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ФОРМУВАННЯ ПОСТСУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ  
ЯК НОВІТНІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ПАРАДИГМИ  

МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

У статті проведено аналіз еволюційних умов виникнення та розвитку постсучасної теорії порт-
феля. Обґрунтовано, що ця теорія представляє новітній етап розвитку портфельної парадигми 
міжнародного інвестування. Доведено її позитивний характер, що значно відрізняє її від тради-
ційної нормативної теорії портфеля. Проведено порівняльний аналіз традиційної та постсучасної 
теорій портфеля. Виявлено, що ключовим ідентифікатором постсучасної теорії є врахування тре-
тього (асиметрія), четвертого (ексцес) та більш високих моментів розподілу дохідностей. На основі 
результатів сучасних емпіричних досліджень показано, що оптимізація інвестиційних портфелів 
за постсучасною теорією дає кращі результати порівняно з двомоментною оптимізацією. Вияв-
лено два головні гносеологічні ідентифікатори постсучасної теорії портфеля: врахування ризику 
зниження та щонайменше третього моменту розподілу – асиметрії. Визначено перспективи роз-
витку портфельної парадигми: вона розвиватиметься у контексті посилених акцентів на третій, а 
передусім – на четвертий та більш високі порядки розподілу дохідностей.

Ключові слова: портфельна парадигма міжнародного інвестування, теорія портфеля, постсу-
часна теорія портфеля, оптимізація інвестиційного портфеля, двомоментна оптимізація, асиме-
трія розподілу дохідностей, ексцес розподілу дохідностей.

В статье проведен анализ эволюционных условий возникновения и развития постсовременной 
теории портфеля. Обосновано, что эта теория представляет новый этап развития портфельной 
парадигмы международного инвестирования. Доказан ее позитивный характер, что существенно 
отличает ее от традиционной теории портфеля. Проведен сравнительный анализ традиционной и 
постсовременной теории портфеля. Выявлено, что ключевым идентификатором постсовремен-
ной теории является использование третьего (асимметрии), четвертого (эксцесс) и более высоких 
порядков распределения доходностей. На основании результатов современных эмпирических 
исследований показано, что оптимизация инвестиционных портфелей в рамках постсовремен-
ной теории дает лучшие результаты по сравнению с двухмоментной оптимизацией. Выявлены два 
главные гносеологические идентификаторы постсовременной теории портфеля: использование 
риска снижения и как минимум третьего порядка распределения – асимметрии. Определены 
перспективы развития портфельной парадигмы: она будет развиваться в свете усиленных акцен-
тов на исследование третьего, четвертого, но прежде всего – более высоких порядков распреде-
ления доходностей.

Ключевые слова: портфельная парадигма международного инвестирования, теория портфеля, 
постсовременная теория портфеля, оптимизация инвестиционного портфеля, двухмоментная 
оптимизация, асимметрия распределения доходностей, эксцесс распределения доходностей.

Постановка проблеми. Сучасна портфельна 
парадигма міжнародного інвестування викрис-
талізувалася у процесі еволюції інвестиційної 
теорії в домінуючий теоретичний підхід, який 
прийнято використовувати для пояснення від-
повідних процесів, що відбуваються на практиці. 
І хоча поряд із нею існує та розвивається істо-
рично більш ранній і традиційний підхід – пара-

дигма вартісного інвестування, вона не набула 
такого поширення, хоча за формальними озна-
ками повною мірою має статус парадигми. 
В основі портфельної парадигми лежить відома 
теорія портфеля, котра базується на біпараме-
тричному підході. Біпараметричність у контексті 
теорії портфеля означає, що вона в усіх своїх 
висновках і положеннях базується на двох пара-
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метрах, таких як дохідність і ризик. Залежність 
між цими двома параметрами набула в сучас-
ній інвестиційній теорії аксіоматичного харак-
теру – вона є прямо пропорційною. Зі зростан-
ням дохідності інвестор вимушений приймати 
на себе додатковий ризик або, з іншого боку, 
зростання ризику повинно бути компенсованим 
для інвестора відповідним зростанням дохід-
ності. Якщо ж два зазначені положення не є чин-
ними, сенсу інвестувати просто немає. Одним із 
найбільш важливих положень теорії портфеля 
є те, що, формуючи інвестиційний портфель, 
інвестор повинен зважати на рівень взаємоза-
лежності між дохідностями його складників – 
їхні попарні коваріації, оскільки чим вони нижчі, 
тим буде нижчим ризик портфеля.

Теорія міжнародної диверсифікації інтен-
сивно використовує зазначені положення тео-
рії портфеля. Основним напрямом їх адаптації 
у світлі міжнародного портфельного інвесту-
вання є аналіз залежності між ринками цінних 
паперів різних країн. Головна ідея полягає в 
тому, що емпірично встановлено і теоретично 
обґрунтовано, що дохідності паперів різних 
ринків мають зазвичай нижчі кореляції, ніж 
пересічні папери одного окремо взятого ринку. 
Це означає, що за інших рівних умов ризик між-
народного портфеля буде нижчим порівняно 
з ризиком портфелів окремих місцевих рин-
ків. При цьому одним із основних припущень 
як традиційної теорії портфеля, так і більшості 
інших концепцій у межах портфельної пара-
дигми є припущення про нормальний характер 
розподілу дохідностей активів.

Однак у сучасних наукових дослідженнях 
наводять дедалі більше прикладів, коли розпо-
діл дохідностей є відмінним від нормального, а 
часто – суттєво. Це означає, що у кращому разі 
окремі положення традиційної теорії портфеля 
потребують коригування, а в гіршому – навіть 
перегляду. З огляду на це, в сучасній парадигмі 
міжнародного портфельного інвестування 
намітилися зміни, пов’язані з аналізом та вра-
хуванням у портфельній оптимізації розподілів 
дохідностей, відмінних від нормального. Такі 
розподіли є асиметричними, тоді як нормаль-
ний розподіл вважається симетричним. З огляду 
на зазначене, проблема дослідження умов роз-
витку і трансформації портфельної парадигми 
міжнародного інвестування є надзвичайно важ-
ливою та актуальною, має суттєве теоретичне 
значення, вагомі практичні імплікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика міжнародного портфельного 
інвестування була і залишається поширеним 
напрямом наукових досліджень у всьому світі. 
Говорячи про засновників портфельної пара-
дигми, варто відзначити роботи Марковіца [1; 2] 

та Роя [3]. Вагомий внесок у розвиток інвести-
ційної теорії на пізніх етапах був зроблений 
В. Шарпом [4], Р. Мертоном [5], Е. Сентаною 
[6], М. Стетменом [7], Х. Бенджеллоуном [8] та 
ін. Щодо парадигми вартісного інвестування, 
засновниками якої є Б. Грем та Л. Додд [9], то 
її яскраво представляють сучасні дослідження 
Ю. Фами та К. Френча [10] та ін.

Важливими із позиції розвитку парадигми є 
дослідження, котрі забезпечили інтеграцію тра-
диційної інвестиційної теорії та теорії міжнарод-
ного портфельного інвестування. До цієї групи 
варто віднести роботи Б. Солніка [11], Б. Солніка 
та Б. Дюма [12], Р. де Сантіса [13], М. Жіофре [14], 
М. Тодоні [15], Сарно, Тсіакаса та Уллоа [16] та ін.

Метою статті є виявлення еволюційних умов 
виникнення та розвитку постсучасної теорії 
портфеля і визначення на цій основі її переваг 
порівняно з традиційним підходом, ідентифіка-
ція місця обох теорій у сучасній портфельній 
парадигмі міжнародного інвестування та роз-
роблення гносеологічного прогнозу щодо май-
бутнього розвитку цієї парадигми.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Гносеологічні витоки постсучасної теорії порт-
феля варто шукати ще в основоположній публі-
кації Роя, присвяченій оптимізації інвестицій-
ного портфеля за принципом максимальної 
визначеності [3]. Саме в цій роботі було вперше 
висунуто ідею про те, що інвестора цікавить 
більшою мірою та частина загального ризику, 
котра характеризує дохідності, нижчі від серед-
ньої. За традиційним же підходом Марковціа 
[1; 2] ризик вимірюється дисперсією або стан-
дартним відхиленням – показниками, що вклю-
чають у розрахунок як дохідності, нижчі від 
середньої, так і ті, що її перевищують. Саме ідея 
врахування лише ризику збитків, а не сукуп-
ного ризику, має вельми важливе значення в 
сучасній парадигмі міжнародного портфель-
ного інвестування. Вона зумовила еволюційну 
зміну самої парадигми, змістовна основа якої 
трансформувалася з теорії портфеля до так 
званої постсучасної теорії портфеля.

Сутнісна основа постсучасної теорії порт-
феля полягає в тім, що вона поряд із першим та 
другим моментами випадкової величини (очіку-
вана дохідність та дисперсія відповідно) розгля-
дає також третій момент – асиметрію розподілу. 
Тому в межах постсучасної теорії портфеля 
оптимізація базується вже на трьох параметрах, 
а суто математично є тримоментною оптиміза-
цією. Біпараметрична (двомоментна) оптимі-
зація передбачала, що розподіл дохідностей є 
нормальним, тобто форма кривої розподілу є 
симетричною до моди та після неї (рис. 1).

Третій момент у постсучасній теорії порт-
феля означає, що розподіл дохідностей є від-
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мінним від нормального. Він є асиметричним – 
дохідності розташовані більшою мірою вище 
від моди (позитивна або правостороння аси-
метрія) або нижче (від’ємна або лівостороння 
асиметрія), тоді як для нормального розподілу 
асиметрія є нульовою. Так, на рис. 2 розпо-
діл має позитивну асиметрію – більша частина 
дохідностей перевищують моду. У цьому разі 
показаний один із можливих варіантів асиме-
тричного розподілу – логнормальний розподіл, 
хоча форма кривої розподілу може набувати 
будь-якого геометричного вигляду. 

 

 Рис. 2. Розподіл дохідностей, відмінний  
від нормального

Примітки: замість моди може бути середня або про-
сто очікувана дохідність. 
Джерело: складено автором

Асиметрія у постсучасній теорії портфеля 
щільно пов’язана із так званим ризиком зни-
ження – специфічним поняттям, яке викорис-
товується для позначення такого типу ризику, 
котрий пов’язаний лише зі зниженням очікува-
ної дохідності порівняно із середнім або най-
більш імовірним рівнем. Саме такий тип ризику 
є головним об’єктом уваги постсучасної теорії 
портфеля. Його важливість зумовлена тим, що 
інвестори, як свідчить логіка та численні емпі-
ричні дослідження, схильні віддавати пере-
вагу інвестиційним альтернативам з додатною 
асиметрією. Це означає, що їхня фактична 
дохідність із більшою ймовірністю перевищу-
ватиме очікувану, тобто цей тип ризику харак-

теризуватиме для них лише умовно небажану 
його частину та буде меншим від загального. 
Математично ризик зниження розраховуються 
як напівдисперсія або стандартне напіввідхи-
лення [2, с. 188].

Із погляду хронології емпіричні дослідження, 
що заперечували нормальний характер розпо-
ділу дохідностей та наголошували на його аси-
метрії, з’явилися невдовзі після започаткування 
самої теорії портфеля вже у 1950-х роках. Однак 
одним із перших, хто довів інвестиційний вибір 
на користь позитивної асиметрії та обґрунту-
вав це на теоретичному рівні, вважається Фред 
Ардітті, який опублікував результати свого 
дослідження у 1967 році [17]. Він показав, що, на 
відміну від коефіцієнта кореляції дохідностей 
активу та ринку, другий і третій момент розподілу 
дохідностей є адекватними характеристиками 
ризику, якщо середня геометрична дохідність 
може обґрунтовано розглядатися як середня 
або очікувана. Перші три моменти, на думку 
автора, містять всю інформацію про дохідності 
активів. Значущим у частині аналізу асиметрії є 
дослідження П. Самуельсона 1970 року [18], який 
загалом підтримує традиційний біпараметрич-
ний підхід до оптимізації, однак зазначає, що 
для розподілів із більш низьким ризиком (у тер-
мінах Самуельсона – «компактні ймовірності») 
традиційна двомоментна оптимізація є неспро-
можною. Він натомість пропонує більш загальну 
r-моментну модель, підтримуючи адекватність 
третього моменту для багатьох ситуацій.

Важливий методологічний момент потре-
бує особливого наголосу. Річ у тому, що так чи 
інакше ідея застосування ризику зниження при-
сутня і в межах традиційної теорії портфеля, і в 
межах підходу максимальної визначеності, і в 
межах VaR концепції, і, звісно, у постсучасній 
теорії портфеля безпосередньо. Однак саме 
постсучасну теорію портфеля асоціюють із цим 
типом ризику. У цьому контексті варто зазна-
чити, що вірним та достатнім є пряме твер-
дження, але недостатньою є обернена теза: 
постсучасна теорія портфеля базується не 
на загальному ризику, а на ризику зниження. 
Однак не кожний підхід, що передбачає аналіз 
ризику зниження, є складником постсучасної 
теорії портфеля. Тут ключова відмінність поля-
гає саме в характері розподілу дохідностей – у 
постсучасній теорії портфеля він є відмінним 
від нормального. У традиційній теорії портфеля 
ризик зниження також може застосовуватися, 
але для нормального розподілу дохідностей.

Проводячи паралелі з оптимізацією на 
основі корисності, варто зазначити, що пост-
сучасна теорія портфеля повною мірою 
кореспондується з оптимізаційним підхо-
дом на основі корисності у разі, коли функ-

 

 Рис. 1. Нормальний розподіл дохідностей  
у теорії портфеля

Джерело: складено автором 
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ція корисності є кубічною, що і відображає 
три моменти розподілу випадкової величини 
(дохідності). Сама оптимізація може проводи-
тися, приміром, шляхом максимізації коефі-
цієнта асиметрії:

RSKEW =
µ
σ

3
3

,                               (1)

де σ 3 – стандартне відхилення дохідності;
τµ3 – момент розподілу третього порядку, 

котрий дорівнює
µ3

3

1

= −
=
∑w r ri i i
i

n

( ) ,                         (2)

де ri – значення і-ї дохідності;
ri – середнє значення дохідності;
wi – частка спостереження у їх загальній 

кількості.
У найбільш загальній теоретичній постановці 

питання оптимізації з урахуванням асиметрії 
варто проводити подібно до традиційної біпа-
раметричної оптимізації – шляхом генерування 
ефективної множини, яка, однак, тепер будува-
тиметься у трьохвимірній системі координат. 
Поряд із традиційними ризиком і дохідністю 
третім виміром у ній буде рівень асиметрії. 
Ефективною множиною буде зовнішня час-
тина множини точок у цій тривимірній системі 
координат. У ній, по-суті, буде максимізована 
асиметрія традиційної двовимірної ефективної 
множини.

Саму асиметрію, подібно до першого та дру-
гого моментів випадкової величини, можна 
розглядати у двох аспектах. По-перше, це аси-
метрія розподілу дохідностей окремого цінного 
паперу. Саме про неї йшла мова досі. По-друге, 
це асиметрія портфеля, котру, як і для другого 
моменту розподілу, не можна розглядати як 
простий показник, що розраховується за дохід-
ностями портфеля. Портфельну асиметрію 
варто визначати з урахуванням коваріації рів-
нів асиметрії його складників. У частині розви-
тку цієї методології наразі в літературі немає 
єдиної лінії.

Аналізуючи напрям постсучасної теорії 
портфеля, варто зазначити, що попри досить 
давні коріння змістовно близьких концепцій 
максимальної визначеності та VaR сам термін 
«постсучасна теорія портфеля» уперше був 
запропонований лише в 1993 році Б. Ромом та 
К. Фергюсон [19]. Вони оперують двома тер-
мінами: традиційним – «сучасна теорія порт-
феля» – та «постсучасна теорія портфеля», 
який вони ідентифікують як більш загальний. 
На їхню думку, сучасна теорія портфеля є окре-
мим випадком постсучасної теорії портфеля – 
для ситуації симетричного (нормального) роз-
поділу дохідностей [19, c. 349]. Неспроможність 

сучасної теорії портфеля в умовах сучасного 
етапу розвитку фінансових ринків автори пояс-
нюють двома її важливими припущеннями: про 
адекватність дисперсії як міри ризику та про 
нормальний характер розподілу дохідностей.

Важливими технічним елементом постсучас-
ної теорії портфеля є так звана мінімальна при-
йнятна дохідність1. Ця дохідність визначається 
конкретними фінансовими цілями інвестора 
та безпосередньо використовується для побу-
дови ефективної множини. Однак на відміну 
від сучасної теорії портфеля, котра передбачає 
побудову лише однієї ефективної множини, 
у постсучасній теорії портфеля для кожного 
рівня MAR будується окрема ефективна мно-
жина, яких у підсумку може бути нескінченна 
кількість [19, с. 351]. Такий результат можна 
пояснити тим, що ризик можна визначати на 
основі відхилень дохідностей саме від MAR, а 
не від середньої чи, скажімо, моди.

Поряд із наведеними методологічними здо-
бутками постсучасної теорії портфеля звер-
немо увагу на один її важливий кількісний 
результат, котрий безпосередньо використо-
вується для оптимізації інвестиційних портфе-
лів. Він стосується аналізу інвестиційних харак-
теристик на основі дохідності з поправкою на 
ризик, або так званої скоригованої дохідності. 
Подібно до низки відомих біпараметричних 
коефіцієнтів (коефіцієнт Шарпа, коефіцієнт 
Трейнора та ін.) постсучасна теорія портфеля 
пропонує використовувати власний показ-
ник – коефіцієнт Сортіно. Цей показник також 
походить із практичної сфери та був розробле-
ний у 1991 році Френком Сортіно – директором 
Інституту досліджень у сфері пенсійного забез-
печення2 у Сан-Франциско [20]. Методологія 
його розрахунку та специфіка використання 
були викладені Сортіно в публікаціях 1990-х та 
2000-х років [21; 22 та ін.].

Коефіцієнт Сортіно розраховують за фор-
мулою:

R
R T

TDDS =
−

,                             (3)
де RS  – середня або очікувана дохідність;
T – цільова або мінімальна прийнятна дохід-

ність (MAR);
TDD – цільове стандартне напіввідхилення 

(ризик зниження).
Технічно формула (3) ідентична формулі 

розрахунку коефіцієнта Шарпа. Однак на від-
міну від безризикової ставки в коефіцієнті 
Шарпа, яка є фактично наявним показником, 
рівень MAR встановлюється аналітиком або 
інвестором самостійно, що суттєво розширює 
можливості інвестиційного вибору, зважаючи 
на потреби інвестора. Надзвичайно важливою 
є специфіка розрахунку цільового напіввідхи-
лення. Як середня дохідність для розрахунку 

1 MAR – minimum acceptable return.
2 Pension Research Institute.
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цього показника використовується не фак-
тична середня дохідність R, а цільова дохідність 
MAR.

Попри технічну схожість з коефіцієнтом 
Шарпа коефіцієнт Сортіно є принципово відмін-
ним із погляду свого фінансового змісту. Опти-
мізація за коефіцієнтом Сортіно є мультипара-
метричною – вона враховує асиметрію, тоді як 
оптимізація за коефіцієнтом Шарпа є біпараме-
тричною, оскільки враховує лише ризик і дохід-
ність. При цьому варто наголосити, що викорис-
тання коефіцієнта Сортніо не є обов’язковою 
ознакою постсучасної теорії портфеля. Цей 
показник може цілком адекватно викорис-
товуватися і для симетричних розподілів, які 
розглядаються у традиційній теорії портфеля. 
У цьому сенсі він є значно більш універсальним 
порівняно з коефіцієнтом Шарпа та іншими 
подібними показниками. Багато авторів сучас-
них емпіричних досліджень засвідчують, однак, 
що коефіцієнт Сортіно дає кращі оптимізаційні 
результати порівняно з традиційним коефіцієн-
том Шарпа та іншими показниками (Дей і Мітра 
[23], Уешер і Джонсон [24], Роллінжер і Хофф-
ман [25] та ін.). Уешер і Джонсон відзначають, 
що більшість аналітиків на практиці використо-
вують як коефіцієнт Сортіно, так і традиційний 
коефіцієнт Шарпа [24, с. 59].

Серед сучасних досліджень у межах пост-
сучасної теорії портфеля, котрі безпосередньо 
стосуються процесів міжнародного портфель-
ного інвестування, відзначимо роботу Тодоні 
[15]. У ній зазначається, що недоліком коефі-
цієнта Сортіно є те, що він не розглядає два 
субризики в межах ризику зниження – ризик 
збитків (від’ємні дохідності) та ризик неотри-
мання прибутків (позитивні, але менші від 
MAR дохідності). Автор пропонує у знамен-
нику коефіцієнта Сортіно використовувати 
замість цільового напіввідхилення спеціальний 
«глобальний ризик», котрий розраховується 
методом спеціальних множників. Цей метод 
передбачає використання дохідностей для 
зазначених вище субперіодів із різними вагами, 
котрі й визначаються спеціальними множни-
ками, а сам показник, таким чином, відображає 
схильність інвестора до ризику. Розроблений 
метод був, поряд із традиційним коефіцієнтом 
Сортіно, застосований для аналізу розподілу 
дохідностей індексів п’яти ринків Центральної 
та Східної Європи (Польщі, Угорщини, Болгарії, 
Румунії та Чехії), а також Німеччини – як рефе-
рентного ринку. Загальний висновок показав, 
що запропонований метод краще характери-
зує реальний ризик, є більш гнучким та адапто-

ваним до реалій міжнародного портфельного 
інвестування.

У принципі, під час оптимізації можна врахо-
вувати і четвертий момент розподілу – ексцес, 
який характеризує гостроту графіка щільності 
розподілу. Чим гострішою є вершина графіка, 
тим більшим є ексцес, а чим вона є більш сплю-
щеною, тим ексцес нижчий. Звідси випливає, що 
ексцес не має обмежень щодо свого максималь-
ного значення (вершина може бути нескінченно 
високою та гострою), але має обмеження свого 
мінімального значення (максимально сплющена 
вершина просто збігається з віссю абсцис). Вимі-
рюється зазвичай за допомогою коефіцієнта 
ексцесу, котрий коливається в межах [–2; + ∞]3  
та розраховується за формулою: 

RKURT = −
µ
σ

4
4

3,                            (4)

де τµ4– момент розподілу четвертого 
порядку, котрий дорівнює

µ4
4

1

= −
=
∑w r ri i i
i

n

( ) .                         (5)

На відміну від третього моменту (інвестори 
прагнуть до позитивної асиметрії) однознач-
ного тлумачення ексцесу з позиції інвестицій-
ного вибору немає. Це можна пояснити тим, 
що сприйняття ексцесу значною мірою зале-
жить від індивідуальних властивостей та пре-
ференцій інвестора. Приміром, високий ексцес 
за інших рівних умов означає вищу ймовірність 
розподілу дохідностей ближче до середньої 
(очікуваної) – вищий рівень надійності прогно-
зів та очікувань щодо цього розподілу, а також 
вищу ймовірність реалізації занадто високої 
та занадто низької дохідностей – підвищений 
ризик у межах цього розподілу. Такий розподіл 
задовольнить радше більш схильного до ризику 
інвестора. Низький ексцес передбачає нижчу 
ймовірність розподілу дохідностей ближче до 
середньої, але й нижчу ймовірність реалізації 
занадто високих або занадто низьких дохіднос-
тей. Такий розподіл є прийнятним швидше для 
менш схильного до ризику інвестора. Тут вибір 
інвестора буде індивідуальним.

Однак ексцес варто розглядати в контексті 
асиметрії, а не «за інших рівних умов». Мова 
йде про відхилення розподілу від нормального 
за двома напрямами – він стає асиметричним 
та набуває ексцесу. Так, за позитивної асиме-
трії високий ексцес видається кращою інвес-
тиційною альтернативою. Це зумовлено тим, 
що і так зменшена ліва частина розподілу буде 
ще більше тяжіти до середньої. Таким чином, 
ризик зменшення буде відносно нижчим. 
Менш схильні до ризику інвестори віддавати-
муть перевагу меншому ексцесу. Саме мінімі-
зація ексцесу є найбільш поширеним елемен-
том чотиримоментної оптимізації – приміром, 
у роботі Аракіоглу, Демрікан і Союер [26]. Їхня 

3 Нульове значення коефіцієнта ексцесу означає нормаль-
ний розподіл або, іншими словами, ексцес нормального 
розподілу дорівнює 3.
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модель чотиримоментної оптимізації передба-
чає мінімізацію ризику й ексцесу та максиміза-
цію дохідності й асиметрії, що, однак, як зазна-
чають самі автори, є досить суперечливим 
поєднанням. Це дослідження разом із багатьма 
іншими свідчить, що використання у порт-
фельній оптимізації більш високих моментів 
розподілу дає змогу сформувати більш ефек-
тивні портфелі4 із суттєво відмінною струк-
турою (приміром, Біардслі, Філд і Ксіао [27], 
Шкрин’ярич [28] та ін.).

Використання ексцесу в реальних опти-
мізаційних задачах є процесом надзвичайно 
неоднозначним та складним, незважаючи на 
високий рівень розвитку обчислювальної тех-
ніки та програмного забезпечення. Приміром, 
Кім, Фабоцці, Черідіто і Фокс відзначають, що 
попри важливе теоретично-концептуальне 
значення використання третього та більш 
високих моментів розподілу у портфельній 
оптимізації не набуло значного поширення 
на практиці саме через обчислювальні склад-
нощі [29, с. 154]. Вони розробили підхід, який 
дає змогу враховувати у портфельній оптимі-
зації асиметрію (підвищення) та ексцес (зни-
ження) без їх безпосереднього використання 
у постановці оптимізаційних задач. Цей підхід 
передбачає формування спеціального стійкого 
портфеля за методом найгіршого сценарію на 
основі правильно встановлених параметрів 
невизначеності в традиційній біпараметричній 
площині. Цей підхід був також підтверджений 
авторами емпірично.

Шкрин’ярич також підтверджує складність 
не лише обчислення, але й трактування ексцесу 
[28, с. 69]. Вона ідентифікує першу згадку про 
ексцес у портфельній оптимізації 1988 роком 
(дослідження Гомейфара і Гредді [30]), але 
при цьому зазначає, що наукові роботи такого 
спрямування почали активно з’являтися лише у 
1990-х та 2000-х роках, і навіть сьогодні їх зовсім 
небагато. Тут, на наш погляд, варто все ж роз-
межувати дослідження оптимізації з урахуван-
ням третього порядку та четвертого. Тоді як 
сьогодні дослідження асиметрії є досить поши-
реними (ключові з них ми розглядали вище), 
вивчення ексцесу перебуває лише на початко-
вому етапі. Таких робіт дійсно дуже мало.

Аналізуючи зазначене, можемо дійти висно-
вку, що у розвитку парадигми сьогодні спосте-
рігається ситуація, схожа на період її розвитку в 
1960-х роках. Це певною мірою «патова» ситуа-
ція. Очевидно, що в самій парадигмі намітилися 
зміни, зумовлені трансформацією традиційної 
біпараметричної (двомоментної) оптимізаційної 
концепції у три-, а радше – у чотиримоментну. 

При цьому загальна концепція врахування чоти-
рьох моментів, хоч і є суперечливою (це теж 
свідчить про необхідність парадигмальної транс-
формації), але загалом уже зрозуміла. А от тех-
нічний бік її досі не вирішений. Схожа ситуація 
була в 1960-х роках із квадратичним програму-
ванням, коли сутність та зміст квадратної функ-
ції корисності були вже зрозумілими та достат-
ньо викладеними у літературі, а стан розвитку 
обчислювальної техніки та програмного забез-
печення не давав змоги на той момент реалізу-
вати та перевірити концепцію емпірично.

На наш погляд, зазначене зумовить логіку та 
ключовий напрям розвитку парадигми у най-
ближчі 10–15 років. У межах розвитку парадигми 
особливий акцент буде зроблений саме на вра-
хування у портфельній оптимізації четвертого 
моменту розподілу дохідностей, а на більш піз-
ніх етапах еволюції – і більш високих моментів. 
І оскільки вже зараз низка емпіричних дослі-
джень свідчать, що врахування третього й осо-
бливо четвертого моментів суттєво впливає на 
структуру ефективного й оптимального порт-
фелів, невдовзі виникне необхідність коригу-
вання і самої концепції ефективного портфеля. 
Ключове питання тут буде таким: «Чи буде 
портфель, оптимізований з урахуванням більш 
високих моментів, ефективним у традиційному 
розумінні?». Адже його структура визначена 
на основі врахування вже не двох традицій-
них параметрів ризику і дохідності (саме вони 
визначали сутність концепції ефективного 
портфеля), а трьох чи чотирьох, або навіть біль-
шої їх кількості. На наш погляд, така теоретична 
проблема потребуватиме коригування самої 
концепції ефективного портфеля.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
биваючи підсумки аналізу виникнення та роз-
витку постсучасної теорії портфеля, варто 
наголосити на її позитивному характері. Вона, 
на відміну від нормативної традиційної тео-
рії портфеля, виникла в галузі портфельного 
менеджменту на практиці. Разом з експертами 
Інституту досліджень у сфері пенсійного забез-
печення у Сан-Франциско Ром і Фергюсон роз-
робили перший комерційний оптимізатор, що 
базувався на ризику зниження.

У гносеологічному сенсі постсучасна теорія 
портфеля є позитивною теорією. Вона, на від-
міну від нормативної традиційної теорії порт-
феля, виникла у галузі портфельного менедж-
менту на практиці. Разом вони формують єдину 
парадигмальну лінію, а постсучасна теорія є 
логічним та закономірним етапом еволюції 
парадигми. При цьому зі змістовного погляду 
вона являє собою більш удосконалену, прак-
тично орієнтовану концепцію, котра враховує 
асиметрію розподілу дохідностей – невід’ємне 

4 Під більш ефективними в даному контексті ми розуміємо 
портфелі у чотирьохмоментному середовищі.
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явище на сучасних міжнародних фінансових 
ринках. Більшість емпіричних досліджень свід-
чать, що оптимізація за постсучасною теорію 
портфеля, приміром, за коефіцієнтом Сор-
тіно, дає кращі результати порівняно з опти-
мізацією за традиційним коефіцієнтом Шарпа. 
Однак ризик зниження, хоч і є невід’ємним 
елементом постсучасної теорії портфеля, не є 
її обов’язковим ідентифікатором. Лише в орга-
нічному поєднанні з положенням про асиме-
тричний розподіл він стає таким.

Врахування асиметрії є необхідним і достат-
нім, але не єдиним ідентифікатором постсу-
часної теорії портфеля. Оптимізація може здій-
снюватися на основі четвертого, а у принципі – і 
більш високих порядків розподілу випадкових 
величин. І якщо третій момент досліджений і 
описаний у сучасній науковій літературі, то чет-
вертому моменту приділено зовсім мало уваги, 
а більш високі моменти не досліджені зовсім. 
Четвертий момент характеризує гостроту гра-
фіка щільності розподілу. Чим гострішою є вер-
шина графіка, тим більшим є ексцес, а чим вона 
є більш сплющеною, тим ексцес нижчий. Зва-
жаючи на низький ступінь дослідженості про-
блематики оптимізації міжнародних інвести-
ційних портфелів на основі ексцесу, не дивно, 
що однозначного тлумачення самого ексцесу 
в контексті пошуку оптимальних портфелів 
також не існує. Це, зокрема, можна пояснити 
і тим, що сприйняття ексцесу значною мірою 

залежить від індивідуальних властивостей 
індивідів-інвесторів. Більшість учених свідчать 
на користь вибору високого ексцесу за пози-
тивної асиметрії. При цьому менш схильні до 
ризику інвестори часто віддають перевагу ниж-
чому ексцесу. Загалом використання більш 
високих моментів дає змогу сформувати більш 
ефективні портфелі.

У розвитку портфельної парадигми між-
народного інвестування сьогодні спостеріга-
ється «патова» ситуація. Очевидно, що в самій 
парадигмі намітилися зміни, зумовлені транс-
формацією біпараметричної оптимізаційної 
концепції у три-, а радше – у чотиримоментну. 
При цьому загальна логіка врахування чоти-
рьох моментів, хоч і є наразі суперечливою (це 
теж свідчить про необхідність парадигмальної 
трансформації), але загалом зрозуміла. А тех-
нічний бік її невирішений і потребує вивчення.

На наш погляд, зазначене зумовить напрям 
розвитку парадигми у найближчі 10–15 років. 
У межах цього розвитку особливий акцент буде 
зроблений саме на врахуванні у портфель-
ній оптимізації четвертого моменту розподілу 
дохідностей, а на більш пізніх етапах еволю-
ції – навіть більш високих моментів. Невдовзі 
виникне необхідність коригування і самої 
концепції ефективного портфеля. Ключове 
питання тут буде таким: чи є портфель, оптимі-
зований з урахуванням більш високих момен-
тів, ефективним у традиційному розумінні?
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Dziuba P.V.

POST-MODERN PORTFOLIO THEORY AS A NEW STAGE OF PORTFOLIO 
PARADIGM OF INTERNATIONAL INVESTING DEVELOPMENT

The analysis of evolutionary environment of post-modern portfolio theory origin and development is 
carried out. It is justified that this theory represents the new stage of portfolio paradigm of international 
investing development. It is proved that post-modern portfolio theory is of a positive kind that substantially 
differentiates it from the traditional normative portfolio theory. The comparative analysis of traditional and 
post-modern portfolio theories is performed. It is found out that the post-modern portfolio theory key 
identifier implies considering the third (asymmetry), the fourth (kurtosis) and higher moments of returns 
distributions. Using the results of contemporary empirical studies, it is shown that optimizing investment 
portfolios under post-modern approach gives better results compared to biparametric optimization. Two 
core gnoseological identifiers of post-modern portfolio are revealed. They are the downside risk and con-
sidering at least the third moment of returns distribution which is asymmetry. The prospects of portfolio 
paradigm further development are defined. It will develop in the course of the third, the fourth and more 
importantly, the higher moments of returns distribution analysis and research, that are poorly developed 
in scientific literature nowadays. This in turn will require adjustment of efficient portfolio concept.

Key words: portfolio paradigm of international investing, portfolio theory, post-modern portfolio 
theory, investment portfolio optimization, two moment optimization, asymmetry of returns distribution, 
kurtosis of returns distribution.
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ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

У статті проведено дослідження сучасних проявів процесу диджиталізації світового ринку 
продовольчих товарів. Виявлено, що новітні технологій активно застосовуються на різних лан-
ках ланцюга створення продукту (виробник, розподільча мережа, споживач). Визначено, що най-
перспективнішими напрямами розвитку процесу диджиталізації на цьому ринку є використання 
великих даних та поглибленої аналітики. Найбільш динамічного розвитку процеси інформатизації 
та роботизації зазнали у розподільчий сфері, де власники та менеджери ритейлових мереж вико-
ристовують їх для вирішення різноманітних завдань, пріоритетним з яких залишається зменшення 
вартості доставки замовлення під час здійснення онлайн-замовлень. 

Ключові слова: диджиталізація, світовий ринок продуктів харчування, ритейл, цінне сільське 
господарство, інновація, глобальна проблема голоду.

В статье проведено исследование современных проявлений процесса диджитализации 
мирового рынка продовольственных товаров. Выявлено, что современные технологии активно 
используются в разных элементах цепи создания продукта (производитель, сеть распределе-
ния, потребитель). Определено, что самыми перспективными направлениями развития процес-
сов диджитализации на этом рынке выступают использование больших данных и углубленной 
аналитики. Наиболее динамичное развитие процессы информатизации и роботизации приоб-
рели в сфере распределения, где собственники и менеджеры ритейловых сетей используют их 
для решения разнообразных задач, приоритетной их которых остается уменьшения стоимости 
доставки при осуществлении онлайн-заказов.

Ключевые слова: диджитализация, мировой рынок продуктов питания, ритейл, ценное сель-
ское хозяйство, инновация, глобальная проблема голода.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
новітніх технологій, постійне зростання капі-
таловкладень у сферу науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт, зростання 
обсягу та швидкості поширення інформації у 
глобальному просторі приводять до суттєвих 
змін у більшості галузей економіки. Світовий 
ринок продовольчих товарів також не став 
винятком. На думку експертів, диджиталізація 
більшості процесів на цьому ринку відбува-
ється досить швидкими темпами та в перспек-
тиві може привести до значних змін, пов’язаних 
насамперед із роботизацією та автоматизацією 
процесів як створення продукції, так і її розпо-
всюдження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Значний внесок у науковий розвиток цієї тема-
тики було зроблено такими закордонними 
та вітчизняними спеціалістами, як В. Власов, 
П. Саблук, О. Яценко, В. Хафферман, М. Хен-
дріксон, С. Дані, К. Мансвіг. Більшість дослід-
ників наголошують, що наслідком активізації 
диджитальних процесів є поява нових товарів 
та послуг на світових ринках, виникнення та 
розвиток якісних змін у виробничих та розпо-
дільчих процесах, трансформація наявних біз-
нес-моделей та стратегій виходу на зовнішні 

ринки тощо. Водночас процес диджиталізації 
створює нові виклики та загрози, які вимага-
ють своєчасного реагування від представників 
уряду, бізнесу та суспільства загалом.

Динамічний розвиток ринку та активне 
впровадження на ньому новітніх технологій 
як у розвинутих країнах, так і в країнах, що 
розвиваються дає нам змогу сформулювати 
завдання статті.

Мета статті – проаналізувати тенденції 
диджиталізації на світовому ринку продоволь-
чих товарів та підтвердити високий рівень 
проникнення туди процесів інформатизації та 
роботизації, що є каталізатором багатьох змін 
на визначеному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Харчовий сектор різко змінився в останнє 
десятиліття. Рух людей для роботи і міграції 
привів до попиту на продукти харчування з 
усього світу, і роздрібні торговці прагнуть його 
задовольнити. «Між економічним зростанням 
та здоров’ям нації існує двосторонній зв’язок: 
економічний розвиток створює нові можли-
вості для охорони здоров’я, тоді як здорові 
люди за інших рівних умов працюють більш 
ефективно. Ця тенденція впливає на міжна-
родну торгівлю продуктами харчування, фар-
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мацевтичними товарами та послугами у сфері 
охорони здоров’я, торгівлю екологічно чис-
тими товарами тощо» [1]. 

За оцінками експертів організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
світове сільське господарство в коротко-і дов-
гостроковій перспективі здатне загалом задо-
вольнити попит на продукти харчування, навіть 
за очікуваного в найближчі 20 років щорічного 
збільшення населення планети на 80 млн. чоло-
вік. Окремі країни світу через різний рівень 
розвитку виробничих потужностей демонстру-
ють значні відмінності у структурі експорту-
імпорту продовольчих товарів за ступенем 
доданої вартості. Так, найбільша питома вага 
продукції глибокої переробки у структурі екс-
порту характерна для групи розвинутих країн 
(за винятком США): у Швейцарії він становить 
98%, Норвегії – 95%, Великобританії – 85%. 
Найменша частка продукції глибокої пере-
робки спостерігається у найменш розвинутих 
державах (у Чаді – 0,08%, Ефіопії – 10%, Еква-
дорі – 19%). Країни, що розвиваються (крім Сін-
гапуру), займають проміжне становище, екс-
портуючи в середньому 62% продукції глибокої 
переробки [2]. У розвинених країнах світу див-
ляться в бік використання місцевих продуктів і 
створення місцевого ланцюжка поставок, мож-
ливостей для регіонального економічного роз-
витку. Якщо ж говорити про ініціативи у світі, 
які стосуються країн, що розвиваються, то вони 
спрямовані на зміцнення потенціалу фахівців 
із фермерського господарства. Однією з осо-
бливостей харчового сектору є його здатність 
до інновацій. Існує послідовний процес в галузі, 
що стосується інновацій у продуктах харчу-
вання, бізнес-моделях, упаковці, технологіях, 
що підвищує цінність у ланцюжку поставок.

Процеси автоматизації активно впрова-
джуються як у сферу логістичного бізнесу та 
ритейлу (розподіл продовольчих товарів), так і 
безпосередньо в агробізнес (виробництво про-
довольчих товарів). Так, наприклад, компанії 
застосовують цифрові технології не тільки в 
управлінні (через використання професійного 
програмного забезпечення у менеджменті та 
бухгалтерському обліку), а й на виробництві. 
При цьому варто зазначити, що спостеріга-
ється зростання пропозиції таких інновацій-
них технологій, які є доступними не лише для 
великих агрохолдингів, а й для підприємств 
малого та середнього бізнесу, що надзвичайно 
важливо. Прикладами таких інновацій в Укра-
їні можна назвати продукт компанії UABERRY 
для вирощування полуниці з автоматизованим 
управлінням системи поливу. Виробнику про-
понується програма, яка щоденно заносить 
у базу на сервері дані щодо навколишнього 

середовища (температура, вологість, рівень 
освітлення) та щодо стану рослин. Такі іннова-
ції дають можливість фермерам за допомогою 
мобільного додатку управляти процесом виро-
щування полуниць більш ефективно, вплива-
ючи на кількість та якість врожаю, при цьому 
користуватись такою системою зможе навіть 
людина без аграрної освіти. Також виробникам 
агропродукції пропонуються системні рішення 
щодо спрощення процедур лабораторних ана-
лізів (BioSens пропонує експрес-діагностику 
продуктів харчування на наявність у них токси-
нів), підтримання оптимального мікроклімату 
для вирощування певних видів риб та продуктів 
сільського господарства (наприклад, WattCMS, 
EnviSensor) та інші [4]. 

Значна частина процесів та операцій, які 
переводяться у цифровий режим, зосереджена 
у сфері розподілення готових продуктів або у 
системах сполучення виробників та перероб-
них потужностей та пов’язана із залученням 
різного роду посередників. Так, наприклад, 
за державної підтримки в Індії запущено наці-
ональний майданчик для електронних торгів 
сільськогосподарською продукцією – NAM 
(National Agricultural Market). Ця платформа 
дає фермерам можливість збувати свою про-
дукцію ліцензованим трейдерам на будь-яких 
оптових ринках Республіки Індія. Робота плат-
форми була розпочата навесні 2016 року та 
об’єднує понад 455 оптових ринків у 13 штатах. 
Уряд планує приєднання до платформи понад 
580 ринків до середини 2018 року [5, c. 47–49]. 
Основним завданням цієї електронної плат-
форми є налагодження зв’язку між дрібними і 
середніми фермерськими господарствами та 
дистриб’юторами сільськогосподарської про-
дукції, що стане гарним стимулом для розвитку 
індійської економіки, особливо в певних її регі-
онах. Крім цього, NAM прагне до застосування 
ліберального ліцензування торговців/покупців 
та комісійних агентів державними органами 
без будь-яких попередніх умов фізичної при-
сутності або володіння магазином/приміщен-
нями на ринку; одна ліцензія на торговця діє 
на всіх ринках у державі; до гармонізації стан-
дартів якості сільськогосподарської продукції 
та надання аналізу (якісного тестування) інфра-
структури на кожному ринку, щоб інформувати 
покупців про торги.

На іншому кінці харчового ланцюга, тобто 
з боку безпосередніх споживачів готової про-
дукції, великі дані та розширені аналітичні мате-
ріали можуть бути використані для оптимізації 
поводження з відходами. Продовольчі відходи 
спричиняють економічні втрати, шкодять при-
родним ресурсам та загострюють проблеми 
харчової безпеки. Близько третини продуктів 
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харчування, що виробляються для споживання 
людиною, щорічно перетворюються на невико-
ристані залишки у світі, де 795 мільйонів людей 
(тобто кожна дев’ята людина на планеті) голодні.

Одним із проявів диджиталізації сільського 
господарства є виникнення такого явища, як 
«цінне сільське господарство» – це технологіч-
ний підхід до управління землеробством, який 
визначає, вимірює та аналізує потреби окре-
мих родовищ та культур, даючи змогу фер-
мерам застосовувати спеціальну допомогу та 
ефективніше управляти водовикористанням, 
нарощувати виробництво, підвищувати еко-
номічну ефективність та мінімізувати відходи і 
негативний вплив на навколишнє середовище. 
Його розвиток визначається двома основними 
технологічними тенденціями, такими як повно-
цінне використання можливостей великих 
даних та поглибленої аналітики, з одного боку, 
та впровадженням робототехніки (аерофо-
тознімки, датчики, складні та довгострокові 
прогнози місцевої погоди) – з іншого. За про-
гнозами очікується, що світовий ринок сіль-
ськогосподарської робототехніки збільшиться 
з нинішніх 1 до 14–18 мільярдів доларів до 
2020 року [6].

Важливість використання інноваційних 
технологій для такого учасника ринку про-
довольчих продуктів, як роздрібні мережі, 
неможливо переоцінити. Всі більше світових 
ритейлерів пропонують своїм клієнтам скорис-
татися їх послугами онлайн через стаціонарні 
комп’ютери, лептопи або мобільні додатки. 
Кількість покупців продуктів харчування, що 
роблять це за допомогою різноманітних елек-
тронних гаджетів, щороку зростає. Передусім 

це стосується мешканців розвинутих країн 
(рис. 1).

 Несподіваними та суперечливим вигля-
дають дані щодо користувачів у США, проте 
специфічні риси сектору роздрібної торгівлі у 
США можуть пояснити, чому показники цього 
регіонального ринку відстають у використанні 
інтернет-магазинів продуктів харчування. Цей 
сектор є відносно фрагментованим та регіона-
лізованим, що заважає поширенню цифрових 
інновацій. А статистична інформація у різних 
штатах країни є дуже варіативною. Але най-
більший бар’єр на шляху розвитку електронної 
торгівлі продуктами харчування – це вартість 
доставки в регіони з відносно низькою щіль-
ністю населення [6].

Загалом проблема розподілу вартості 
доставки замовлення є однією з найголовніших 
як для великих, так і для невеличких представ-
ників роздрібних мереж, які намагаються впро-
вадити онлайн-замовлення у свою діяльність. 
За підрахунками спеціалістів вартість обробки, 
пакування та доставки онлайн-замовлення клі-
єнту у Великобританії у 2016 році становила 
17 дол. США, при цьому в середньому на ринку 
така послуга пропонувалася клієнту за ціною 
не більше 10 дол. США. Це означає, що роз-
дрібні мережі свідомо беруть на себе частину 
таких витрат з метою залучення нових клієнтів 
та резервування за собою частки такого пер-
спективного ринку. Компанії розробляють різні 
програми та рішення щодо доставки замов-
лення вчасно (адже йдеться про продукти хар-
чування, що швидко псуються) та таким чином, 
щоб це не дуже вплинуло на загальну вартість 
замовлення (табл. 1). 

Рис. 1. Частка інтернет-користувачів, які купують продукти 
харчування онлайн 

Джерело: побудовано авторм на основі [5]
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Як видно з дослідження, представники роз-
дрібних мереж намагаються різними методами 
використати нові технологічні можливості і не 
втратити наявних клієнтів. Відбувається значна 
трансформація одного з найбільших спожив-
чих ринків світу – ринку США, де певні гравці 
зі значним досвідом діяльності, які вчасно не 
зреагували на швидку зміну споживацьких впо-
добань на ринку, такі як Sears, наприклад, зму-
шені виходити з ринку, поступаючись місцем 
ритейлерам із більш досконалими диджитал-
технологіями.

Проте ринок продуктів харчування харак-
теризується можливістю залучення багатьох 
елементів у ланцюгу створення продукту та 
його шляху до кінцевого споживача. Серія 
процесів, операцій та організацій, які допо-
магають перетворити та доставити продукти 
харчування від необробленого стану сирого 
матеріалу до нашої тарілки, відома як ланцюг 
поставок продуктів харчування. Це не пооди-
нокий ланцюг певних осіб, а складна мережа 
взаємопов’язаних організацій, що працюють, 
щоб виготовити продукти харчування. Ланцюги 
поставок продуктів харчування починаються з 
виробника (організація зосереджена на вироб-
ництві продуктів сільського господарства), і 
продукти харчування на цьому етапі рухаються 
вздовж ланцюга за допомогою різних мето-
дів обробки. Рух також здійснюється завдяки 
мережі логістичних і транспортних компаній. 
Ці компанії відповідальні за те, щоб їжа достав-
лялась вчасно і належної якості. За допомогою 

новітніх технологій кожен із учасників цього 
ланцюга може оптимізувати власну діяльність 
(табл. 2).

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті проведеного дослідження вияв-
лено, що диджиталізація світового ринку про-
довольчих продуктів переважно проявляється 
в управлінні ланцюгами постачання, але все 
більше включається до управління фермами та 
виробництвами продуктів харчування, а також 
може використовуватися кінцевими спожи-
вачами для оптимізації своїх витрат. Найбіль-
шою перепоною для всеохоплюючого розви-
тку онлайн-торгівлі продуктами харчування є 
недосконалість логістичних рішень та висока 
вартість доставки для кінцевого споживача у 
розрахунку на одиницю продукції. 

Прогнозується подальше зростання впливу 
процесу диджиталізації на світовий ринок 
продуктів харчування через глобальне впро-
вадження великих даних та поглибленої ана-
літики. Вчені наголошують на подальшому роз-
витку практик ведення ціннісного сільського 
господарства, що приведе до виникнення пос-
тприродного світу, де застосовуються циф-
рові технології, щоб створити не тільки підви-
щену урожайність у сільському господарстві, 
але і новий тип ланцюгів створення вартості, 
повністю заснованих на великих даних. Нові, 
так звані індустріальні ферми у своїй діяльності 
будуть покладатися на дані різних сенсорів і 
цифрових технологій з метою упорядкування 
практик посіву, поливу та збору врожаю. Вод-

Таблиця 1
Програми роздрібних мереж, спрямовані на мінімізацію транспортних витрат  

під час онлайн-доставки замовлень

Виклик Вирішення Роздрібні мережі, що 
використовують

Зменшення витрат на доставку 
замовлення

Замовлення товару через 
онлайн-магазин, але із само-
вивозом

Walmart (США), Real (Німеч-
чина), ASDA (Сполучене 
Королівство) Tesco (Сполучене 
Королівство)

Збільшення витрат замовника 
в розрахунку на одне замов-
лення за рахунок групування 
продуктів із різних категорій в 
одну доставку

Заохочення покупців при-
дбавати різну номенклатуру 
товарів (продукти споживання 
та господарчі товари) з мож-
ливістю зменшити вартість 
доставки за збільшення вар-
тості замовлення

Amazon (США), Tesco (Сполу-
чене Королівство)

Перенесення частини вартості 
доставки на клієнта за рахунок 
введення членських внесків

Можливість купувати онлайн 
винятково для членів клубу

Amazon, Thrive Market (США), 
Jet.com 

Зменшення транспортних 
витрат за рахунок аутсорсингу 
цієї послуги

Співпраця із непов’язаними 
компаніями, наприклад у 
сфері нехарчового ритейлу, 
або постачальниками тран-
спортних послуг (Uber, Lyft).

Target (США), Whole Foods 
Market (США)

Джерело: складено автором на основі [5–6]
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ночас новітні технологій зможуть створити 
сприятливі передумови для кооперації між різ-
ними елементами ланцюга створення продук-
тів харчування (від виробника до безпосеред-
нього споживача) з метою впровадження такої 
системи створення, розподілу та споживання 
продуктів харчування на світовому ринку, яка 

би, з одного боку, мінімізувала невикористані 
залишки та відходи цього ринку, тим самим 
зменшивши негативний вплив на навколишнє 
середовище, а з іншого – створила б мож-
ливості для вирішення глобальних проблем 
голоду та стабільного розвитку підприємств на 
ринку.

Таблиця 2
Сфери застосування новітніх технологій у різних елементах ланцюга створення вартості  

на ринку продовольчих товарів

Елемент ланцюга Особливості застосування Приклади реалізованих 
проектів

Виробник сировини (фермери) Оптимізація використання 
ресурсів, зменшення неви-
користаних залишків, підви-
щення врожайності, пошук 
нових покупців та ринків 
збуту.

CropX (датчики, які допо-
можуть фермерам присто-
сувати іригацію до потреб 
їхньої ґрунту), Blue River 
(комп’ютерне спостереження 
та робототехніка для визна-
чення потреб окремих рос-
лин).

Посередники Отримання актуальної інфор-
мації щодо цін та умов поста-
вок, оптимізація закупівельних 
практик та логістичних схем.

Phenix ( французька веб-
платофрма, яка поєднує 
супермаркети та інших посе-
редників на ринку з організаці-
ями з переробки відходів).

Споживачі Можливість більш ефектив-
ного планування власних заку-
пок та витрат продукції, змен-
шення відходів, підтримання 
практик сталого розвитку.

SCIO (пристрій для сканування 
продуктів, що надає детальну 
інформацію про продукт).

Джерело: складено автором на основі [5–7]
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DIGITALIZATION OF THE WORLD FOOD MARKET

In the article, the author conducted a study of modern results of the process of digitalization of the 
world market of food products. It is revealed that at present, the latest technologies are actively used at 
various stages in the product development chain (manufacturer, distribution network, and consumer). 
It is determined that the use of big data and in-depth analytics is the most promising directions of devel-
opment of the process of digitalization on this market. The most dynamic processes of informatization 
and robotization can be observed in the distribution sector, where owners and managers of retail net-
works use them for solving various tasks, the main of which is the reduction of the cost of the order 
delivery conducting on-line orders. At present, the biggest obstacle to the comprehensive development 
of on-line food trade is the lack of effective logistics solutions and the high cost of delivery to the end 
user per unit of output.

At the same time, the newest technologies will be able to create favourable conditions for cooper-
ation between different elements of the value chain of food production – from the manufacturer to the 
ultimate consumer, with the aim of introducing such a system for the creation, distribution and con-
sumption of food products on the world market that on the one hand could minimize unused waste on 
this market, thus reducing the negative impact on the environment, and on the other hand, would create 
opportunities for solving global problems of hunger and promote sustainable development.

Key words: digitization, world food market, retail, valuable agriculture, innovation, global problem 
of hunger.
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СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ  
НА ПОКАЗНИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА БІДНОСТІ У СВІТІ

У статті встановлено, що міграція населення не є головним чинником скорочення бідності у 
світі, а також запропоновано враховувати поділ мігрантів на стратифікаційні групи. Обґрунтовано 
важливість урахування економічних (дохід мігрантів) та професійних (освіта) факторів поділу стра-
тифікаційних груп, окреслено демографічні фактори (стать, вік, релігія, національність, сімейний 
стан тощо). Представлено рекомендації для формування міграційних політик країн походження 
та призначення мігрантів. Запропоновано формувати міграційну політику з урахуванням: ринку 
праці та систем соціального страхування; розвитку сфери освіти; особливостей родин мігрантів; 
соціальної допомоги та інтеграційних програм. Ці рекомендації мають теоретичне застосування та 
передбачають реалізацію практичних завдань на рівні центральних та регіональних органів влади.

Ключові слова: міжнародна міграція, міграційна політика, стратифікація мігрантів, людський 
розвиток, бідність.

В статье установлено, что миграция населения не является главным фактором сокращения 
бедности в мире, а также предложено учитывать разделение мигрантов на стратификационные 
группы. Обоснована важность учета экономических (доход мигрантов) и профессиональных 
(образование) факторов разделения стратификационных групп, обозначены демографические 
факторы (пол, возраст, религия, национальность, семейное положение и т. д.). Представлены 
рекомендации для формирования миграционных политик стран происхождения и назначения 
мигрантов. Предложено формировать миграционную политику с учетом: рынка труда и систем 
социального страхования; развития сферы образования; особенностей семей мигрантов; соци-
альной помощи и интеграционных программ. Представленные рекомендации имеют теоретичес-
кое применение и предусматривают реализацию практических задач на уровне центральных и 
региональных органов власти.

Ключевые слова: международная миграция, миграционная политика, стратификация мигран-
тов, развитие общества, бедность.

Постановка проблеми. Інтеграція в регі-
ональному вимірі та прискорення процесів 
глобалізації у світовій економіці впливають на 
зростання і поглиблення залежності між краї-
нами і регіонами. Причинами цього стають між-
народні грошові потоки, діяльність транснаціо-
нальних корпорацій, розвиток інформаційних 
технологій. Як наслідок, глобалізація створює 
нові можливості для розвитку країн світу, але 
водночас виникають виклики, що вимагають 
пристосування до нових умов глобалізації. 
Міграційні потоки у світі в таких умовах є неми-
нучим явищем, що дає змогу країнам, що роз-
виваються, отримувати позитивні та негативні 
ефекти від глобалізації. Таким чином, міграція 
впливає на суспільний розвиток країни похо-
дження мігранта та визначає рівень доходів 
домогосподарств мігрантів.

Окрім того, кожен процес у міжнародному 
середовищі має бути врегульований на рівні 
законодавства кожного регіону, держави. 
Міграційні політики країн повинні містити узго-
джені положення, що позитивно впливатиме на 

розвиток глобалізації і сприятиме зменшенню 
дистанції між найбагатшими та найбіднішими 
країнами світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вплив міграційних потоків на розвиток люд-
ського капіталу є об’єктом дослідження як 
українських, так і зарубіжних учених. Зокрема, 
найбільше уваги розкриттю даного питання 
присвятили Й. Йонгванич [1], П. Джуліано [2], 
Д. Рата [3], С. Мохапатра  [3], І.П. Ольшевська [5], 
Р.Д. Стаканов [6], О.І. Глупий [7], З. Брунарска, 
М. Гротте, М. Лешінська, В.І. Томас [8], Ф. Зна-
нєцкі [8], А. Бобек [9], А. Краснодембска [10].

Метою дослідження є оцінка впливу міжна-
родної міграції на показники людського розви-
тку та подолання бідності в країнах та регіонах 
світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У своїх наукових дослідженнях Ю. Джонгва-
ніч розробив економетричну модель впливу 
переказів на економічне зростання і боротьбу 
з бідністю в країнах Азії. Автор задекларував, 
що зростання обсягу переказів мігрантів на 1% 
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спричиняє зростання людського капіталу на 
0,008%, інвестицій – на 0,03%, темпів еконо-
мічного зростання – на 0,03%. Натомість зрос-
тання обсягів грошових переказів мігрантів на 
10% призводить до скорочення рівня бідності 
на 2,8% [1]. Такі результати визначають необ-
хідність створення міграційної політики країн 
походження та призначення мігрантів, спря-
мованої на збереження та розвиток людського 
потенціалу країни та регіону.

Подібні результати отримали дослідники 
П. Джуліано і М. Руїз-Арранс, які зазначають, що 
грошові перекази до країн Тропічної Африки 
впливають на рівень бідності, і доводять цю 
тезу, використовуючи статистичні дані: 10% 
грошових надходжень сприяють зменшенню 
кількості населення, доходи якого характери-
зуються як нижче рівня бідності, на 1% [2]. Рата 
Д. та С. Мохапатра С. аналізують країни Латин-
ської Америки, які є одними з головних отри-
мувачів грошових переказів, і роблять висно-
вок, що надходження від емігрантів впливають 
на зменшення нерівності в доходах і рівень бід-
ності домогосподарств мігрантів [3]. 

Результати досліджень П. Акости, С. Каль-
дерона, П. Файзільбера та Г. Лопеса у сфері 
економічних наслідків грошових переказів у 
59 країнах, що розвиваються, в 1970–2000 рр. 
показують, що надходження від мігрантів зна-
чно впливають на зниження рівня бідності у цих 
країнах. Це особливо відображено в країнах 
Латинської Америки, адже зростання перека-
зів на (оцінюється як відсоток до ВВП) 1 відсо-
тковий пункт впливає на зменшення кількості 
населення, доходи якого характеризуються як 
нижче рівня бідності, на 0,37% [4]. Можна ствер-
джувати, що перекази мігрантів мають позитив-
ний вплив на боротьбу з бідністю, оскільки вони 
змінюють дохід домогосподарств мігрантів, які 
мають переважно низькі надходження з осно-
вного місця роботи та потребують підтримки 
ззовні. Особливо актуальним це є для країн, 
що розвиваються, адже в такому разі перекази 
від мігрантів сприяють підвищенню загального 
рівня життя населення країни.

Варто також указати на те, що позитивний 
ефект впливу міграції на рівень бідності гро-
мадян країни походження буде спостерігатися 
незалежно від того, чи грошові перекази будуть 
надходити до цієї країни і на які цілі будуть вико-
ристовуватися, адже в будь-якому разі дохід 
мігрантів зростає, а це визначає рівень бідності, 
враховуючи межі, які визначаються для кожної 
з країн світу. Світовий банк у своїй звітності теж 
підтверджує той факт, що міграційні потоки 
не є головним чинником скорочення бідності. 
Більше того, обґрунтовано вплив таких факто-
рів як зростання заробітної плати та державна 

соціальна допомога (у тому числі підвищення 
пенсійних виплат).

Дослідження показують, що влив переказів 
мігрантів на боротьбу з бідністю є різним у різ-
них країнах. Наприклад, у Пакистані перекази 
мігрантів сприяють зменшенню рівня бідності, 
оскільки більшість мігрантів у цій країні є від-
носно бідними, з низьким рівнем освіти або 
взагалі без неї і походять переважно із сільської 
місцевості. А на Філіппінах більшість трудових 
мігрантів походять з міської місцевості й є від-
носно заможними. У цій країні перекази мігран-
тів сприяють зростанню нерівності і бідності [7].

Неоднозначність у трактуванні питання соці-
ального впливу міграції на рівень бідності у світі 
свідчить про те, що дослідження даного напряму 
повинно відбуватися враховуючи поділ насе-
лення на стратифікаційні групи, адже залежно від 
того, який соціальний статус має мігрант, визна-
чається його становище і роль у суспільстві. Такі 
фактори, як дохід, стать, вік, сімейний стан, наці-
ональність, освіта мігрантів впливають на ефекти 
міграції для країни походження та країни призна-
чення. Вони визначають сукупний соціальний 
статус особистості, її становище і роль у суспіль-
стві, соціально-стратифікаційній структурі. 

Соціально-економічні ефекти міграції про-
являються через грошові перекази мігрантів у 
країну походження та їх участь у суспільному 
житті в країні призначення, тому основними 
факторами, що впливатимуть на поділ осіб, які 
виїжджають із країни до іншої країни, на стра-
тифікаційні групи, є фактор економічний (дохід 
мігрантів) та фактор професійний (освіта). 
Також, уважаємо, доцільно виділити такі фак-
тори, як демографічні, до складу яких відноси-
тимуться стать, вік, сімейний стан, національ-
ність, релігія, адже дані фактори впливають на 
процес адаптації мігрантів у країні призначення, 
а це, своєю чергою, визначає динаміку грошо-
вих переказів. На рис. 1 представлено вплив 
міжнародної міграції населення на соціально-
економічний складник розвитку суспільства 
країни походження мігрантів у частині поділу 
міграційних потоків за стратифікаційними гру-
пами, враховуючи економічні, професійні та 
демографічні фактори їх формування. 

Залежно від обсягів грошових переказів, 
які визначають доходи мігрантів у країні при-
значення, буде відрізнятися соціально-еконо-
мічний ефект від міжнародної міграції в країні 
походження. Однак у будь-якому разі дохід 
мігрантів визначає зміни, які відбуваються в 
країні походження у сфері соціального стра-
хування, людських ресурсів та національного 
добробуту населення. 

Освіта мігрантів відіграє важливу роль у про-
цесі міжнародної міграції. Найчастіше мігранти, 
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які не мають вищої освіти, отриму-
ють менші заробітні плати, що не дає 
змоги здійснювати грошові пере-
кази в обсягах таких, як це роблять 
мігранти, що мають вищу освіту. 
Позитивний вплив міграції проявля-
ється в отриманому новому досвіді 
та зміні структури освіченого насе-
лення. Проте варто зауважити, що 
зміна структури освіченого насе-
лення не завжди має позитивний 
напрям, адже багато мігрантів із 
вищою освітою працюють на посадах 
робітників за кордоном і, навпаки, 
втрачають свої професійні здібності 
та навички. Це негативно впливає на 
структуру освіченого населення кра-
їни походження мігрантів. 

Демографічні фактори поділу 
населення на групи окреслюють 
ефекти від міжнародної міграції, що полягають 
у змінах вікової, статевої та кількісної структур 
населення. Наймобільнішою групою населення 
є молодь, яка, своєю чергою, є найбільшою 
потенційною групою в частині створення нових 
родин, тому міграція даної стратифікаційної 
групи населення безпосередньо впливає на 
рівень народжуваності в країні походження та 
вікову структуру населення.

Однак негативний вплив покривається 
позитивним ефектом від міжнародної міграції 
молоді, що полягає в отриманні нею нових знань 
та досвіду (покращення знання іноземної мови, 
збільшення шансів на успіх у професійному 
середовищі після повернення до країни похо-
дження, отримання фінансових ресурсів, що 
певною мірою впливають на самодостатність 
особистості). Варто враховувати ті випадки, 
коли мігранти залишаються на постійне місце 
проживання в країні призначення. Тоді люд-
ський капітал у вигляді мігрантів країни похо-
дження впливає на розвиток суспільства країни 
призначення, але тим самим покращує добро-
бут населення світу в цілому. Використовуючи 
статистичні дані, на рис. 2 побудовано діаграми, 
що характеризують міграційні потоки, врахову-
ючи професійні (рівень освіченості) та демогра-
фічні (стать) фактори формування стратифіка-
ційних груп мігрантів.

Описуючи вплив різних стратифікацій-
них груп на суспільство, варто навести думку 
В.І. Томас i Ф. Знанєцкі [8], які, аналізуючи мігра-
ційні потоки в Польщі в XIX i XX ст., писали про 
кризу суспільних відносин, переважно концен-
труючи увагу на дезорганізації суспільства. Це, 
своєю чергою, впливає на зміну традиційної 
моделі родини. А. Бобек [9], досліджуючи це 
питання, зазначає, що мігранти, які залишили 

в країні походження родину, мають тимчасо-
вий період перебування в країні призначення, 
найчастіше для збільшення своїх фінансових 
ресурсів. 

Покращення матеріального становища 
родини таких мігрантів не дає їм змоги поки-
дати свої родини. Із цієї причини така група 
населення не інтегрується в суспільство країни 
призначення, проте одночасно віддаляється 
від суспільства країни походження, з яким має 
обмежений контакт. У таких ситуаціях часто 
виникає дезорганізація суспільства і суспільних 
відносин мігрантів із родиною та знайомими в 
країні походження.

А. Краснодембска [10] наводить рекомен-
дації, як уникнути та попередити ослаблення 
родинних відносин у мігрантів, які виїжджають 
за кордон. Зокрема, в одному з регіонів Польщі 
створення Спеціальної демографічної зони та 
переваги Карти родини допомагають у вирі-
шенні подібних проблем. 

Статевий поділ мігрантів теж має свої осо-
бливості в частині значення для суспільно-
економічного розвитку країни, адже виїзд 
жіночої половини населення впливає на зни-
ження рівня народжуваності, натомість чоло-
віки, які мігрують, не виконують свої військові 
обов’язки (передбачені законодавством відпо-
відної країни).

Даний показник є інструментом для порів-
няння рівня життя різних країн. Індекс визнача-
ється на підставі методології розрахунку ООН у 
звітах про розвиток людського потенціалу. Для 
того щоб розрахувати індекс людського розви-
тку, визначаються часткові індекси людського 
розвитку: індекс тривалості життя, індекс рівня 
освіченості, індекс скоригованого реального 
ВВП на душу населення.

Рис. 1. Вплив міжнародної міграції на розвиток 
суспільства країни походження мігрантів з урахуванням 

поділу міграційних потоків на стратифікаційні групи
Джерело: авторська розробка

 

 

Соціально-економічний вплив       міжнародної міграції населення 
в країні        походження мігрантів 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Фактори поділу стратифікаційних груп міграційних потоків 

− вибірковий відтік 
людського капіталу; 
− зміни у 
функціонуванні 
системи соціального 
страхування; 
− зміна валового 
внутрішнього продукту 
на душу населення; 
− формування 
міграційного людського 
капіталу 

− зміна професійного 
рівня мігрантів; 
− набуття нового досвіду у 
сфері професійних 
обов’язків; 
− можливість здобуття 
освіти за кордоном у 
період міграції; 
− зміна структури 
освіченого населення 

− зміна структури населення (за 
статтю, за кількістю, за віком); 
− посилення процесу старіння 
населення; 
− впровадження нових традицій 
та звичаїв, культурні і релігійні 
зміни в суспільстві; 
− утворення родин різних 
національностей; 
− зростання кількості розлучень; 
− втрата та знецінення родинних та 
суспільних зв’язків  

Економічні (дохід мігрантів) Демографічні (стать, вік тощо) 
Професійні (освіта) 
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Рис. 2. Міграційні потоки в частині професійних та демографічних факторів  
формування стратифікаційних груп мігрантів

Джерело: побудовано на основі [11]
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Рейтинги індексу людського розвитку (2015 р.) 
вказують на те, що рівень людського розвитку в 
країнах Європи покращується. Перші п’ять місць 
займають Норвегія, Австралія, Швейцарія, Данія 
та Нідерланди. Україна знаходиться на 83-му 
місці серед країн із середнім рівнем людського 
розвитку. Недоліком індексу людського розви-
тку є його вразливість на різкі зміни в економіці 
та суспільстві в країні. Натомість перевагою є 
те, що можна використовувати його для порів-
нянь на міжнародному рівні у сфері якості і рівня 
життя, а також для формування рейтингів країн.

На підставі ідентифікації впливу стратифіка-
ційних груп мігрантів на суспільно-економіч-
ний розвиток населення вважаємо доцільним 
обґрунтувати рекомендації для міграційної 
політики країни походження та призначення 
мігрантів, що дасть змогу поліпшити соціаль-
ний складник політики держави та в перспек-
тиві отримати позитивні ефекти від міжнарод-
ної міграції населення.

У табл. 1 розглянуто найважливіші характе-
ристики міграційної політики та обґрунтовано 
напрями її вдосконалення для надання реко-
мендацій щодо формування та збереження 
людського потенціалу країни.

Формування міграційної політики повинно 
відбуватися не лише на державному (макро) 
рівні, але й на регіональному (мікро), адже крім 
діяльності, що пов’язана з розробленням стра-
тегії і визначенням конкретних напрямів функ-
ціонування на рівні центральної влади, важливу 
роль відіграє діяльність на рівні регіональної та 
місцевої влади, тому описані рекомендації сто-
суються проектів, які повинні бути реалізовані 
у співпраці місцевих органів самоврядування, 
організацій мігрантів та інших зацікавлених 
осіб і установ.

Міграційна політика країни походження 
має ґрунтуватися на організації та реалізації 
завдань, що скеровані на покращення захо-
дів, пов’язаних із поверненням мігрантів з-за 
кордону. Суттєвим та доцільним з погляду на 
збільшення міграційних потоків у світі є ство-
рення інструментів, що надаватимуть мож-
ливість ефективного використання переваг 
і зменшення недоліків, які виникають під час 
міграції населення. Так, наприклад, запропоно-
вано створення окремих організацій, об’єднань 
тощо, які будуть об’єднувати осіб, що отриму-
ють освіту за кордоном. Це відкриє нові мож-
ливості для розвитку економічних, суспільних 
та культурних відносин як усередині країни, 
так і міжнародних, пов’язаних зі співпрацею із 
закордонними структурними одиницями.

Розроблення регіональної політики пови-
нне ґрунтуватися на таких принципах, як і 
міграційна політика держави у цілому, а отже, 

визначати політику на ринку праці, соціальну 
та освітню. Міграційна політика має забезпечу-
вати поєднання інструментів у сфері соціальної 
підтримки, політики щодо родини мігрантів, 
політики зайнятості, освітньої діяльності. Іден-
тифіковані характеристики кожної із цих сфер 
дали змогу запропонувати рекомендації щодо 
вдосконалення міграційної політики.

Інтеграція мігрантів у країнах призначення 
матиме позитивний результат за умови, що такі 
інституціональні суб’єкти, як міністерства закор-
донних справ, міністерства освіти і науки, а також 
консульства формуватимуть спільні завдання, 
які окреслюватимуть коло таких питань: охо-
рона прав мігрантів, інтеграція мігрантів і зміц-
нення соціальної та громадської участі в країнах 
призначення, вивчення рідної мови та створення 
освітніх закладів у країнах призначення.

Особливу увагу слід звернути на вдоско-
налення організації збору статистичної інфор-
мації щодо руху мігрантів та членів їх родин 
(іммігрантів, емігрантів та реемігрантів), адже 
нині дані, що стосуються розкриття цього 
питання в окремих країнах є фрагментарними 
та не достатньо обґрунтованими, базуються 
на інтерв’ю, анкетуванні та інших вибіркових 
методах статистичного дослідження. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Міграція населення не є головним чинником 
скорочення бідності у світі. Запропоновано 
враховувати поділ мігрантів на стратифіка-
ційні групи. Ідентифікація соціального статусу 
мігранта дає змогу визначити вплив міграції на 
соціально-економічний розвиток країни похо-
дження. Обґрунтовано важливість урахування 
не лише економічних (дохід мігрантів) та про-
фесійних (освіта) факторів поділу стратифіка-
ційних груп, а й демографічних факторів (стать, 
вік, релігія, національність, сімейний стан 
тощо), використовуючи статистичні дані.

Розвиток людського потенціалу країн та 
регіонів світу є важливим завданням міграцій-
ної політики країн походження та призначення 
мігрантів, тому представлено рекомендації для 
формування міграційних політик країни похо-
дження та призначення мігрантів.

Як основні напрями формування міграційної 
політики запропоновано врегулювання полі-
тики: щодо ринку праці і соціального страху-
вання; у сфері освіти; щодо родини мігрантів; 
у сфері соціальної допомоги та інтеграційних 
програм. Ці рекомендації мають теоретичне 
застосування та передбачають реалізацію 
практичних завдань на рівні центральних та 
регіональних органів влади, що повинно забез-
печити злагоджений та системний підхід до 
вирішення проблем регулювання міжнародної 
міграції.
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Таблиця 1
Напрями формування міграційної політики країни походження  

та країни призначення міжнародних мігрантів
Напрями 

формування 
міграційної 

політики

Характеристика / проблеми Рекомендації

Політика щодо ринку праці і соціального страхування
– країна похо-
дження 

– високий рівень безробіття 
(здебільшого);
– низький рівень соціального 
забезпечення 

– розроблення програм соціального забез-
печення громадян, які повертаються з міграції 
(реемігрантів);
– забезпечення можливості відкриття власного 
бізнесу, пошуку роботи тощо

– країна при-
значення 

– відкритий ринок праці для 
мігрантів;
– самоорганізація мігрантів;
– високий рівень економічної 
активності мігрантів;
– іммігранти забезпечують 
формування системи соціаль-
ного страхування

– необхідність розмежування політики ринку 
праці, враховуючи розвиток країни іммігрантів;
– потреба в упровадженні інструментів інтегра-
ції мігрантів на ринку праці;
– упорядкування статистики, що стосується соці-
ального страхування мігрантів 

Політика у сфері освіти
– країна похо-
дження 

– гарантія освіти громадя-
нам країни (у більшості країн 
можливість безкоштовного 
навчання)

– організація збору статистичної інформації у 
сфері освіти мігрантів;
– створення мережі випускників вишів за кордо-
ном;
– відкриття освітніх закладів у країнах призна-
чення для мігрантів та їх родин

– країна при-
значення 

– гарантія освіти особам, що 
приїжджають з-за кордону;
– гарантія механізмів інте-
грації учнів, що не є грома-
дянами країни призначення, 
враховуючи їх статус

– розроблення механізму співпраці місцевих 
суб’єктів;
– підвищення вмінь міжкультурної взаємодії 
педагогічних працівників

Політика щодо родини мігрантів 
– країна похо-
дження 

– можливість об’єднання 
родин мігрантів

– інформаційна підтримка мігрантів та їх родин;
– організація збору статистичної інформації 
щодо руху мігрантів та членів їх родин 

– країна при-
значення 

– можливість об’єднання 
родин мігрантів;
– право користування про-
грамами підтримки родини 
мігрантів

– цілісний підхід до матеріальної та родинної 
ситуації іммігранта в процесі розгляду заяви про 
об’єднання родини;
– необхідність розмежування політики щодо 
різних груп мігрантів 

Політика у сфері соціальної допомоги та інтеграційні програми 
– країна похо-
дження 

– низький рівень соціальної 
підтримки мігрантів;
– відсутність інтеграційних 
програм або низький рівень 
організації та реалізації

– формування мережі співпраці органів місце-
вого самоврядування, громадських організацій 
та мігрантів для створення інтеграційних про-
грам у вигляді окремих організаційних одиниць 
як у межах країни походження (реемігранти), 
так і за кордоном (емігранти);
– розроблення заходів щодо підтримки мігран-
тів у частині їх адаптації в країні призначення та 
походження після повернення з міграції

– країна при-
значення 

– соціальна допомога мігран-
там у вигляді фінансової та 
матеріальної допомоги;
– організація культурних та 
інтеграційних заходів

– необхідність покращення побутових умов 
мігрантів;
– надання можливості мігрантам створення та 
участі в громадських організаціях 

Джерело: авторська розробка
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Shymanska K.V.

SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION  
ON INDICATORS OF HUMAN DEVELOPMENT  

AND POVERTY IN THE WORLD

The regional integration and the acceleration of world economy globalization affect the growth and 
deepening of the relationship between countries and regions. The reasons for this situation are the 
international money flows, transnational corporations, the information and technology development. 
As a result, globalization creates new opportunities for the development of the countries worldwide, but 
at the same time, the emerging challenges, which require adaptation to new global conditions. Thus, 
migration affects the social development of the country of origin and households' incomes.

The study found that migration is not the main factor in the reduction of poverty in the world, and 
also asked to take into account the separation of migrants on groups. The migrants’ social status identi-
fication allows determining the impact of migration on the socio-economic development of the country 
of origin. Found the importance of taking into account economic (income of migrants) and professional 
(education) factors, but with the separation by stratification groups, as well as outlining the demographic 
factors (gender, age, religion, nationality, marital status, etc.).

Instead, the human development of the countries and regions worldwide is an important task of the 
migration policies in origin and destination countries. Therefore, this study presents recommendations 
for the development of migration policies in the country of origin and destination. In the long term this 
will improve social policy and get positive results from the international migration for the population, in 
particular by the re-emigration.

The main directions of forming migration policy oriented on: 1) the labour market and social insur-
ance; 2) education; 3) family of migrants; 4) social assistance and integration programmes. Presented 
recommendations have theoretical application and provide the coordination and solving problems of 
international migration regulation.

Key words: international migration, migration policy, stratification of migrants, human development, 
poverty.
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СИСТЕМНИЙ ТА СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА 
ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

У статті визначено сутність, значення і основні принципи системного та ситуаційного підхо-
дів як методологічної основи формування маркетингової стратегії екологізації агарного вироб-
ництва, а також представлена систематизація методів стратегічного аналізу для оцінки факторів 
середовища під час формування маркетингової стратегії. Виділені основні причини, що зумовлю-
ють системний підхід до використання методів формування маркетингової стратегії екологізації.

Ключові слова: маркетингова стратегія екологізації, аграрне виробництво, системний та ситуа-
ційний підходи, стратегічний аналіз, макро- і мікросередовище, інноваційний розвиток.

В статье определена сущность, значение и основные принципы системного и ситуационного 
подходов как методологической основы формирования маркетинговой стратегии экологизации 
аграрного производства, а также представлена систематизация методов стратегического анализа 
для оценки факторов среды при формировании маркетинговой стратегии. Выделены основные 
причины, обуславливающие системный подход к использованию методов формирования марке-
тинговой стратегии экологизации.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия экологизации, аграрное производство, системный 
и ситуационный подходы, стратегический анализ, макро- и микросреда, инновационное развитие.

Постановка проблеми. Україна сьогодні 
перебуває на етапі становлення ринкових від-
носин, що ставить головною вимогою можли-
вість адаптації та використання досвіду країн 
із розвиненою ринковою економікою. Досвід 
стратегічного маркетингу, якій вже досягнув 
високого рівня у розвинених країнах, доцільно 
використати як стартову позицію для його 
впровадження з урахуванням рівня та особли-
востей розвитку ринкових відносин в Україні.

Теорія і практика впровадження принци-
пів стратегічного маркетингу ще не отримала 
практичного впровадження, особливо в аграр-
ному секторі. При цьому практика доводить, 
що формуванню маркетингових стратегій роз-
витку у галузях виробництва і переробки агро-
продовольчої продукції повинна приділятися 
значна увага, що сприятиме прискоренню їх 
адаптації до вимог ринкового середовища.

Проблеми підвищення конкурентоспромож-
ності аграрної галузі можуть бути вирішені за 
допомогою ефективних маркетингових страте-
гій, які сприятимуть адаптації аграрної галузі до 
нових економічних умов і можуть стати рушій-
ною силою економічного зростання [1, с. 12–15]. 

Саме маркетингова стратегія екологізації аграр-
ного виробництва є, на нашу думку, інноваційною 
стратегією, яка дає змогу інтегрувати екологічні 
пріоритети в стратегії економічного розвитку. Ця 
стратегія враховує екологічний чинник у госпо-
дарській діяльності аграрних підприємств і спря-
мована на створення екологічних продуктів та 
послуг в аграрному виробництві. 

Процес формування маркетингової стра-
тегії екологізації аграрного виробництва має 
відбуватися відповідно до основних принци-
пів і методів стратегічного маркетингу, основу 
яких становлять системний і ситуаційний під-
ходи. Сьогодні питання розроблення та впро-
вадження методологічних підходів до фор-
мування маркетингової стратегії екологізації 
аграрного виробництва є актуальним і прак-
тично значущим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розроблення маркетингових страте-
гій з урахуванням специфіки трансформацій-
ного періоду присвячені роботи вітчизняних 
науковців Л.В. Балабанової, Л.Е. Басовського, 
С. Гаркавенко, Н. Журавльової, Н. Куденко, 
О. Кузьміна, О. Лобанової, А. Павленка, В. Писа-
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ренка, Г. Тарасюка, О Тимоніна, Ф. Федоренка, 
Г.В. Черевка та ін.

Систематизація основних методів і класифіка-
цій інструментарію стратегічного аналізу під час 
розроблення стратегій представлена у наукових 
працях П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковської, І.А. Ігна-
тьєвої, Г.І. Кіндрацької, С.О. Левик, Б.М. Мізюк, 
В.Д. Нємцов, Г. В. Осовська, Ю.В. Печериці, 
М.Г. Саєнко, О.Л. К.І. Редченко та ін.

Значний внесок у розвиток методології сис-
темного підходу як основи організації управ-
ління зробив Б. Мільнер, прикладне засто-
сування системного підходу до формування 
системи маркетингу з розкриттям принципів, 
методів, функцій відображено в працях Є. Була-
хової та А. Синягіна, а роль ситуаційного ана-
лізу у сучасній системі управління досить ґрун-
товно розкрито Т.А. Ільницькою.

Сучасна наука та практика має у своєму 
розпорядженні безліч методик та методологій, 
які дають змогу оцінити практично будь-який 
складник підприємства і галузі. Але сьогодні 
відсутні загальноприйняті комплексні методики 
аналітичного дослідження кількісних та якісних 
характеристик маркетингового потенціалу, хоча 
певні аспекти вирішення цієї проблеми були 
висвітлені у роботах Т.Л. Безрукова, О.Є. Єран-
кіна, В.В. Кучера, Р.В. Маржанського, Н. Рожко.

Перетворення, які сьогодні відбуваються в 
аграрній галузі, вимагають розширити дослі-
дження питань щодо формування маркетинго-
вої діяльності в агропромисловому комплексі. 
Зокрема, це стосується розроблення та впро-
вадження методологічних підходів до фор-
мування маркетингової стратегії екологізації 
аграрного виробництва.

Мета статті полягає у визначені сутності, 
значення та основних принципів системного і 
ситуаційного підходів як методологічної основи 
формування маркетингової стратегії екологіза-
ції агарного виробництва, а також у системати-
зації методів стратегічного аналізу для оцінки 
факторів середовища під час формування мар-
кетингової стратегії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування маркетингової стратегії розгляда-
ється як один із найсуттєвіших і найскладніших 
етапів маркетингу. Це досить складний процес, 
який відбувається в умовах постійної зміни 
факторів зовнішнього та внутрішнього серед-
овища маркетингу [2, с. 137].

Маркетингова стратегія екологізації аграр-
ного виробництва як стратегія інноваційного роз-
витку може вирішити проблеми економічного 
зростання, підвищення конкурентоспроможності 
аграрної галузі, забезпечити високу якість життя, 
національну безпеку, охорону довкілля та висо-
кий технічний рівень аграрного виробництва в 

Україні. Але варто розуміти, що мова йде не про-
сто про одноразове використання нововведень 
для досягнення миттєвих переваг, а про непе-
рервний детально спланований стратегічний 
інноваційний розвиток, який формує методи та 
засоби управління інноваціями та дасть змогу 
підпорядкувати впровадження інновацій загаль-
ним цілям, перетворюючи інтенсивне впрова-
дження інноваційних процесів у фактор еконо-
мічного зростання галузі.

Для вибору обґрунтованої маркетингової 
стратегії необхідно використовувати сукупність 
наукових підходів – системного, ситуаційного та 
інтеграційного. Методика формування маркетин-
гової стратегії екологізації аграрного виробництва 
також базується на певній сукупності загальнонау-
кових і прикладних методичних прийомів.

Системний підхід – це загальнонауковий 
метод пізнання, який є базою для проведення 
будь-якого наукового дослідження [3, с. 112]. 
Виходячи із сутності системного підходу, мар-
кетингову стратегію екологізації аграрного 
виробництва можна визначити як єдиний 
комплекс елементів, які мають тісний зв’язок 
із зовнішнім середовищем, що зумовлює наяв-
ність вхідних та вихідних змінних.

Розроблення маркетингової стратегії еколо-
гізації аграрного виробництва є досить склад-
ним процесом, який ґрунтується на систем-
ному підході і відповідає таким принципам, як:

– комплексність елементів, що дає змогу 
визначати систему як ціле та зумовлює її єдність; 

–  зміни через вплив зовнішніх і внутрішніх 
факторів; 

–  стратегічна спрямованість із метою досяг-
нення конкретної, загальної для всіх елементів 
стратегічної цілі; 

–  ієрархічність елементів системи, які 
мають свої обов’язки та інструменти їх реаліза-
ції залежно від пріоритетності; 

–  невизначеність майбутнього;
–  взаємоузгодженість елементів системи 

для реалізації поставлених завдань.
Причини, що зумовлюють обов’язковість 

системного використання методів прогнозо-
ваної і стратегічної оцінки під час формування 
маркетингової стратегії екологізації аграрного 
виробництва, представлені на рис. 1.

Згідно із системним підходом елементи, що 
становлять зміст маркетингової стратегії еко-
логізації аграрного виробництва, не просто 
функціонально випливають один з одного, а всі 
без винятку пов’язані між собою. Зміна одного 
з них неминуче зумовлює зміни в інших, а в кін-
цевому підсумку – і в усій маркетинговій стра-
тегії. Це вимагає комплексного розв’язання 
будь-яких її проблем – великих і малих, про-
стих і складних, тактичних і стратегічних.
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Ситуаційний підхід базується на тому, що 
формування маркетингової стратегії еколо-
гізації аграрного виробництва здійснюється 
залежно від конкретної ринкової ситуації в той 
чи інший момент. 

Використання ситуаційного підходу до фор-
мування маркетингової стратегії екологізації 
аграрного виробництва дає змогу розглядати 
формування як процес, що складається з окре-
мих етапів, таких як формулювання місії, цілей 
та завдань маркетингової стратегії, аналіз ринку 
на основі факторів зовнішнього середовища 
підприємства прямого та непрямого впливу, 
оцінка потенційних можливостей галузі, розро-
блення «дерева рішень» та оцінка ефективності 
прийнятих управлінських рішень.

Економічна ситуація в Україні і світі, стан 
господарської діяльності в аграрній галузі (як 
зовнішні чинники) потребують системного та 
ситуаційного аналізу. При цьому варто зазна-
чити, що умови формування аграрного ринку 
в Україні є досить специфічними і зумовлені 
складною ситуацією в економічній, політич-
ній і соціальній сферах. Взаємодія внутрішніх і 
зовнішніх факторів має специфічний характер 
для галузі аграрного виробництва і для під-
приємств галузі та майже завжди змінюється з 
часом.

Важливо постійно відстежувати та врахо-
вувати зміни складу зовнішніх факторів та їх 
впливу на конкурентоспроможність продукції 
і підприємств аграрного сектору економіки, а 
саме деталізувати їх дію, чітко розділяти рин-
кові можливості і загрози. Саме тому склад-
ником формування маркетингової стратегії 
екологізації є стратегічний аналіз макро- і 
мікросередовища, методи якого базуються на 
системному і ситуаційному підходах (рис. 2). 

Цей процес дослідження передбачає ана-
літичне оцінювання параметрів зовнішнього 
та внутрішнього середовища за допомогою 
загальнонаукових і прикладних прийомів стра-
тегічного аналізу.

Методологія стратегічного аналізу включає 
прийоми, які дають змогу:

– оцінити поточне становище підприємства, 
наявні ресурси, можливості і потреби;

– провести прогнозування і планування рів-
нів показників діяльності підприємства, а також 
оцінку стану зовнішнього середовища;

– застосовувати прийоми альтернативного 
аналізу для підготовки прийняття стратегічних 
рішень в умовах невизначеності.

На нашу думку, в основі усіх прикладних 
прийомів маркетингового дослідження лежить 
стратегічний аналіз галузі, який проходить під-
готовчий, аналітичний та заключний етапи. При 
цьому використовується низка специфічних 
методів і прийомів, що дають змогу діагнос-
тувати потенційні та наявні загрози підприєм-
ствам і галузі.

На основі проведеної систематизації методів 
формування маркетингових стратегій можна 
запропонувати таку їх типологізацію: 

1) маркетингові моделі, які ґрунтуються на 
обробці якісної маркетингової інформації. До 
них належать такі маркетингові моделі стра-
тегічного аналізу, як SNW, SWOT, PEST/STEP, 
матриця McKinsey, матриця Shell, матриця 
М. Мак-Дональда, А. Літлла, М. Портера, 
І. Ансоффа, матриця Браунлая-Барта, матриця 
Хофера – Шендлера;

2) маркетингові моделі, які ґрунтуються на 
обробці кількісної маркетингової інформації. 
До них належать економіко-математичні та ста-
тистичні методи;

Рис. 1. Основні причини, що зумовлюють системний підхід до використання 
методів формування маркетингової стратегії екологізації

Джерело: розроблено автором

 

Причини запровадження 
системного підходу до 
формування маркетингової 
стратегії екологізації 

Значний рівень невизначеності стану зовнішнього 
середовища 

Глобалізація світової економіки та розширення 
інтеграційних процесів 

Складні умови ведення господарської діяльності 
в аграрному виробництві 

Нестабільність політичної, економічної та 
екологічної ситуації, що впливає на діяльність 
аграрних підприємств 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 31

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

3) маркетингові моделі, які ґрунтуються на 
обробці комбінації якісної та кількісної мар-
кетингової інформації. До них належать такі 
маркетингові моделі, як матриця БКГ, матриця 
McKinsey, матриця Томпсона ‒ Стрикленда.

Саме використання економіко-математич-
них і статистичних методів дасть можливість 
отримати достовірні та надійні результати, які 
будуть покладені в основу формування марке-
тингової стратегії [4, с. 107].

Стратегічний аналіз дає реальну оцінку 
власних ресурсів і можливостей галузі, в якій 
працюють підприємства. На його основі фор-
мується стратегія розвитку галузі, яка передба-
чає побудову збалансованої системи прогнозів 
і планів на довго-, середньо- і короткострокову 
перспективу [5, с. 118].

На етапі стратегічного аналізу галузі осо-
блива увага має приділятися оцінці еколого-
економічного потенціалу, тому що розвиток 
ресурсних концепцій змінює вектор маркетин-
гової стратегії з реактивної (реагування підпри-
ємства на зміни зовнішнього середовища) на 
проактивну (попередження подій). Це вима-
гає пошуку нових комбінацій у ланцюжку 
«ресурси – виробництво – ключові компетен-

ції – організаційні здатності – стійкі конкурентні 
переваги» [6, с. 119]. З огляду на це, невід’ємним 
етапом формування маркетингової стратегії 
екологізації аграрного виробництва ми вва-
жаємо забезпечення стратегічної відповід-
ності, що передбачає узгодження ресурсних 
та виробничих можливостей з ринковими умо-
вами господарювання.

Завдяки синтезу системного та ситуацій-
ного підходів можна поєднати комплексність зі 
швидкою реакцією на умови мінливого зовніш-
нього середовища. Тобто ці два підходи допо-
внюють один одного (рис. 3).

Маркетингова стратегія екологізації аграр-
ного виробництва має бути орієнтована на 
формування стійких конкурентних переваг. 
Тому результати оцінки факторів середовища 
є передумовою формування комплексу інфор-
маційно-аналітичного забезпечення марке-
тинг-менеджменту, який є невід’ємною умовою 
забезпечення розвитку цієї стратегії [7, с. 11]. 

Маркетингова стратегія екологізації аграр-
ного виробництва повинна адекватно відобра-
жати екологічні аспекти діяльності сільськогоспо-
дарських товаровиробників, що мають місце як в 
оперативному її складнику (підготовка та реалі-

Рис. 2. Процес дослідження основних чинників  
макро- і мікросередовища

Джерело: розроблено автором
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зація процесу виробництва продукції і надання 
послуг), так і у сфері менеджменту (що включає 
взаємодію сільськогосподарських товаровироб-
ників із навколишнім природним середовищем) з 
метою максимального зниження можливих нега-
тивних наслідків для екосистеми і людини.

Висновки. Об’єктивна необхідність фор-
мування маркетингової стратегії екологізації 
аграрного виробництва пов’язана з екологіч-
ними проблемами аграрної галузі, нагальною 
потребою становлення стабільного ринку про-
довольства, забезпеченням населення якіс-
ними продуктами харчування та ефективним 
функціонуванням аграрної сфери економіки. 

У процесі формування маркетингової страте-
гії екологізації аграрного виробництва викорис-
товують системний та ситуаційний підходи, які 
лежать в основі методів стратегічного аналізу. 

Основу системного підходу до формування 
маркетингової стратегії екологізації аграрного 

виробництва становлять механізми її реалі-
зації, що забезпечують сталість системи, її 
цілеспрямованість; взаємопов’язаність, вза-
ємозалежність та комплексність її елементів 
визначає цілісність системи; всі завдання, 
які виконують окремі елементи системи, 
пов’язані між собою; елементи системи та 
пов’язані з ними дії мають певну підпорядко-
ваність, що вибудовує ієрархічність; система 
змінюється під впливом конкретних факторів, 
що зумовлює її динамічність, здатність сис-
теми пристосуватися до мінливості зовніш-
нього середовища, не втрачаючи при цьому 
власної індивідуальності.

Забезпечення системного підходу до фор-
мування маркетингової стратегії екологізації 
аграрного виробництва – складне завдання, 
оскільки відсутність хоча б одного з елементів 
сукупності може привести до втрати можли-
востей або невирішення поставлених завдань.
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екологізації аграрного виробництва

Джерело: розроблено автором

Список використаних джерел:
1. Данилишин Б.М. Маркетингова стратегія регіонального продовольчого ринку / Б.М. Данили-

шин, О.М. Любченко // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 5. – С. 12–18.
2. Фастівець Н.П. Досвід реалізації маркетингової стратегії в діяльності підприємств АПК / 

Н.П. Фастівець // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 3. – С. 137–141.
3. Залізнюк В.П. Показники ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підпри-

ємства / В.П. Залізнюк // Конкурентоспроможність національної економіки та освіти: пошук ефек-
тивних рішень: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнарод-



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 33

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

ною участю (м. Вінниця, 15 квітня 2015 р.): у 3-х т. – Т. 1 / редкол.: ВННІЕ ТНЕУ. – Тернопіль: КРОК, 
2015. – С. 111–113.

4. Романенко О.О. Типологізація методів формування маркетингових стратегій промисло-
вих підприємств / О.О. Романенко // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія 
«ЕКОНОМІКА». – 2013. – Випуск 2. – С. 101–108.

5. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. / К.І. Редченко. – [вид. 2-ге, допов.]. – 
Львів : Новий світ –2000, 2003. – 272 с. 

6. Андрєєва Н.М. Маркетингові екологічні стратегії як концептуальний базис сталого розвитку 
підприємства / Н.М. Андрєєва, О.М. Мартинюк // Механізм регулювання економіки. – 2009, № 3, 
Т. 2. – 119–125.

7. Шкуратов О.І. Організаційно-правовий механізм забезпечення еколого-економічної безпеки 
аграрного виробництва / О.І. Шкуратов // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 10–14.

Bahorka M.O.

SYSTEM AND SITUATION APPROACHES A METHODOLOGICAL  
BASIS FOR THE FORMATION OF A MARKETING STRATEGY  

FOR ECOLOGIZATION OF AGRARIAN PRODUCTION

The transformations that are taking place in the agrarian sector today require expanding the study 
of the issues surrounding the formation of marketing activities in the agro-industrial complex; in par-
ticular, it concerns the development and implementation of methodological approaches in shaping the 
marketing strategy for environmentalizing agrarian production.

The purpose of the study is to determine the essence, meaning and basic principles of system and 
situational approaches as a methodological basis for the formation of a marketing strategy for ecologi-
zation of agrarian production, as well as systematization of strategic analysis methods used to assess 
the environmental factors in the formation of this strategy.

To select a well-grounded marketing strategy, you need to use a set of scientific approaches: sys-
temic, situational and integration. The methodology of forming a marketing strategy for environmen-
talizing agrarian production is also based on a certain set of general scientific and applied methodical 
techniques.

The development of a marketing strategy for the environmentalization of agrarian production is a 
rather complicated process based on a systematic approach.

Situational approach is based on the fact that the formation of a marketing strategy for environmen-
talizing agrarian production is carried out on the basis of a particular market situation that has devel-
oped at one time or another.

In our opinion, the basis of all applied marketing research methods is the strategic analysis of the 
industry, which undergoes the preparatory, analytical and final stages. It uses a number of specific 
methods and techniques that can diagnose the potential and existing threats of enterprises and indus-
try, to identify their ability to formulate marketing strategies.

The objective necessity of forming a marketing strategy for the environmentalization of agrarian 
production is related to the environmental problems of the agrarian sector, the urgent need for a stable 
food market, the provision of quality food products to the population and the efficient functioning of the 
agrarian sector of the economy.

In the process of forming a marketing strategy for environmentalizing agrarian production system 
and situational approaches that underlie methods of strategic analysis are used.

The basis of the systematic approach in forming the marketing strategy of ecologization of agrarian 
production are the mechanisms of its implementation, which ensure the stability of the system, its pur-
posefulness; Interdependence, interdependence and complexity of its elements determines the integ-
rity of the system; All tasks that execute individual elements of the system are interconnected; System 
elements and their associated actions have a certain subordination that builds hierarchy; The system 
changes under the influence of specific factors, which determines its dynamism; The ability of the sys-
tem to adapt to the changing environment, without losing its own individuality.

Key words: marketing strategy of ecologization, agrarian production, system and situational 
approaches, strategic analysis, macro-and micro-environment, innovative development.
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У статті розглянуті проблеми зайнятості та безробіття в Україні. Проведено оцінку зазначених 
показників за період із 2010 по 2016 рік. Здійснено порівняльний аналіз рівня зайнятості населення 
України з аналогічним показником у країнах ЄС. Визначено причини росту рівня безробіття. Оці-
нено показники неформальної та тіньової зайнятості, виділено основні причини їх росту.
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В статье рассмотрены проблемы занятости и безработицы в Украине. Проведена оценка 
указанных показателей за период с 2010 по 2016 год. Осуществлен сравнительный анализ уровня 
занятости населения Украины с аналогичным показателем в странах ЕС. Определены причины 
роста уровня безработицы. Оценены показатели неформальной и теневой занятости, выделены 
основные причины их роста.

Ключевые слова: занятость, безработица, национальный рынок труда, неформальная заня-
тость, теневая занятость, теневая экономика 

Постановка проблеми. Проведення антитеро-
ристичної операції на сході України та погіршення 
економічних і політичних відносин із Російською 
Федерацією викликали ланцюгову реакцію дис-
балансу практично усіх макроекономічних 
показників. Деструктивні процеси відбулися в 
інфраструктурному забезпеченні ринку праці, 
зовнішніх зв’язках, реальному секторі економіки 
тощо. Зокрема, значний збиток відчули на собі 
підприємства у східних областях, а саме підпри-
ємства металургійної, вугільної, хімічної, маши-
нобудівної, харчової, легкої промисловості, які 
не лише були містоутворюючими, але і робили 
значний внесок у ВВП. Наслідком таких подій 
стало значне зниження зайнятості населення та 
збільшення безробіття починаючи з 2014 року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблем зайня-
тості та безробіття зробили такі вітчизняні 
вчені, як А. Баланда, С. Бандур, В. Галицький, 
С. Коваленко, І. Кравченко, Е. Лібанова, В. Ман-
дибура, Я. Міклош, Г. Мімандусова, Р. Михай-
лишин, І. Петрова, В. Онікієнко, О. Турчинов, 
М. Шаленко та інші.

Віддаючи належне цінності попередніх нау-
кових здобутків дослідників, необхідно зазна-
чити про недостатність досліджень щодо оцінки 
рівня зайнятості та безробіття порівняно з 
показниками країн ЄС, а також про відсутність 
єдиного підходу до визначення рівня та причин 
неформальної та тіньової зайнятості на націо-
нальному ринку праці України.

Метою статті є оцінка рівня зайнятості в Укра-
їні порівняно з аналогічним показником у краї-
нах ЄС та визначення рівня і причин росту без-
робіття, неформальної та тіньової зайнятості на 
національному ринку праці нашої держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи дані Державної служби статистики 
України (далі – Держстат України), відображені на 
рис. 1, варто зазначити, що з 2010 року ми можемо 
констатувати незначну, але все ж таки позитивну 
тенденцію підвищення зайнятості та зниження 
безробіття серед населення. Проте у 2014 році 
відбулося значне зниження кількості зайнятих 
осіб проти попереднього року, а саме на 6,43%, 
а кількість безробітних осіб зросла відповідно 
на 22,3%. Кількість зайнятого населення віком 
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15–70 років у 2016 році порівняно з 2015 роком 
зменшилася на 166,3 тис. осіб або на 1,0% та ста-
новила 16 276,9 тис. осіб. (рис. 1). Рівень зайня-
тості населення віком 15–70 років зменшився за 
зазначений період із 56,7% до 56,3%, а в насе-
лення працездатного віку – з 64,7% до 64,2% [1].  

Відповідно до даних, зображених на рис. 1, 
кількість безробітних віком 15–70 років у 
2016 році порівняно з 2015 роком збільшилася 
на 23,5 тис. осіб, або на 1,4%, та становила 
1678,2 тис. осіб. Рівень безробіття населення (за 
методологією МОП) віком 15–70 років загалом 
по Україні порівняно з 2015 роком збільшився 
на 0,2% та становив 9,3% економічно актив-
ного населення зазначеного віку, а серед насе-
лення працездатного віку – 9,7%. 

Найвищий рівень безробіття (за методоло-
гією МОП) спостерігався серед молоді віком 
15–24 роки, а найнижчий – серед осіб віком 
40–59 років. Варто зазначити, що рівень без-
робіття населення віком 15–70 років у мешкан-
ців сільської місцевості на 0,5% перевищував 
відповідний показник серед городян, а рівень 
безробіття чоловіків на 3,1% перевищував 
рівень безробіття жінок. У 2016 році порівняно 
з 2015 роком зростання цього показника від-
булося в усіх вікових групах, за винятком осіб 
віком 30–34 роки (скорочення на 0,8%) та осіб 
віком 60–70 років (не змінився) [1].

Збільшення рівня безробіття також може 
пояснюватися проведенням оптимізаційної полі-

тики зайнятості в установах, організаціях та під-
приємствах бюджетної сфери. Зокрема, одним зі 
структурних маяків Меморандуму про співпрацю 
з МВФ є вимога скорочення кількості державних 
службовців та працівників бюджетної сфери. Так, 
на офіційному сайті Міністерства фінансів Укра-
їни викладений текст Меморандуму про еконо-
мічну і фінансову політику (МЕФП) від 27 лютого 
та 21 липня 2015 року та 1 вересня 2016 року [2]. 

У зазначеному тексті МЕФП йдеться про такі 
заплановані дії уряду України: «Ми розпочнемо 
середньострокову програму скорочення 
зайнятості у державному секторі і плануємо 
скоротити кількість працюючих у бюджетній 
сфері (за винятком військових) на принаймні 
4 відсотки до кінця 2017 року і ще на 10 відсо-
тків до кінця 2019 року. Що стосується держав-
ної служби, то ми продовжимо подальшу опти-
мізацію кількості працюючих у міністерствах 
та інших державних агентствах і запровадимо 
більш ефективні процедури. Таким чином, до 
кінця 2017 р. ми плануємо зменшити кількість 
штатних працівників на 5 відсотків і ще на 10 від-
сотків до кінця 2019 року. Зараз ми розбудо-
вуємо централізовану інформаційну систему 
всієї держслужби і розпочнемо звітувати про 
кількість держслужбовців, а також ми оприлюд-
нюватимемо кількість працюючих у бюджетній 
сфері на піврічній основі. Для відстеження про-
гресу ми вже встановили індикативні цілі зі 
зниження кількості працюючих» [2]. Виходячи 

 

Рис. 1. Рівень зайнятого та безробітного населення України віком 15–70 років  
(за методологією МОП)

Джерело:складено автором за даними [1]
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із зазначеного у МЕФП, такі дії уряду зі скоро-
чення зазначених осіб тільки починаються. Тож 
наслідком таких дій стане значне збільшення 
безробіття у подальшому серед державних 
службовців та працівників бюджетної сфери 
(законодавців, освітян, науковців, менеджерів, 
лікарів, вчителів та інших осіб). Варто врахо-
вувати, що зазвичай це вузько кваліфіковані 
працівники з високим рівнем освіти та профе-
сійними вміннями, які здобували такі вміння 
протягом значного часу, прикладаючи макси-
мальних зусиль. А рівень їх людського капіталу 
значно вищий щодо інших працівників. Водно-
час перенавчання або перекваліфікація таких 
працівників можуть бути ускладненими, а 
подекуди неможливими. Це пояснюються тим, 
що не кожен безробітний із зазначеної катего-
рії погодиться знехтувати власним досвідом, 
який він примножував та збагачував тривалий 
час. Надалі такі вивільнені працівники можуть 
ще більше розширити наявний в Україні рівень 
тіньової зайнятості, тим самим нівелюючи усі 
наміри уряду провести ефективну державну 
політику зайнятості населення, що повністю 
суперечить стратегії сталого розвитку України.  

У цьому контексті варто зазначити, що у 
вересні 2015 року в межах 70-ї сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт 
ООН для прийняття Порядку денного розвитку 
на період після 2015 року (далі – Саміт). Саміт 
розглядався світовою спільнотою як подія 
історичного значення, що була спрямована 
на об’єднання спільних зусиль глобального 
партнерства щодо забезпечення економічного 
зростання та зайнятості. Проблематика Саміту 
охоплювала всі аспекти соціально-економіч-

ного розвитку, конкурентоспроможності дер-
жав, екологічної та енергетичної безпеки, гло-
бального партнерства для розвитку, а обсяг 
ґрунтовної підготовчої роботи не мав преце-
дентів в історії. Після Саміту перед державами-
членами ООН постали нові завдання адапта-
ції визначених на глобальному рівні цілей та 
їх моніторингу. В Україні також розпочалась 
робота зі встановлення «Цілей сталого розви-
тку на 2016–2030 роки», відповідних завдань та 
показників для моніторингу досягнення цілей 
[3; 4]. Зокрема, ціль 8 – сприяння поступаль-
ному, всеохоплюючому та сталому економіч-
ному зростанню, повній і продуктивній зайня-
тості та гідній праці для всіх – містить п. 8.5. 
зміст якого передбачає, що до 2030 року необ-
хідно забезпечити повну і продуктивну зайня-
тість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків (у 
тому числі молодих людей та інвалідів) і рівну 
оплату за працю рівної цінності [3].

Для реалізації зазначеної цілі 8 ЄС встановив 
плановий показник, згідно з яким до 2020 року 
зайнятість населення віком 20–64 роки буде 
становити 75%, а в Україні такий показник для 
працездатного населення повинен становити 
66,0%. Якщо аналізувати дані, зображені на 
рис. 2, то варто зазначити, що ЄС ефективно 
рухається до спрямованого орієнтиру, проте 
Україні варто докласти значних зусиль для 
досягнення запланованого показника. 

Зокрема, впродовж останніх 7 років дина-
міка зайнятості в Україні мала різноспрямовану 
тенденцію. Особливо відчутне падіння рівня 
зайнятості було зафіксовано у 2014 році, а саме 
на 2,8% проти попереднього року. Проте, з 
огляду на проведення зазначеної вище оптимі-

Рис. 2. Динаміка рівня зайнятості населення в Україні та ЄС
Джерело:складено автором за даними [1; 6]
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заційної політики зайнятості в установах, орга-
нізаціях та підприємствах бюджетної сфери, 
запланований на 2020 рік показник зайнятості 
(66%) може бути взагалі недосяжною мрією.  

Варто відзначити, що рівень зайнятості у 
країнах ЄС є різним, а Великобританія взагалі 
не встановлювала прогнозний національний 
орієнтир зайнятості. Можливо, така дія зумов-
лена Brexit Великобританії з ЄС та наявними 
міждержавними конфліктами з цього приводу. 

Зокрема, аналіз даних рис. 3 свідчить про 
досить значну різницю між рівнями зайнятості у 
державах ЄС. Так, у 2016 році лідером за рівнем 
зайнятості була Швеція (рівень зайнятості дорів-
нював 81,2%). Середній показник зайнятості у 
ЄС, який становив 71,1%, перевищили одинад-
цять держав – членів ЄС. Аутсайдерами з рівня 
зайнятості серед населення були Греція (рівень 
зайнятості дорівнював 56,2%), Хорватія (61,4%), 
Італія (61,6%). Рівень зайнятості в Україні, який 
дорівнював 64,2% за досліджуваний період, схо-
жий з аналогічним показником у Румунії (66,3%), 
та зазначених вище аутсайдерах Хорватії та Італії.

За нашим баченням, із метою підвищення 
рівня зайнятості в Україні поруч із коригуванням 

пропозицій щодо оптимізаційної політики зайня-
тості в установах, організаціях та підприємствах 
бюджетної сфери є мінімізація неформальної та 
тіньової зайнятості населення. Для визначення 
масштабів неформальної та тіньової зайнятості 
розглянемо ситуацію на ринку праці у цій сфері.

Так, Наказ Держкомстату України від 
23.01.2013 р. № 16 «Методологічні положення 
щодо визначення неформальної зайнятості 
населення» визначає методичне забезпечення 
щодо оцінювання обсягів неформальної зайня-
тості та формулює визначення цього поняття 
як загальну кількість неформальних робо-
чих місць на підприємствах формального чи 
неформального секторів або у домогосподар-
ствах впродовж звітного періоду [6].

За нашим баченням, до неформальної 
зайнятості можна віднести самозайнятих осіб, 
які працюють за власний рахунок; робото-
давців, які зайняті у неформальному секторі 
економіки на власних підприємствах; членів 
домогосподарств, які працюють безкоштовно 
у формальному або неформальному секторах 
економіки; працівників виробничих кооперати-
вів неформального сектору економіки; домо-

Рис. 3. Рівень зайнятості населення в країнах ЄС (віком 20–64 роки)  
та в Україні (працездатного населення) у 2016 році

Джерело:складено автором за даними [1; 5]
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господарства, які виробляють товари винят-
ково для особистого кінцевого споживання. 

Вважаємо, що відсутність усталених, реаліс-
тичних та об’єктивних дезагрегованих даних 
щодо розподілу зайнятості у неформальному 
секторі економіки є перешкодою для розуміння 
масштабів впливу такої зайнятості на економіку. 
Як приклад, основним офіційним джерелом 
визначення національних даних неформаль-
ної зайнятості МОП пропонує використовувати 
результати обстеження робочої сили на базі 
наявних домогосподарств. Такі обстеження 
містять низку запитань щодо отримання необ-
хідної інформації. В Україні для визначення 
показників неформальної зайнятості викорис-
товуються показники економічно активного 
населення. Зокрема, на основі обстеження еко-
номічно активного населення або модульного 
обстеження з метою визначення осіб, зайнятих 
у неформальному секторі економіки, викорис-
товуються такі заходи, як визначення респон-
дентів, які мали будь-яку прибуткову діяльність; 
зайнятих осіб, котрі працювали на некорпора-
тивних приватних підприємствах (що за розмі-
ром належать до домашніх господарств), проте 
без утворення юридичного підприємства; з 
числа зайнятих осіб некорпоративних приват-
них підприємств респондентів, що працювали 
на незареєстрованих підприємствах. 

Зауважимо, що у 2016 році зайнятість 
серед населення віком 15–70 років становила 
16 276,9 тис осіб, неформальна зайнятість – 
3961,2 тис. осіб, або 24,3% від усього занятого 
населення (табл. 1). Кількість неформально 
зайнятого населення за наймом становила 
15,1% від усього неформально зайнятого насе-
лення, не за наймом – 74,3% відповідно.

Аналізуючи дані таблиці 1, варто зауважити, 
що серед жінок частка працюючих у секторі 
самостійної зайнятості більша, ніж серед чолові-
ків –77,5% проти 72,1%, а в сільській місцевості 
значно більша, ніж у міських поселеннях – від-
повідно 92,2% та 44,8%. Такий стан поясню-
ється наявністю прихованої зайнятості в осо-
бистих селянських господарствах, де зазвичай 
досить поширеною є жіноча праця. Можна вва-
жати, що сільськогосподарське виробництво є 
переважним видом неформальної зайнятості у 
сільській місцевості. Неформальна зайнятість 
серед міського населення зазвичай проявля-
ється зайнятістю у сферах консалтингу; фінан-
сових послуг; будівництва; виконання інших 
робіт для мануфактурних підприємств. Інколи 
особливістю неформальної зайнятості у місь-
кій та сільській місцевості є поєднання неле-
гальних і легальних доходів.   

Поряд із неформальною зайнятістю на 
ринку праці України, на жаль, існує і тіньова 

зайнятість. Водночас тіньовий та неформаль-
ний сектор економіки і зайнятість є нетотож-
ними поняттями. За нашим баченням, сутність 
неформальної зайнятості полягає у викорис-
танні поведінкової стратегії виживання, присто-
сування або адаптації до зовнішніх умов функ-
ціонування ринку праці. Тобто така зайнятість 
полягає в експолярній та неофіційній діяль-
ності суб’єкта господарювання, яка подекуди 
зароджується в умовах родинності, сусідства, 
альтруїзму та ментальних традицій, тоді як 
тіньова зайнятість передбачає тотальне пору-
шення наявних нормативно-правових актів, 
розвиненість кримінальної діяльності (шляхом 
виробництва та розповсюдження заборонених 
товарів та послуг, а саме наркотичних речовин, 
проституції, торгівлі зброєю та людьми тощо), 
ухиляння від податкового контролю тощо. 

В Україні, на відміну від наявної системи 
розрахунку зайнятості в неформальному сек-
торі економіки, не існує методик оцінки тіньо-
вої занятості. І взагалі, Держкомстат України 
не використовує у своїх дослідженнях термін 
«тіньова зайнятість». Варто зазначити, що за 
оцінками МОП рівень тіньової зайнятості на 
ринку праці в Україні у 2016 році становив 12 %, 
а однією із причин такої зайнятості є високий 
рівень тіньової економіки та отримання час-
тини заробітної плати «у конвертах». 

Необхідно відзначити, що в Україні, на від-
міну від оцінки рівня тіньової зайнятості, існує 
методика розрахунку рівня тіньової економіки. 
Відповідно до Наказу Мінекономіки України 
«Про затвердження Методичних рекоменда-
цій розрахунку рівня тіньової економіки» від 
18.02.2009 р. № 123 існують різноманітні методи 
визначення рівня тіньової економіки [7; 8], такі 
як метод «витрати населення – роздрібний 
товарооборот»; монетарний метод; електрич-
ний метод; метод збитковості підприємств. 

Відповідно до даних, зображених на рис. 4, 
найвищий рівень тіньової економіки в Україні 
був зафіксований у 2014 році – 43% від офіцій-
ного ВВП. У подальші роки рівень тіньової еко-
номіки знижувався. Варто визнати, що показ-
ник рівня тіньової економіки у 2016 році, який 
становив 34% до офіційного ВВП, є досить зна-
чним, що впливає на соціально-економічний 
розвиток держави. 

 Однак варто навести дані аналогічного 
показника, розрахованого Association of 
Chartered Certified Accountants (міжнародною 
Асоціацією дипломованих сертифікованих 
бухгалтерів, далі – АССА). Відповідно до даних 
АССА, Україна займає провідні позиції у світі за 
рівнем тіньової економіки.

Зокрема, якщо Мінекономіки України визна-
чив, що показник рівня тіньової економіки у 
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Рис. 4. Інтегральний показник рівня тіньової економіки  
і темпи зміни обсягу реального ВВП України [1; 8]

2016 році дорівнював 34%, то за розрахун-
ками АССА такий рівень становив 46%, або 
1,1 трлн грн. від ВВП держави. Для прикладу, у 
п’ятірку лідерів за економікою «у тіні» поряд з 
Україною увійшли Азербайджан (67% до офі-
ційного ВВП), Нігерія (48%), Російська Федера-
ція (39%), Шрі-Ланка (38%). Найменші показ-
ники тіньової економіки були зафіксовані у 
США (7,8% від офіційного ВВП), Японії (10%) і 
Китаї (10,2%). Загалом експерти АССА обсте-
жили економічні показники 28 держав [9].

Безперечно, такі провідні позиції України у 
світових рейтингах за рівнем тіньової еконо-
міки засвідчують значну кількість осіб, що пра-
цюють у «тіні», що негативно впливає на націо-
нальний ринок праці. До найбільш поширених 
причин збільшення рівня тіньової економіки та, 
відповідно, зайнятості у нашій економіці варто 
віднести неефективну податкову політику та 

адміністрування податків (недосконалість зако-
нодавства у сфері оподаткування, надмірний 
адміністративний тиск на малий бізнес, правову 
незахищеність платників податків тощо); низьку 
систему контролю з боку органів державної 
влади та суспільства за неофіційним працевла-
штуванням, оплатою праці «у конвертах»; від-
сутність довіри до судової, правоохоронної та 
виконавчої влади, що проявляється у високій 
корумпованості суддів, прокурорів, представни-
ків поліції, місцевих посадовців тощо (подекуди 
підприємцю легше дати хабар, аніж захищати 
свої права у малоефективній корумпованій дер-
жавній системі); високий рівень злочинності та 
відсутність дієвих заходів боротьби з нею (що 
приваблює окремих громадян легкою та швид-
кою незаконною наживою, отриманням надпри-
бутків шляхом залучення до скоєння злочинів); 
низький рівень довіри підприємництва до влади 

Таблиця 1
Зайняте населення України за формами, статусами зайнятості та місцем проживання у 2016 році

 

Зайняте населення З нього неформально зайняте населення

Усього,  
тис. осіб

у тому числі 
працювали

тис. осіб

у тому числі працювали
за наймом не за наймом

за 
наймом

не за 
наймом тис. осіб у % тис. осіб у % 

2016 рік
Усього 16 276,9 13 731,7 2545,2 3961,2 2069,3 15,1 1891,9 74,3
Жінки 7827,4 6775,2 1052,2 1669 853,6 12,6 815,4 77,5
Чоловіки 8449,5 6956,5 1493 2292,2 1215,7 17,5 1076,5 72,1
Міські 
поселення 11 178,5 10 219,7 958,8 1891,9 1462,8 14,3 429,1 44,8

Сільська 
місцевість 5098,4 3512 1586,4 2069,3 606,5 17,3 1462,8 92,2

Джерело:складено автором за даними [1]
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через включення у механізм державного управ-
ління корпоративно-бюрократичних структур.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, аналізуючи тенденції на вітчиз-
няному ринку праці, варто відзначити, що його 
стан залежить від загальної економічної та полі-
тичної ситуації в Україні. Зокрема, у процесі 
аналізу показників зайнятості та безробіття 
на ринку праці ми з’ясували, що значне погір-
шення його розвитку відбулося у період най-
тяжчих випробовувань за роки незалежності 
України, а саме починаючи з 2014 року. При 
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Hnatenko I.A., Solianyk T.H., Rubezhanska V.O.

MODERN TRENDS OF EMPLOYMENT IN THE CONTEXT  
OF THE CONVERGENCE OF UKRAINE WITH THE EUROPEAN UNION

The article is dedicated to a problem of employment and unemployment in Ukraine. The author pays 
attention to the assessment of these indicators for the period from 2010 to 2016. A comparative analysis 
of the level of employment of the population of Ukraine with a similar indicator in the EU countries is 
carried out. The reasons for the rise in the unemployment rate have been determined. The indicators of 
informal and shadow employment are estimated, the main reasons for their growth are outlined.

The conducting an anti-terrorist operation in eastern Ukraine and worsening economic and political 
relations with the Russian Federation caused a chain reaction of the imbalance of almost all macroe-
conomic indicators. The destructive processes took place in the infrastructure provision of the labour 
market, external relations, the real sector of the economy, and so on. The result of such events was 
a significant decline in employment and an increase in unemployment since 2014. According to the 
author’s opinion, in order to increase the level of employment in Ukraine, along with the correction of 
proposals for optimization of employment policies in institutions, organizations and enterprises of the 
budget sphere is minimization of informal and shadow employment of the population.

On the basis of this study, the author concluded that the state authorities need to devote significant efforts 
to increase the level of employment, which is possible only with the improvement of information provision 
for forecasting the development of the labour market, taking into account demographic, macroeconomic 
and institutional factors of influence and using the experience of the EU countries in solving this problem.

Key words: employment, unemployment, national labour market, informal employment, shadow 
employment, shadow economy

цьому збільшення рівня тіньової економіки та 
неформальної зайнятості поступово знижує 
рівень бюджетних надходжень та чинить зна-
чний вплив на макроекономічні показники. 
Отже, державній владі необхідно спрямувати 
значні зусилля на підвищення рівня зайнятості 
населення, що можливе лише за умов покра-
щення інформаційного забезпечення про-
гнозування розвитку ринку праці, урахування 
демографічних, макроекономічних та інститу-
ційних чинників впливу, а також використання 
досвіду країн ЄС у вирішенні цієї проблеми.
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СУТНІСНІ ОЗНАКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  
АГРАРНОГО РИНКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

У статті розкрито теоретико-практичні особливості функціонування механізму цінового регу-
лювання аграрного ринку в сучасних умовах його розвитку. Розкрито та вдосконалено визна-
чення терміну «регіон» у контексті цілей дослідження. На відміну від наявних трактувань регіон 
запропоновано розглядати як специфічну гомогенну просторову систему, а розгляд регіональної 
проблематики процесу ціноутворення здійснювати, не обмежуючись національними кордонами 
відповідно до системи взаємодіючих регіонів різного рангу, комплексно враховуючи відмінності 
регіональних рівнів. Систематизовано і критично оцінено науково-практичні підходи до форму-
вання та функціонування регіонального ціноутворення. Обґрунтовано науково-практичні засади 
формування регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію як цілісної еконо-
мічної системи. Визначено напрями вдосконалення цінових взаємовідносин на регіональному 
рівні. З логіко-історичних позицій висвітлено досвід забезпечення цінового регулювання аграр-
ного ринку на основі врахування регіональних особливостей економічного розвитку. Переду-
сім сюди слід віднести встановлення регіональних цін на сільськогосподарську продукцію. Дано 
оцінку перспектив реалізації системи регіонального ціноутворення на аграрному ринку.

Ключові слова: аграрний ринок, регіональне ціноутворення, регіональна вартість, регіональна 
ціна, фізична економіка, системний підхід, регіон.

В статье раскрыты теоретико-практические особенности функционирования механизма цено-
вого регулирования аграрного рынка в современных условиях его развития. Раскрыто и усо-
вершенствовано определение термина «регион» в контексте целей исследования. В отличие от 
существующих трактовок регион предложено рассматривать как специфическую гомогенную 
пространственную систему, а рассмотрение региональной проблематики процесса ценообра-
зования осуществлять, не ограничиваясь национальными границами в соответствии с системой 
взаимодействующих регионов разного ранга, комплексно учитывая различия региональных 
уровней. Систематизированы и критически оценены научно-практические подходы к формирова-
нию и функционированию регионального ценообразования. Обоснованы научно-практические 
основы формирования регионального ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 
как целостной экономической системы. Определены направления совершенствования ценовых 
взаимоотношений на региональном уровне. С логико-исторических позиций освещен опыт обес-
печения ценового регулирования аграрного рынка на основе учета региональных особенностей 
экономического развития. Прежде всего сюда следует отнести установление региональных цен 
на сельскохозяйственную продукцию. Дана оценка перспектив реализации системы региональ-
ного ценообразования на аграрном рынке.

Ключевые слова: аграрный рынок, региональное ценообразование, региональная стоимость, 
региональная цена, физическая экономика, системный подход, регион.

Постановка проблеми. Сільськогосподар-
ське виробництво розміщене на великій тери-
торії. Ціноутворення і розміщення виробни-
цтва – взаємопов’язані економічні проблеми 
аграрної економіки. Очевидно, ціноутворення 
на сільськогосподарську продукцію не може 
відбуватися на іншій методологічній основі, 
ніж на продукцію промисловості. Поряд із цим 
системний підхід до ціноутворення на сільсько-
господарську продукцію повинен ураховувати 
іманентні особливості відтворювальних про-

цесів у сільському господарстві та його регіо-
нальну специфіку.

Нині методологічний бік досліджуваного 
процесу розглядає інтегровану сукупність 
різноманітних теорій, у тому числі взаємо-
конкуруючих і взаємовиключних за прин-
циповими ознаками, що у своїй сукупності 
виступають як базис для обґрунтування про-
сторового (регіонального, міжрегіонального) 
ціноутворення на сільськогосподарську про-
дукцію. 
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Залежно від рівня і територіальної дифе-
ренціації цін розраховуються поточні витрати 
та доходи сільськогосподарських виробників. 
Своєю чергою, географія регіональних цін 
визначається розміщенням сільськогосподар-
ського виробництва, аграрних ринків окремих 
видів сільськогосподарської продукції та змі-
нюється під впливом територіальних зрушень 
продуктивних сил і пов’язаних із цією зміною 
витрат виробництва. Все це зумовлює винят-
кову важливість вирішення даної проблеми 
у вітчизняній науці та економічній практиці, її 
актуальність, визначення мети, а також логіку 
цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичне дослідження регіональної вар-
тості та регіонального ціноутворення у від-
носно ширшому науковому розумінні, а також 
конкретні заходи щодо практичного впрова-
дження відповідних теоретичних положень із 
подальшим позитивним чи негативним досві-
дом їх реалізації у різних національних еконо-
міках світу беруть свій початок у ХХ ст. Однак 
й донині вказані процеси залишаються мало 
дослідженими економічною наукою.

Значну увагу з’ясуванню сутнісних характе-
ристик вартісно-цінових, розподільчих та рент-
них відносин у своїх працях приділяли класики 
економічної думки: У. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, 
А. Сміт, Д. Рікардо, Й. фон Тюнен, К. Маркс, 
М. Туган-Барановський, А. Маршалл, М. Кон-
дратьєв, О. Чаянов, В. Леонтьєв та ін.

Розроблення проблематики регулювання 
ринкових процесів посідає важливе місце також 
у багатьох працях вітчизняних та зарубіжних 
авторів, серед яких слід відзначити наукові роз-
відки: В. Абеля, В.Г. Андрійчука, Т.Г. Бродської, 
В. Генріхсмайєра, В.М. Геєця, О.Г. Грангберга, 
А.А. Гриценка, Б.М. Данилишина, М.І. Доліш-
нього, С.Л. Дусановського, В.І. Ільдеменова, 
М.В. Тумаланова, В.Я. Феодоритова, А. Ханау, 
М.А. Хвесика, О.М. Шпичака та ін.

Сподіваємося, полемічна загостреність 
окремих тематичних питань нашого дослі-
дження, що викликана як особливою актуаль-
ністю, так і недостатньою вивченістю дослі-
джуваної економічної дійсності, сприятиме 
збагаченню економічних знань з актуальної 
науково-практичної проблематики регіональ-
ної вартості, регіонального ціноутворення та 
спонукатиме до проведення подальших науко-
вих розвідок за представленою темою.

Метою дослідження є розроблення теоре-
тико-методологічних положень та рекомендацій 
стосовно обґрунтування сутнісних ознак регіо-
нального ціноутворення на аграрному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж перейти до конкретного розгляду 

вказаних питань, уважаємо за необхідне заува-
жити стосовно деяких методологічних підходів 
до представленого дослідження.

В далеку епоху «укріплення всезагальності 
духу» у відомій Передмові до «Феноменоло-
гії духу» (рахується серед усього загалу філо-
софської літератури однією із найважчих, якщо 
не найбільш важкою для розуміння працею 
[1, с. XLVI]) Г.Ф.В. Гегель, формулюючи наукове 
завдання свого часу, зазначив, що пояснення 
у тому вигляді, в якому воно передує роботі 
у передмові (з приводу цілі, яку ставить собі 
у ній автор, а також із приводу спонукання і 
того відношення, в якому дана робота, на його 
думку, знаходиться по відношенню до інших, 
попередніх чи сучасних, досвіду розроблення 
того ж предмету), таке пояснення у філософ-
ському творі як нібито не лише зайве, але й, по 
суті, навіть не відповідає і суперечить цілі його, 
оскільки це не може рахуватися тим способом, 
згідно з яким слід було б викладати філософ-
ську істину [2, с. 9]. Геній Гегеля застерігав від 
небезпеки впасти в ілюзію, що нібито в цілі і 
кінцевих результатах виявляється сама суть 
справи, оскільки дана суть вичерпується не 
своєю ціллю, а своїм здійсненням, становлен-
ням (Werden). На думку німецького філософа, 
саме легше обговорювати те, в чому є змістов-
ність і ґрунтовність, важче – осягнути це, саме 
важче – те, що об’єднує перше й друге, – від-
творити його [2, с. 9]. Очевидно, така характе-
ристика окремих аспектів справи притаманна 
також предмету нашого дослідження – регіо-
нальному ціноутворенню на сільськогосподар-
ську продукцію, фундаментальною основою 
якого є регіональна вартість.

Економіка, подібно до філософії, в багатьох 
ключових випадках також позбавлена тієї пере-
ваги, якою володіють інші науки: вона не може 
розраховувати, що предмет її пізнання безпо-
середньо сприймається уявленням, відчуттями 
і що метод пізнання по відношенню до вихід-
ного пункту й подальшого розвитку – визначе-
ний завчасно.

Саме тому основоположник марксизму 
обґрунтовано констатував, що під час аналізу 
економічних форм не можна користуватися 
ні мікроскопом, ні хімічними реактивами. Те і 
друге повинна замінити сила абстракції [3, с. 6].

У цьому контексті як ніколи актуальним є 
відоме класичне положення Д. Рікардо про те, 
що ніщо не породжувало так багато помилок 
і розбіжностей у цій науці, як саме невизначе-
ність понять, які пов’язувалися зі словом «вар-
тість» [4, с. 35].

Натомість К. Маркс із притаманною йому 
силою переконання стверджував, що форма 
вартості, яка дістає свій закінчений вигляд у 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 43

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

грошовій формі, дуже беззмістовна і проста. 
І все ж розум людський даремно намагався 
збагнути її протягом більше 2 тис. років, тим-
часом як, з іншого боку, аналіз далеко більш 
змістовних і складних форм йому вдався при-
наймні приблизно [3, с. 5–6]. При цьому слід 
зазначити, що врахування процесу розвитку 
було основною вимогою в його дослідженні 
діалектики вартості та ціноутворення.

Варто не забувати, що відсутність такої 
методологічної позиції перетворює пошуки 
відповіді на поставлені запитання на такі, котрі 
втратили би будь-який сенс, оскільки най-
більш фундаментальною ознакою діалектики 
є принцип розвитку. Проте, формально утвер-
джуючи діалектичний підхід у дослідженні про-
блем регіональної вартості та регіонального 
ціноутворення на сільськогосподарську про-
дукцію, слід відзначити, що діалектика діалек-
тиці різниця – лише матеріалізм, а не ідеалізм 
чи будь-що інше, надає діалектиці наукового 
характеру.

Протилежним порівняно з теорією трудової 
вартості є підхід до проблеми ціноутворення 
та формування вартості, запропонований 
представниками вітчизняної школи фізич-
ної економіки. Головні принципи та теоре-
тичні підвалини цього вчення були закладені 
С.А. Подолинським [5, с. 106–107]. Учений пер-
ший підійшов до розгляду енергетичної відмін-
ності живого й неживого в контексті економіч-
ної проблематики. Основний лейтмотив його 
робіт полягає у тому, що додаткова вартість – 
це не результат трудової діяльності людини, 
а додаткова енергія Сонця, яка споживається 
людством через землеробство. Працю людини 
і домашніх тварин учений ототожнював, ува-
жаючи її джерелом надлишку енергії, необхід-
ної для нагромадження поживного і пального 
матеріалу (надлишку нагромадження соняч-
ного тепла) [6, с. 8]. 

С.А. Подолинський розглядав працю (людей, 
тварин) як таке споживання механічної і психіч-
ної роботи, нагромадженої в організмі, що має 
результатом збільшення кількості перетворю-
ваної енергії на земній поверхні. Збільшення це 
може відбуватися або безпосередньо – через 
перетворення нових кількостей сонячної енер-
гії в більш перетворювану форму, або посеред-
ньо – через збереження від розсіювання, неми-
нучого без втручання праці, певної кількості 
перетворюваної енергії, що вже існує на Землі 
[7, с. 52–53].

Однак «Історія Подолинського», саме так 
позначав її Ф. Енгельс, як дійсне відкриття поля-
гає, на його думку, в тому, що людська праця 
в стані утримувати на поверхні землі та при-
мусити діяти сонячну енергію більш тривалий 

час, аніж це було би без неї. Всі інші висновки 
із цього, які були зроблені С.А. Подолинським 
стосовно економічних наслідків, він уважав 
помилковими, оскільки фізична праця далеко 
не завжди являє собою працю економічну 
[8, с. 109]. Головною помилкою С.А. Подолин-
ського, на думку Ф. Енгельса, було те, що він 
змішав фізичне з економічним.

На жаль, послідовники С.А. Подолинського 
не змогли запропонувати конкретних шляхів 
практичної реалізації вчення фізичної школи 
економіки не лише у проблематиці регіональ-
ного ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію, а й в його галузевому аспекті.

Зокрема, М.Д. Руденко, якого вважають 
«автором відкриття однієї з найістотніших 
об’єктивних закономірностей цивілізаційного 
процесу» [9, с. 60], у своєму обґрунтуванні 
формули «енергії прогресу» посилався на аме-
риканського фермера Гарста, що в часи М. Хру-
щова навчав радянських колгоспників співвід-
ношенню кормових одиниць у кукурудзі, 60% 
яких зосереджено в зерні, а 40% – у стеблах та 
стрижнях качанів [10, с. 123]. Вказані пропорції 
М.Д. Руденко запропонував використовувати 
для розподілу обсягу сільськогосподарської 
продукції, вирощеної протягом року, за п’ятьма 
напрямами: 2/5 (у вигляді соломи і трави – для 
згодовування худобі (1/5) та удобрення землі 
органікою (1/5)), а 3/5 (у вигляді зерна) – для 
споживання виробниками цієї продукції (1/5) та 
працівниками промисловості (1/5), а також для 
задоволення потреб держави (1/5)) [9, с. 92].

Даний підхід маргіналізує ідею регіональ-
ного ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію, не дає змоги обґрунтувати необхід-
ний рівень диференціації цін у регіоні, не врахо-
вує реальний попит і пропозицію на регіональ-
них ринках сільськогосподарської продукції, 
витрат виробників та доходів споживачів тощо. 
Крім того, досить поверхневою, довільною та, 
по суті, метафізичною є розробка самих пропо-
рцій розподілу продукції, що фактично пропо-
нується здійснювати поза механізмом ціноут-
ворення та без урахування його регіональних 
особливостей.

Представники фізичної школи економіки не 
змогли обґрунтувати власну концепцію ціноут-
ворення на сільськогосподарську продукцію, 
не кажучи вже про проблеми регіонального 
ціноутворення.

Говорячи про регіональні відмінності, 
насамперед потрібно визначити просторові та 
інші ознаки, що їх характеризують. Передусім 
це стосується визначення регіонального виміру 
для завдань і цілей нашого дослідження.

На нашу думку, універсальним у науковому 
розумінні є визначення регіону в трактуванні 
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систем, згідно з яким «регіон… являє собою 
певну цілісність пов’язаних елементів, сутність 
і потенціал якої якісно відмінні від сутності та 
потенціалу її елементів» [11, с. 14]. Однак таке 
визначення можна застосувати також і до 
інших теоретичних конструкцій, явищ, проце-
сів і фактів. Наприклад, стосовно теорії вар-
тості К. Маркса, в якій він відобразив теж саме 
поняття сучасного системного підходу як емер-
джентність, тобто неможливість зведення влас-
тивостей системи як цілого до властивостей 
окремих елементів системи [12, с. 41].

Низка дослідників пропонує розглядати 
регіон як відкриту систему природного, мате-
ріального і соціального середовища, що запе-
речує саме себе і неможливе з погляду теорії 
систем, оскільки середовище є зовнішнім ото-
ченням відносно системи [13, с. 14]. Теоретичний 
підхід О.В. Зибаревої до трактування регіону 
обмежується державними кордонами України: 
«Складна територіальна суспільна система, що є 
відносно самостійною ланкою адміністративно-
територіального устрою України» [14, с. 15].

Підсумовуючи аналіз типологічних ознак 
регіону у вітчизняних і зарубіжних науко-
вих джерелах, спробуємо запропонувати на 
основі системного підходу для даного дослі-
дження власне визначення категорії «регіон»: 
це специфічна гомогенна просторова система, 
властивості та будова якої функціонально 
взаємопов’язані, утворюючи як взаємодіючі 
об’єкти і процеси у сфері виробництва, розпо-
ділу, обміну та споживання єдине ціле.

На основі такого підходу для дослідниць-
кого завдання пропонуємо розглядати від-
мінності ціноутворення на таких регіональних 
рівнях: 1) глобальному (обмежується аграрним 
простором передусім у рамках парадигми гео-
графічного детермінізму; технологічна межа 
дає змогу вести сільське господарство, якщо 
не брати до уваги виробничих витрат – гео-
графічний посибілізм; континентальна спе-
цифіка розміщення сільськогосподарського 
виробництва); 2) супранаціональному (особли-
вості ціноутворення в наднаціональних фор-
муваннях, наприклад ЄС); 3) національному 
(ціноутворення на сільськогосподарську про-
дукцію регламентується урядом, відбувається 
на тлі загальної економічної ситуації в дер-
жаві); 4) супрарегіональному (ціноутворення в 
межах окремих зон і мікрозон сільськогоспо-
дарського виробництва); 5) регіональному у 
власному розумінні (вплив міжрегіонального 
обміну, формування цін на основі закону регі-
ональної вартості, цінова підтримка розвитку 
регіонів); 6) субрегіональному (диференціа-
ція цін на сільськогосподарську продукцію в 
межах окремих адміністративно-територіаль-

них одиниць – районів); 7) локальному (процес 
формування виробничих витрат і цін на рівні 
окремих підприємств); 8) внутрішньогосподар-
ському (диференціація внутрішньогосподар-
ських витрат і цін на рівні внутрішньогосподар-
ських підрозділів).

Концепція ціноутворення на сільськогоспо-
дарську продукцію, розроблена Національним 
науковим центром «Інститут аграрної еконо-
міки», не враховує принципові ознаки наяв-
них регіональних відмінностей ціноутворення, 
закономірностей формування регіональної 
вартості та регіональних цін.

Щоб краще зрозуміти цілі та стратегію 
сучасного етапу реформування системи ціно-
утворення на сільськогосподарську продукцію 
в Україні, передбачити його можливі наслідки, 
варто проаналізувати досвід регулювання ціно-
утворення на аграрну продукцію, здобутий у 
минулому.

Слід зауважити, проблема регіональних від-
мінностей умов ціноутворення і відтворюваль-
ного процесу в сільському господарстві була 
надзвичайно актуальною для економіки СРСР. 
Ураховуючи, що галузь сільськогосподарського 
виробництва відтоді не втратила свої характерні 
рентні ознаки, можна говорити про актуальність 
вказаної теоретичної та практичної проблема-
тики для сучасної аграрної економіки.

Потрібно враховувати, що в Україні істо-
рично склалися регіональні зони товарного 
землеробства і тваринництва щодо природно-
кліматичних умов.

Роль і місце державного фактора в оптимі-
зації функціонування регіонального ціноутво-
рення в Європейському Союзі є незаперечними 
та не викликають сумнівів. Проте проблема ста-
виться в іншому ракурсі: де знаходиться опти-
мальна межа регулювання ринкового меха-
нізму і врахування регіональних особливостей 
ціноутворення, які ним не враховуються?

Відповідь є доволі умовною: коли досягнуто 
порушену ринкову рівновагу або ж коли забез-
печується досягнення стратегічних соціально-
економічних орієнтирів суспільного розвитку 
держави та її окремих регіонів. Про це свідчить 
еволюція аграрної політики країн ЄС, США, 
Канади, азійських країн (Південної Кореї, Сін-
гапуру, Японії та особливо Китаю, який зумів 
поєднати соціалістичні та ринкові методи госпо-
дарювання, володіючи досвідом ефективного 
регіонального регулювання сільськогосподар-
ського виробництва). Доречно зауважити, що 
позитивні елементи планового регулювання в 
колишньому Радянському Союзі, у тому числі 
досвід регіональної диференціації цін, їх тери-
торіального зонування, успішно був запозиче-
ний країнами з розвинутою ринковою еконо-
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мікою. Контрольні цифри радянського плану 
передували індикативному плануванню на 
Заході. В галузі регіонального ціноутворення 
досвід країн ЄС представляє науково-практич-
ний інтерес для ефективної реалізації вітчизня-
ної стратегії розвитку аграрної економіки.

Очевидно, аналогічно радянській плановій 
системі диференціації зональних цін на сільсько-
господарську продукцію, яка базувалася на посту-
латах теорії трудової вартості, для якої нездолан-
ною практичною проблемою стала відсутність 
землеоцінних даних для більшості сільськогоспо-
дарських продуктів, таким же casus absurdum для 
маржиналістської концепції регіонального ціно-
утворення була відсутність інформації про гра-
ничні витрати транспортних підприємств, якою 
державні установи зі сфери регіонального ціно-
утворення на сільськогосподарську продукцію не 
можуть володіти в принципі.

На єдиному європейському ринку регулю-
вання регіонального ціноутворення на сіль-
ськогосподарську продукцію відбувалося в 
рамках спільної аграрної політики (САП). При 
цьому «регіоналізація» ціноутворення мала 
місце у менших масштабах, аніж це було прита-
манно для Радянського Союзу, те ж саме стосу-
ється й ступеня охоплення європейською сис-
темою регіонального ціноутворення переліку 
сільськогосподарських продуктів.

Регулювання регіонального ціноутворення 
в країнах ЄС застосовувалося передусім на 
ринках зерна [15, с. 166]. Це зумовлено подвій-
ною важливістю зернових культур як: а) кінце-
вої продукції і б) засобу виробництва. Р. Плате 
зазначав, що у разі втручання держави для ста-
білізації цінової ситуації на зерновому ринку 
повинна ретельно враховуватися регіональна 
цінова диференціація як важливий елемент 
ефективного функціонування ринкового меха-
нізму [16, с. 26].

Для більшості європейських торговельних 
майданчиків було встановлено фіксовані інтер-
венційні ціни, що були похідними і нижчими 
від базової інтервенційної ціни. Наприклад, на 
пшеницю, ячмінь та інші види сільськогоспо-
дарської продукції.

У тому разі, коли регіональна ринкова ціна 
на сільськогосподарську продукцію в регіоні-
імпортері перевищувала регіональну інтервен-
ційну ціну (саме така ситуація, як правило, була 

звичною), сільськогосподарська продукція з 
регіону, в якому був її надлишок, експортува-
лася в регіон-імпортер. В іншому разі вказаний 
надлишок ринкової пропозиції пропонувався 
для розміщення у державних фондах збері-
гання (запасів). Дана диференціація цін на сіль-
ськогосподарську продукцію мала яскраво 
виражений регіональний характер, що визна-
чило регіональне ціноутворення як основний 
механізм визначення цін у тодішньому ЕЕС. 
Однак протягом наступних десятиріч указана 
система регіонального ціноутворення зазнала 
значних змін у процесі реформування.

Зокрема, з 2008 р. механізм інтервенційних 
цін було суттєво реформовано. Під час регулю-
вання ринку свинини інтервенційні ціни було від-
мінено, а на ринку зерна – обмежено. Причому 
останні здійснювалися за крайньої необхідності. 

Висновки з проведеного дослідження. Відо-
браження в регіональних цінах територіально-
просторових відмінностей витрат суспільної 
праці – важлива умова розроблення науково 
обґрунтованої концепції регіонального ціноут-
ворення, побудови системи регіональних цін та 
раціонального розміщення сільськогосподар-
ського виробництва, яке забезпечуватиме най-
оптимальніше використання суспільної праці. В 
сучасний період вивченню цього взаємозв’язку 
не приділяється належної уваги.

На відміну від планової системи зональної 
диференціації цін, в основі якої було покладено 
передусім об’єктивні природно-географічні та 
рентні чинники вартісних та, відповідно, ціно-
вих реляцій, механізм регіонального ціноут-
ворення на сільськогосподарську продукцію в 
країнах Західної Європи враховував співвідно-
шення ринкового попиту і пропозиції (імпорту/
експорту) як головних факторів регіонального 
ціноутворення на аграрному ринку.

Важливе місце в забезпеченні стабільності 
процесів ринкового ціноутворення на сільсько-
господарську продукцію, займає його регулю-
вання, яке успішно практикується в країнах із 
високопродуктивним агросектором. Якісно 
новим принципом регулювання ціноутворення 
на сільськогосподарську продукцію повинен 
стати регіональний підхід як цілісна методо-
логічна система практичної реалізації необхід-
них ринкових інструментів та заходів сучасної 
аграрної політики.

Список використаних джерел:
1. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т. 4. – Феноменология духа / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Ин-т философ. 

АН СССР, 1959. – 440 с.
2. Hegel, G.W.F. (2016): Phänomenologie des Geistes, Nikol Verlag, Hamburg.
3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капи-

тала / К. Маркс. – М. : Политиздат, 1978. – 907 с.
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо. – М. : 

Политиздат, 1955. – Т. 1. – 360 с.



46

ВИПУСК № 4(60), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

5. Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери (до 150-річчя від дня наро-
дження В.І. Вернадського) : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (11 квіт. 2013 р.) / Відп. ред. 
Ю.О. Лупенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 302 с.

6. Українська наукова школа фізичної економії: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали 
круглого столу / З заг. ред. П.Т. Саблука, О.В. Ходаківської. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 200 с.

7. Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии / С.А. Подолин-
ский. – М. : Ноосфера, 1990. – 160 с.

8. Маркс К. Сочинения : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс ; 2-е изд. – М. : Издательство политической 
литературы, 1964. – Т. 35. –525 с.

9. Фізична економія у вимірах теорії та практики господарювання : [колективна монографія] / 
За ред. Ю.Ю. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука, О.В. Ходаківської. – К. : Інститут аграрної еконо-
міки, 2013. – 502 с.

10. Руденко М. Энергия прогресса: очерки по физ. экономии / М. Руденко ; пер. с укр. – К. : 
Михайлюта А.А., 2010. – 544 с.

11. Методологические основы экономической диагностики развития регионов: научный 
доклад / В.Н. Василенко, А.И. Благодарный, М.Г. Слоква [и др.]. – Донецк : ИЭПИ, 2007. – 27 с.

12. Кириллов С.Р. Соизмерение затрат и результатов в теории планового ценообразования / 
С.Р. Кириллов ; отв. редактор д. э. н. А.А. Дерябин. – М. : Наука, 1987. – 190 с.

13. Василенко В.М. Дескриптивна модель ефективного господарювання в регіоні : [моногра-
фія] / В.М. Василенко, Т.О. Бутенко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 198 с.

14. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі : [монографія] / 
І.М. Школа, П.І. Шилерницький, О.В. Зибарева [та ін.] ;  за ред. І.М. Школи. – Чернівці : Книги-ХХ, 
2004. – 360 с.

15. Кьостер У. Основи аналізу аграрного ринку / У. Кьостер ; наук. ред. пер. О. Нів’євський. – К. : 
АДЕФ-Україна, 2012. – 486 с.

16. Agrarmarktpolitik. Band 2: Die Agrarmärkte Deutschlands und der EWG // Von Prof. Dr. Roderich 
Plate, BLV Verlagsgesellschaft München Basel Wien, 384 S.

Horlachuk O.A., Horlachuk M.A.

ESSENTIAL SIGNS OF REGIONAL PRICING  
OF THE AGRARIAN MARKET: THEORY AND PRACTICAL EXPERIENCE

The article reveals theoretical and practical features of the functioning of the mechanism of price regu-
lation of the agrarian market in the modern conditions of its development. From a critical point of view, the 
contribution of S.A. Podolynskyi and M.D. Rudenko in the approach to the problem of pricing and value 
formation proposed by the representatives of the domestic school of physical economics is considered.

Based on the results obtained, the absence of a unified theoretical basis regarding the economic sub-
stantiation of the concept of pricing for agricultural products is noted. The authors have discovered and 
improved the definition of the term “region” in the context of the research objectives. In contrast to exist-
ing interpretations, the region is proposed to be considered as a specific homogeneous spatial system, 
and a consideration of the regional problems of the pricing process should be carried out, not limited to 
national boundaries, in accordance with the system of interacting regions of different rank, taking into 
account differences in regional levels in a complex manner. Under these conditions, the regional price 
for agricultural products is the expression of regional value, which is formed as a result of the effect of 
the law of regional value under the influence of demand and supply. Scientific and practical approaches 
to the formation and functioning of regional pricing are systematized and critically evaluated. Scientific 
and practical principles of formation of regional pricing for agricultural products as an integral economic 
system are substantiated. Directions for the improvement of price relations at the regional level are deter-
mined. The authors cover the scientific approaches to determining indicators for assessing the regional 
differences in the pricing of agricultural products and its regulation based on practical experience. From 
logical-historical points of view, the experience of ensuring the price regulation of the agrarian market is 
considered on the basis of taking into account regional peculiarities of economic development; first of 
all, it should include the establishment of regional prices for agricultural products. The estimation of the 
prospects of realization of the regional pricing system in the agrarian market is given. On the basis of the 
obtained results, directions for the improvement of price relations between the participants of the agrarian 
market are determined, proved the necessity of introduction of elements of the regional pricing system 
for agricultural products, application of which will help to reduce the effects of regional price shocks, bal-
anced economic development, and increased reproduction of agrarian production.

Key words: agrarian market, regional pricing, regional value, regional price, physical economy, 
system approach, region.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО  
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стаття присвячена дослідженню тенденцій та перспектив інноваційної діяльності підприємств 
малого та середнього бізнесу в Україні. Охарактеризовано сучасний стан та окреслено основні 
проблеми розвитку підприємництва в Україні з огляду на інноваційну активність малих та серед-
ніх підприємств. Виявлено недієвість наявного нормативно-правового забезпечення інновацій-
ної діяльності. Вагомим недоліком інноваційної діяльності підприємств МСБ в Україні визначено 
відсутність державної підтримки. Висвітлено основні шляхи створення сприятливого інновацій-
ного клімату для суб’єктів підприємницької діяльності, серед яких виділено створення місцевої 
та регіональної інфраструктури, яка могла б забезпечити інформаційну та організаційно-правову 
підтримку інноваційно орієнтованих підприємств, визначала б механізми створення та викорис-
тання результатів інтелектуальної власності у сфері малого підприємництва. Виокремлені най-
більш ефективні інноваційні структури, зокрема технопарки.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, малий бізнес, мале та середнє підприємство, 
технопарк.

Статья посвящена исследованию тенденций и перспектив инновационной деятельности пред-
приятий малого и среднего бизнеса в Украине. Охарактеризовано современное состояние и 
обозначены основные проблемы развития предпринимательства в Украине с позиции иннова-
ционной активности малых и средних предприятий. Выявлена несостоятельность существую-
щего нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности. Весомым недостатком 
инновационной деятельности предприятий МСБ в Украине определено отсутствие государствен-
ной поддержки. Освещены основные пути создания благоприятного инновационного климата 
для субъектов предпринимательской деятельности, среди которых выделено создание местной 
и региональной инфраструктуры, которая могла бы обеспечить информационную и организа-
ционно-правовую поддержку инновационно ориентированных предприятий, определяла бы 
механизмы создания и использования результатов интеллектуальной собственности в сфере 
малого предпринимательства. Выделены наиболее эффективные инновационные структуры, в 
частности технопарки.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, малый бизнес, малое и среднее 
предприятие, технопарк.

Постановка проблеми. Світовий досвід 
демонструє об’єктивну необхідність інновацій-
ного розвитку економіки. Інновації відіграють 
дедалі актуальнішу роль, і малий та середній 
бізнес (МСБ) при цьому розглядається як ваго-
мий суб’єкт ринку, який спроможний створю-
вати конкурентоспроможні ідеї та забезпечу-
вати комерціалізацію інновацій. При цьому 
виникає необхідність забезпечення балансу 
між витратами і фінансовими можливостями, 
що потребує пошуку джерел і форм фінансу-
вання інноваційної діяльності підприємств.

На відміну від економічно розвинених країн, 
МСБ України демонструє достатню пасивність 
до інноваційного розвитку. Однак в умовах 
євроінтеграції і входження до Світової організа-
ції торгівлі Україна актуалізує свою внутрішню 
та зовнішню політику на стимулювання іннова-
ційної діяльності підприємств, зокрема і в МСБ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблематики функціонування 
малого та середнього бізнесу в Україні при-
святили свою діяльність М. Білик, З. Варна-
лій, Т. Васильців, Т. Говорушко, Я. Жаліло, 
А. Поддєрьогін, Т. Смовженко, О. Тимченко та 
ін. Авторами детально проаналізовано понятій-
ний апарат та організаційно-нормативне забез-
печення діяльності підприємств МСП. Науков-
цями зафіксовано загальний економічний спад 
МСБ, незадовільний бізнес-клімат, кризовий 
фінансовий стан та постійний брак фінансових 
ресурсів тощо.

Інноваційна діяльність підприємств (у тому 
числі малого та середнього бізнесу) висвітлена 
в досить великій кількості публікацій учених, 
серед яких доцільно виділити таких авторів, 
як Л. Антонюк, М. Блауг, А. Гриньов, А. Галь-
чинський, В. Геєць, М. Денисенко, М. Йохна, 
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С. Ілляшенко, П. Микитюк, М.  Пашута, В. Сав-
чук, Л. Федулова. Автори дослідили сутність 
категорій інновації та інноваційної діяльності 
як факторів економічного зростання, узагаль-
нили світовий досвід інноваційної діяльності 
підприємств МСБ та оцінили їх роль у розвитку 
інноваційних процесів. Проте адаптація діяль-
ності вітчизняних підприємств МСБ до вимог 
Євросоюзу вимагає вдосконалення норма-
тивно-правових, організаційного-економічних 
аспектів здійснення інноваційної діяльності під-
приємствами малого та середнього бізнесу.

Метою статті є вивчення сучасного стану, 
особливостей інноваційної діяльності підпри-
ємств МСБ в Україні та досягнення подальшого 
розвитку інноваційної моделі з метою приско-
рення темпів економічного зростання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення і розвиток малого та середнього 
підприємництва є пріоритетним напрямом 
економічної політики будь-якої країни. Малі та 
середні підприємства становлять основу еко-
номік більшості економічно розвинених країн, 
забезпечуючи 60–70% ВВП. 

У ЄС частка підприємств малого та серед-
нього бізнесу становить до 99% від загаль-
ної кількості усіх підприємств, які створюють 
65 млн. робочих місць [1, с. 48].

У малому та середньому бізнесу задіяна 
значна кількість працездатного населення: 
72% у середньому у країнах ЄС, 78% – у Японії, 
75,3% – у Південній Кореї, 73% – в Італії, 54% – у 
Франції та США [2, с. 244].

При цьому в США і країнах Євросоюзу до 
50% інноваційної продукції створюється у 
малому бізнесі. Тому дослідження тенденцій 
та перспектив інноваційної діяльності малих та 
середній підприємств із використанням вітчиз-
няного та зарубіжного досвіду стає вкрай акту-
альним.

Малий бізнес у багатьох країнах цивілізо-
ваного світу являє собою середній клас, який 
є базою для стабільного розвитку економіки. 
Більшість країн, що активізували розвиток 
малого та середнього бізнесу, здійснили вели-
кий економічний ривок. 

Положення європейської хартії малих під-
приємств трактують, що «малі підприємства – 
це основа європейської економіки. Вони є клю-
човим джерелом робочих місць і благодатним 
ґрунтом для бізнесових ідей. Зусилля Європи 
з відкриття нової економіки матимуть успіх, 
тільки якщо малий бізнес буде висунутий на 
перше місце у порядку денному» [3]. 

В економічно розвинених країнах малий та 
середній бізнес становить близько 90% всіх під-
приємств і переважну частину ВВП. Статистичні 
дані свідчать, що левову частина (99,8%) під-

приємств нефінансового сектору країн Євро-
пейського Союзу становлять малі та середні 
підприємства, 66,7% зайнятого населення та 
58,6% доданої вартості – це результат функціо-
нування малих та середніх підприємств [4].

Інноваційна активність підприємств малого 
та середнього бізнесу також є вищою. Біль-
шість невеликих фірм, що виникли наприкінці 
80-х років у Великобританії, є найбільш тех-
нічно оснащеними. А у США близько 50% нау-
ково-технічних розробок припадають на малі 
підприємства. У Великобританії і Німеччині 
створено відповідно 23% і 26% нововведень. 
Малий інноваційний бізнес є базою, основним 
живильним венчурним середовищем капіталу. 
На частку дрібних високотехнологічних фірм у 
світі припадає понад 85% обсягу коштів ризи-
кового фінансування [5].

Законодавство України визначає іннова-
ційну діяльність як «діяльність, що спрямована 
на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоздатних 
товарів і послуг» [6].

Результатом інноваційної діяльності є інно-
вації. Трактування терміна «інновація» науков-
цями підтверджує його багатогранність – від 
узагальнених теоретичних підходів до більш 
прикладних, зокрема технічних, нововведень. 
Загалом ці підходи доцільно розмежувати на 
дві групи. До однієї групи відносять низку вче-
них, які розглядають «інновацію саме як про-
цес упровадження нових виробів, технологій, 
методів організації виробництва і праці та мето-
дів управління. Інші передбачають дослідження 
інновації як продукту – результату процесів 
упровадження нової техніки, технології, нового 
методу» [7, с. 10].

Більшість науковців вважають, що розмір 
підприємства відіграє вирішальну роль у здій-
сненні інноваційної діяльності. При цьому виді-
ляють ключові відмінності великих компаній 
від малих у контексті інновацій, такі як: 

– швидкість прийняття рішень; 
– відношення до ризику; 
– розміщення ресурсів; 
– розуміння бізнес-моделі та управління нею; 
– впорядковані та стабільні процеси проти 

відсутності таких; 
– дотримання правил проти їх порушення; 
– різниця в розумінні інновацій [8].
Розглядаючи сутність інноваційної діяль-

ності малих підприємств, варто констатувати, 
що інноваційні малі підприємства є струк-
турним елементом малого підприємництва з 
характерними особливостями і функціями. 
В економіці будь-якої держави малі іннова-
ційні підприємства виконують певні функції, 
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займаючи властиві їм позиції у конкретних 
сферах економіки. Завдяки малим інновацій-
ним підприємствам формується відповідна 
підприємницька поведінка, зумовлена іннова-
ційним складником [9].

Упродовж 2012–2014 рр. в Україні лише 
14,59% підприємств були інноваційно актив-
ними, серед яких 8,46% – малі та 3,83% – 
середні підприємства. Серед обстежених малих 
та середніх підприємств інноваційну діяльність 
здійснювали лише 13,06% [10]. Для порів-
няння – аналогічний показник у Німеччині ста-
новить 60%.

Кількість інноваційно активних підприємств 
МСБ протягом 2012–2014 рр. зменшилася на 
2497, що становить 42,06% порівняно з попере-
днім періодом. Протягом 2010–2012 рр. їх кіль-
кість становила 5937 підприємств. 

Серед 3440 інноваційно активних підпри-
ємств МСБ здійснювали технологічні інновації 
61,57%, а інші – підприємства тільки з маркетин-
говими та/або організаційними (нетехнологіч-
ними) інноваціями [10].

Більшість обстежених підприємств МСБ із 
технологічними інноваціями впроваджували 
процесові інновації (39,14%) і продуктові та 
процесові інновації (35,51%) (рис. 1).

Близько 80% підприємств МСБ із техноло-
гічними інноваціями цю діяльність пов’язують 
з придбанням машин, обладнання та програм-
ного забезпечення (табл. 1).

Вважається, що рівень інноваційності під-
приємства залежить від його розміру. Роз-
роблення та комерціалізація інновацій має 
забезпечуватись кваліфікованим персоналом 
у сфері інноваційних наукових досліджень. 
Проте за умов занепаду національної еконо-
міки, недостатньої державної підтримки щодо 
фінансування науково-технічних програм інно-
ваційна діяльність великих підприємств вкрай 
обмежена.

56,8% інноваційно активних підприємств 
МСБ задіяні у промисловості, інші – у сфері 
послуг. Лише 1,7% малих підприємств та 3,3% 
середніх підприємств (від загальної кількості 
підприємств із технологічними інноваціями) 

Рис. 1. Структура підприємств МСБ із технологічними інноваціями 
Джерело: побудовано автором за даними [11, с. 185]
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отримали державну фінансову допомогу для 
інноваційної діяльності [11, с. 213].

Загальноекономічні тенденції свідчать, що 
82,2% підприємств не мають бажання здійсню-
вати інновації і вагомими причинами цього 
вважають низький попит на інновації на ринку, 
впроваджені раніше інновації, дуже низьку 
конкуренцію підприємства на ринку, відсут-
ність хороших ідей або можливостей для інно-
вацій (рис. 2).

Серед причин, що перешкоджають упрова-
дженню інновацій, на перше місце висувають 
відсутність коштів у межах підприємства. Необ-
хідно розуміти, що представлені дані показують 
лише тенденції. Аналітика може дещо відріз-
нятися від певних ознак підприємств, а також 
перелік і значущість перешкоджаючих факто-
рів може залежати від віку, розміру, галузі та 
інноваційності підприємства [13].

Практика інноваційної діяльності малих та 
середніх підприємств свідчить, що найбільш 
ефективними інноваційними структурами є 
технопарки, технополіси, інноваційні бізнес-
інкубатори, наукові та науково-технологічні 
центри. Діяльність таких структур спрямована 
на створення сприятливих умов для ефектив-
ної діяльності інноваційних підприємств, що 

спеціалізуються на розробленні та реалізації 
інноваційних бізнес-ідей. Головне призначення 
таких структур – створення сприятливих умов 
для діяльності інноваційних підприємств шля-
хом тимчасового забезпечення виробничими 
площами, матеріально-технічними засобами, 
дослідницьким приладдям, консалтинговими 
послугами.

У більшості країн світу технопарки сприяють 
комерційній реалізації науково-технічних роз-
робок. Протягом декількох десятиліть у Європі, 
Америці, Азії створена значна кількість техно-
парків та технополісів. І тільки в Україні питан-
ням технополісів зайнялись у 1999 році шляхом 
прийняття Закону України «Про спеціальний 
режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
технологічних парків» [14], проте реалізація 
цього закону стала можливою лише через 
декілька років.

За весь цей час держава не спромоглася 
окреслити певну політику щодо розвитку тех-
нопарків. Практично всі організатори техно-
парків стикались із законодавчою невизначе-
ністю, що впливало на призупинення розвитку 
інноваційних містечок та технопарків [15].

Для підвищення інноваційної активності під-
приємств МСБ доцільно: 

 

Проблеми інноваційної діяльності підприємств МСБ 

Фінансові Організаційно-
комунікаційні 

Інформаційні Ринкові Внутрішньо-
виробничі 

– нестача 
власних 
коштів; 
– ускладненість 
залучення 
фінансових 
ресурсів 

– нерозвинутість 
ринку технологій;  
– незрілість 
інноваційної 
інфраструктури;  
– недоліки 
нормативно-
правової бази 
інноваційної 
діяльності;  
– відсутність умов 
для налагодження 
коопераційних 
зв’язків з іншими 
суб’єктами 
інноваційного 
процесу 

– відсутність або 
недоступність 
систематизованої 
інформації про 
нові технології, 
що мають 
потенціал 
комерціалізації, а 
також про стан та 
прогнозні оцінки 
кон’юнктури 
ринків збуту 
інноваційної 
продукції 

– низький 
інноваційний 
потенціал 
підприємства,  
– нестача 
кваліфікованог
о технічного та 
управлінського 
персоналу на 
тлі незрілості 
консалтингової 
та 
інжинірингової 
інфраструктури 

– висока вартість 
нововведень,  
– невизначеність 
строків 
інноваційного 
процесу,  
– високий 
економічний 
ризик 
інноваційної 
діяльності,  
– тривалі строки 
окупності 
нововведень,  
– низький 
платоспроможний 
попит на 
вітчизняну 
інноваційну 
продукцію 

Рис. 2. Проблеми інноваційної діяльності підприємств МСБ 
Джерело: побудовано за матеріалами [12]
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– створювати місцеві центри інформацій-
ної підтримки малого підприємництва щодо 
кон’юнктури місцевих ринків, вільних мате-
ріально-технічних об’єктів (що підлягають 
оренді), наукових розробок та винаходів, які 
можуть бути надані у використання, тощо; 

– стимулювати впровадження інноваційних 
технологій на підприємствах торгівлі; 

– окреслити програму створення регіо-
нальних ринків інтелектуальної власності, яка 
б визначала організаційно-правові механізми 
створення та використання результатів інтелек-
туальної власності у сфері малого підприємни-
цтва; 

– сформувати електронну біржу інновацій, 
яка б містила інформацію про інвестиційно 
привабливі інноваційні малі підприємства, 
популяризувати та рекламувати інноваційні 
проекти малого підприємництва з використан-
ням регіональних інтернет-порталів; 

– розглянути можливість створення Венчур-
ного інноваційного фонду України за участю 
коштів державного бюджету, що має викону-
вати функцію каталізатора створення регіо-
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нальних венчурних фондів за участю вітчизня-
ного та іноземного капіталу [16]. 

Зазначені заходи сприятимуть розвитку інно-
ваційної діяльності підприємств МСБ та ство-
рять підґрунтя для формування інтелектуально 
орієнтованої економіки, посилять конкурентні 
переваги вітчизняного бізнесу та укріплять 
позиції малого та середнього бізнесу в Україні.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, вітчизняна економіка внаслідок 
нестабільної політичної та економічної ситуації, 
суб’єктивних та об’єктивних причин внутріш-
ньогосподарського характеру неспроможна 
створювати сприятливі умови для інноваційного 
розвитку підприємств МСБ. Необхідні обґрун-
товані дії та заходи в реалізації механізмів під-
тримки і стимулювання інноваційної діяльності 
підприємств у промисловості та малому підпри-
ємництві України. Постійні зміни в економіці й 
адаптація до них, потреба у прискореному впро-
вадженні інновацій вимагає також інноваційних 
управлінських підходів з урахуванням механіз-
мів державного регулювання і підтримки малого 
та середнього бізнесу.
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Kolisnichenko P.T.

INNOVATIVE ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
ENTERPRISES IN UKRAINE: TRENDS AND PERSPECTIVES

The article is devoted to the research of tendencies and perspectives of innovative activity of small 
and medium enterprises (SMEs) in Ukraine. The current conditions are characterized and the main 
problems of development of entrepreneurship of Ukraine from the review of innovative activity of small 
and medium enterprises are outlined. Significant lag is observed in the dynamics of innovation activity 
of small and medium enterprises of economically developed countries. The number of innovative SMEs 
of Ukraine is reduced. Most surveyed enterprises made the technological innovations, and the process 
innovation was made of them. The vast majority of SMEs with technological innovations associate this 
activity with the acquisition of machines, equipment and software.

The analysis of the statistical array of information indicates that most SMEs do not want to innovate 
because of the low demand and innovation, low competition and lack of real ideas and opportunities. 
The main problem of innovation activity of SMEs is the lack of funds within the enterprise.

The ineffectiveness of the existing normative and legal support of innovation activity was revealed. 
A significant disadvantage of the innovative activity of SMEs in Ukraine is the lack of state support.

The practice of innovative activity of small and medium-sized enterprises shows that the most effec-
tive innovative structures are the technological parks, technopolises, innovative business incubators, 
scientific and scientific-technological centres. The activities of such structures are aimed at creating 
favourable conditions for the effective operation of innovative enterprises specializing in the develop-
ment and implementation of innovative business ideas.

The main ways of creation the favourable innovative climate for entrepreneurs are outlined; among 
them the creation of local and regional infrastructure, which could provide information, organizational 
and legal support of innovative enterprises, determined the mechanisms of creation and use of intellec-
tual property results in the sphere of small business.

Key words: innovation, innovative activity, small business, small- and medium-sized enterprise, 
technopark.
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АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

У статті розглянуто значення та функції публічного управління в Україні, обґрунтовано доціль-
ність його застосування. На основі системного аналізу встановлено, що реалії сьогодення вима-
гають застосування новітніх підходів до управління загалом та в публічному секторі зокрема. 
На основі ґрунтовного аналізу теоретичних та практичних напрацювань доведено, що ефектив-
ному пристосуванню до умов зовнішнього середовища, підвищенню продуктивності, отриманню 
доступу до нових ринків і технологій сприяє розвиток аутсорсингу в публічному секторі. Особлива 
увага акцентується на питанні реалізації його механізму. У статті запропоновано методику для 
успішного впровадження та реалізації аутсорсингу в діяльності органів публічного управління, яка 
враховуватиме як закордонний досвід, так і реалії вітчизняного сектору публічного управління. 
Процес включає у себе вісім етапів, зміст яких детально описано у статті.

Ключові слова: публічне управління, органи державної влади, функції, інновації, аутсорсинг, 
механізм упровадження аутсорсингу.

В статье рассмотрено значение и функции публичного управления в Украине, обоснована 
целесообразность его применения. На основе системного анализа установлено, что реалии 
сегодняшнего дня требуют применения новых подходов к управлению в целом и в публичном 
секторе в частности. На основе тщательного анализа теоретических и практических наработок 
доказано, что эффективному приспособлению к условиям внешней среды, повышению произ-
водительности, получению доступа к новым рынкам и технологий способствует развитие аут-
сорсинга в публичном секторе. Особое внимание акцентируется на вопросе реализации его 
механизма. В статье предложена методика для успешного внедрения и реализации аутсорсинга 
в деятельности органов публичного управления, которая будет учитывать как зарубежный опыт, 
так и реалии отечественного сектора публичного управления. Процесс включает в себя восемь 
этапов, содержание которых подробно описано в статье.

Ключевые слова: публичное управление, органы государственной власти, функции, иннова-
ции, аутсорсинг, механизм внедрения аутсорсинга.

Постановка проблеми. Здійснення публіч-
ного управління на всіх рівнях соціальної 
структуризації суспільства є дуже популярним 
прикладом управлінської практики провід-
них країн сучасного світу. Системи публічного 
управління (ПУ) різних країн відрізняються 
одна від одної. Науковці стверджують, що саме 
від ефективності, результативності, успішності 
цих систем залежить і рівень успішності країни, 
що впливає на якість життя її громадян. Тому 
становлення ефективної системи ПУ – це те, 
що могло б допомогти Україні підвищити свій 
рівень успішності та стати комфортною краї-
ною для життя громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та методичні аспекти публічного 
управління відображені у працях багатьох зару-
біжних та вітчизняних науковців. На особливу 
увагу заслуговують наукові праці зарубіж-
них дослідників В. Вілсона, Л.Д. Вайта, П. Мак 
Квіна, Л. Гуліка, Дж. М. Піффнера, М. Рутанас-
вамі, Д. Вальдо, Х.А. Сімона, Д.В. Смітбурга та 
багатьох інших. Спроби всебічно та виважено 
дослідити та проаналізувати проблематику 
публічного управління в сучасній Україні роз-
почалися відносно недавно. Значний внесок у 
наукове обґрунтування проблеми публічного 
управління зробили В. Авер’янов, В. Баку-
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менко, О. Валевський, І. Вернудіна, Р. Войто-
вич, В. Воротін, І. Грицяк, О. Крюков, Т. Лукіна, 
М. Міненко, Т. Мотренко, О. Оболенський, 
М. Стадник, В. Шарий та інші. Але, як показало 
дослідження наукових праць, попри їх велику 
кількість та значний інтерес науковців до цієї 
теми у нас немає однозначного та загальнозро-
зумілого визначення цього поняття. 

Метою статті є аналізування теоретичних 
засад публічного управління, визначення його 
місця в загальній системі управління нашої дер-
жави, а також обґрунтування доцільності вико-
ристання інноваційних технологій у публічному 
управлінні, а саме аутсорсингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі є твердження про те, що 
категорія «публічне управління» є досить склад-
ною за своїм змістом, тому її легше описати, 
ніж сформулювати чітке визначення. З огляду 
на те, що політичні та управлінські науки – дис-
курсивні, а якість досліджень у них значною 
мірою залежить від визначеності термінів, які 
використовуються, вважаємо, що для кращого 
розуміння досліджуваної категорії доцільно 
було би звернутися до дефініцій, що запро-
поновані зарубіжними науковцями, оскільки 
публічне управління вже тривалий час застосо-
вується в управлінській практиці за кордоном.

Британська енциклопедія дає визначення 
терміна «публічне управління» як застосування 
політики держави через її уряд [9]. Вудро Вілсон 
[11] стверджує, що це детальне та систематичне 
застосування закону, а кожен окремий випадок 
такого застосування – це управління. «Публічне 
управління складається з усіх тих операцій, 
метою яких є виконання або забезпечення дер-
жавної політики», – стверджує у своїх працях 
Л.Д. Вайт [10] та наводить приклад таких опе-
рацій (продаж державних земель, ліцензування 
використання атомної енергії, доставка листа 
тощо.) Науковець стверджує, що публічне управ-
ління включає як військові, так і цивільні справи, 
роботу судів та всіх спеціальних сфер діяльності 
уряду (освіта, поліція, охорона здоров’я тощо). 
Персі Мак Квін [9] трактує публічне управління 
як таке, що пов’язане з урядовою діяльністю 
місцевого та загальнодержавного рівнів. Згідно 
з Лютером Гуліком [7] публічне управління – це 
частина науки про управління, яка стосується 
уряду і насамперед органів виконавчої влади. 
Дж. М. Піффнер [8] стверджує, що мета публіч-
ного управління полягає у виконанні роботи 
уряду, координації зусиль людей, щоб вони 
могли працювати разом для виконання постав-
лених завдань. Д. Вальдо характеризує публічне 
управління як мистецтво та науку про менедж-
мент, що застосовується до державних справ. 
Н. Генрі визначає публічне управління як широ-

комасштабне та аморфне поєднання науки і 
практики, метою якого є сприяння кращому 
розумінню уряду та його відносин із суспіль-
ством. Воно керує, а також заохочує державну 
політику бути більш сприйнятливою до соці-
альних потреб і запроваджувати управлінські 
практики. Отож, як бачимо, традиційні визна-
чення, що наведені вище, відображають думку, 
що публічне управління застосовується лише 
для розроблення державних цільових програм 
та сприяє реалізації державної політики. Проте 
сьогодні публічне управління використовується 
у значно ширшому форматі. У цьому контексті 
можемо дійти висновку, що публічне управ-
ління – це аполітична державна бюрократична 
структура, що функціонує у політичній системі, 
охоплює всі три гілки влади та взаємозв’язок 
між ними. Публічне управління відіграє важ-
ливу роль у формулюванні державної політики 
і, таким чином, є частиною політичного процесу. 
Через виконання своїх функцій ПУ забезпечує 
суспільству покращення якості життя. У публіч-
ному управлінні функції відображають його 
зміст. Їх чисельність та розмаїття свідчить про 
те, наскільки складним є публічне управління 
[2]. Різні науковці систематизують у своїх пра-
цях функції публічного управління по-різному. 
Так, І.Л. Бородін стверджує, що можливою є їх 
систематизація залежно від об’єкта управління, 
кінцевого результату тощо. Крім того, вони 
поділяються на внутрішні (управління всередині 
державної керуючої системи) і зовнішні (вплив 
державних органів на об’єкти управління), еко-
номічні, соціальні, соціально-виховні та інші. 
Але традиційним і найбільш поширеним в адмі-
ністративному праві є їх поділ на а) загальні; 
б) спеціальні; в) допоміжні (обслуговуючі) [2]. 
Порядково-регламентаційна, функція регуля-
тора економічного розвитку, організаторська, 
виконавча, контрольно-наглядова, планування 
та прогнозування, публічна послуга – перелік 
функцій ПУ, які виокремив Я. Гершевський [5]. 
Г. Атаманчук [1] вважає, що ключовою функ-
цією публічного управління є цілевстановлення, 
яке визначає і пронизує всі стадії управлін-
ської діяльності – інформаційну, організаційну, 
регулюючу, координуючу та контролюючу. Ця 
функція визначає зміст усіх інших, об’єднує їх і 
здійснюється у всіх сферах управління. Аналіз 
наукових праць дав змогу сформулювати низку 
інших важливих функцій публічного управління, 
таких як забезпечення та зміцнення демокра-
тичних інститутів та механізмів; сприяння раці-
ональному розвитку економічного зростання 
через регулювання; управління державними 
підприємствами та державними службами, 
забезпечення вільної конкуренції та прозорості 
в його реалізації; підтримка приватного сектора, 
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особливо малих та середніх підприємств, роз-
витку ефективних відносин співпраці між дер-
жавним та приватним секторами; розроблення 
та впровадження ефективної політики (напри-
клад, транспорт, інформація та комунікація, 
екологічна політика, освіта, політика зайнятості, 
охорони здоров’я та багато інших); правильний 
розподіл та обґрунтоване використання ресур-
сів; зміцнення громадської довіри. Наслідком 
використання останньої функції стане зміцнення 
організацій громадянського суспільства та поси-
лення громадської участі у процесах прийняття 
публічних рішень, постійне підвищення рівня 
управління громадськими справами. Необхідна 
увага буде приділятися слабким групам суспіль-
ства з метою забезпечення відмінної та ефек-
тивної державної служби.

Виконання встановлених функцій ПУ є гаран-
том розроблення ефективної державної полі-
тики, що, у свою чергу, є основним засобом 
публічного управління для сприяння гармоній-
ного розвитку суспільства. Отож, можемо дійти 
висновку про те, що ПУ є особливим видом 
діяльності, який відрізняється від інших видів 
управління тим, що здійснюється за допомогою 
державної влади усіх рівнів. Але, незважаючи 
на те, що між публічним та приватним управлін-
ням існує низка відмінностей, між ними є певні 
схожі, а подекуди й ідентичні ознаки. Важливим 
фактором розвитку приватного управління є 
інновації, без яких неможливо вирішити про-
блеми економічного зростання. Реалії сього-
дення вимагають застосування новітніх під-
ходів до управління загалом та у публічному 
секторі зокрема. Інновації у сфері управління 
сприяють розвитку науки і техніки, зростанню 
підприємницької активності, що приводить до 
підвищення конкурентоспроможності. З огляду 
на це доцільно розглянути перспективи впрова-
дження інноваційних технологій в ПУ, оскільки, 
якщо державна служба не використовує іннова-
ції у публічному управлінні, то вона не в змозі 
забезпечити розвиток інновацій у інших сферах. 
Отже, дуже важливо, щоб інноваційні техноло-
гії впроваджувалися насамперед у ПУ. Ці зміни 
повинні бути орієнтовані на результат, на ефек-
тивне виконання роботи публічного сектору та 
на надання якісних публічних послуг.

І.О. Дегтярьова стверджує [3], що, застосову-
ючи традиційну типологію інновацій, інновації у 
публічному управлінні можна характеризувати 
за такими основними ознаками складників, як:

– форма інновацій (документи, інституції, 
технології);

– глибина та якість нововведень (радикальні, 
поліпшуючі та модифікаційні);

 – розповсюдженість (одиничні, дифузні);
– масштаб поширення впливу (транснаці-

ональні, державні, регіональні, муніципальні, 
у межах регіонально-муніципальних та інших 
об’єднань, у межах органу регіонального 
управління, у межах структурного підрозділу 
органу публічної влади);

– складник управління (правовий, організа-
ційний, інформаційний);

– спрямованість (заміщуючі, раціоналізуючі, 
розширюючі, ретровведення тощо); 

– сфера застосування (система управ-
ління; адміністративно-територіальні одиниці 
як цілісні об’єкти управління; галузі і сектори 
політики; зовнішнє середовище адміністра-
тивно-територіальних одиниць та держави);

– сфера отримання результатів (економічна, 
соціальна, екологічна, науково-освітня, куль-
турна тощо); 

– частота вживання (разові, багаторазові);
– час отримання результатів (тактичні та 

стратегічні);
– джерела походження ідеї нововведення 

(внутрішні, зовнішні) [3].
Потрібно розуміти, що інновації у ПУ – це 

нові форми та методи роботи органів державної 
влади різних рівнів, нові управлінські техноло-
гії, підходи, інструменти, які використовуються 
з метою вдосконалення системи ПУ країни, для 
більш ефективного виконання завдань, а також 
для зміцнення організації громадянського сус-
пільства та підвищення рівня громадської довіри. 
Аналіз розвитку систем ПУ зарубіжних країн 
свідчить, що на практиці можна використову-
вати широкий спектр інноваційних інструментів, 
підходів до управління. Такими інноваційними 
технологіями в ПУ можуть бути аутсорсинг, 
бенчмаркінг, електронне урядування, збалансо-
вана система показників, належне врядування, 
глобальне врядування, зайняте врядування, 
управління проектами, модель КАЙЗЕН, кон-
цепція радикального вдосконалення процесів 
(КАЙРІО), концепція загального менеджменту 
якості та інші. 

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що 
саме механізм аутсорсингу активно викорис-
товується у секторі ПУ. Аутсорсинг може стати 
відповіддю на запитання, як забезпечити зни-
ження витрат і підвищити ефективність діяль-
ності за збереження високої якості роботи 
органів державної влади. 

У зарубіжних країнах період активного 
використання аутсорсингу в системі ПУ 
почався в 1990-х роках. Значною мірою розви-
ток аутсорсингу був пов’язаний з реформами 
державного управління, з розвитком концеп-
цій так званого нового публічного управління 
(New Public Management). Активний розвиток 
аутсорсингу відповідав практично всім осно-
вним принципам «нового публічного управ-
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ління», тому і не дивно, що передача частини 
державних функцій на аутсорсинг стала одним 
із ключових складників реформ державного 
сектору, які проводилися у багатьох країнах 
світу. Аналізуючи вітчизняні наукові джерела, 
варто зазначити, що проблема впровадження 
та використання аутсорсингу в системі публіч-
ного управління та адміністрування України є 
новою, ще не розроблено чітко сформованого 
понятійного апарату та механізму аутсорсингу 
адміністративно-управлінських процесів. 
Тому теоретичне обґрунтування та практичне 
вирішення цього питання в Україні постає 
сьогодні актуальним і об’єктивно необхідним 
завданням, що зумовлене станом і перспек-
тивами розвитку системи публічного управ-
ління. Вирішення цієї проблеми дасть змогу 
більш ефективно здійснювати трансформацію 
механізмів ПУ, що використовуються сьогодні 
як на загальнодержавному, так і на регіональ-
ному рівнях. Таким чином, розроблення мето-
дичних принципів використання аутсорсингу в 
органах державної влади є актуальним завдан-
ням на сучасному етапі реалізації адміністра-
тивних реформ в Україні. З огляду на це перед 
державними органами постає питання щодо 
формування механізму аутсорсингу адміні-
стративно-управлінських процесів. Це пови-
нно відбуватися способом виведення певних 
видів діяльності за межі повноважень органів 
державної влади за рахунок укладання контр-
актів із зовнішніми виконавцями на конкурс-
ній основі. Роботу у цьому напрямі варто роз-
починати з виявлення тих видів діяльності, які 
дублюються, є надлишковими або ж викону-
ються неефективно і не завжди на високому 
якісному рівні. У ринковому середовищі є ком-
панії, що володіють спеціальними компетен-
ціями та здатні виконувати цю роботу більш 
ефективно. Залучати приватні організації до 
вирішення певних завдань органів державної 
влади дає змогу аутсорсинг. 

Використання аутсорсингу у системі публіч-
ного управління подібне до його використання 
підприємницькими структурами, але має свою 
специфіку, що випливає із:

1) рівня здійснення управління (загально-
державний, регіональний, рівень місцевого 
самоврядування); 

2) галузевого спрямування (галузь охорони 
здоров’я, освіти, військової безпеки тощо).

Отже, як уже було зазначено, аутсорсинг 
може стати відповіддю на запитання, як підви-
щити ефективність діяльності органів держав-
ної влади за збереження високої якості роботи 
та забезпечити при цьому зниження витрат, 
тому особливе місце посідають питання реалі-
зації його механізму.

Тому метою подальшої роботи є розро-
блення методики для успішного впровадження 
і реалізації аутсорсингу в діяльності органів 
публічного управління, яка враховуватиме як 
закордонний досвід, так і реалії вітчизняного 
сектору публічного управління. Тобто йдеться 
про створення комбінованої методики, присто-
сованої до українських ринкових умов. 

З метою ефективного переведення окремих 
функцій ПУ на аутсорсинг необхідно розгля-
нути та проаналізувати такі етапи, як:

1) підготовчий етап;
2) прийняття рішення про аутсорсинг;
3) розроблення плану переходу на аутсорсинг;
4) вибір аутсорсера (партнера);
5) розроблення кількісних і якісних вимог 

щодо виконання переданих функцій;
6) SWOT-аналіз стратегії аутсорсингу;
7) розроблення системи контролю і моніто-

рингу за якістю;
8) оцінка ефективності застосування аутсор-

сингу.
Розглянемо кожен із наведених етапів 

детально. Отже, підготовчий етап передбачає 
створення експертної комісії, яка буде працю-
вати надалі. Метою цього етапу є визначення 
позитивних та негативних сторін аутсорсингу. 
Тому учасники комісії повинні зібрати та опра-
цювати необхідну інформацію з різних джерел. 
Якщо є необхідність, можна провести семінар 
для експертів з метою донесення до них інфор-
мації про вагомість переведення певний функ-
цій системи ПУ на аутсорсинг та практичних 
рекомендацій щодо здійснення цього. 

Прийняття рішення про аутсорсинг – це дру-
гий, не менш важливий етап. Рішення про пере-
дачу окремих функцій на аутсорсинг є відпові-
дальним кроком, і причин такого рішення може 
бути кілька (обмеженість власних ресурсів, 
необхідність зниження витрат, відмова від вико-
нання обслуговуючих функцій, відповідність 
запитам кінцевих споживачів та ін.). У межах 
цього етапу потрібно вирішити певні практичні 
питання, такі як створення переліку тих видів 
діяльності, які не підлягають аутсорсингу, роз-
роблення критеріїв для відбору функцій чи 
процесів, що передаватимуться на аутсорсинг, 
а також визначення ступеня доцільності пере-
дачі обраних функцій на аутсорсинг (рис. 1).

Перед прийняттям рішення про викорис-
тання аутсорсингу та вибір аутсорсера важливо 
визначити ступінь доцільності того чи іншого 
варіанту організації діяльності (аутсоринг чи 
інсорсинг). Це рішення повинно бути засно-
ваним на певних кількісних характеристиках, 
що дадуть змогу порівняти між собою різні 
альтернативи, дати їм якісну оцінку. Науковець 
А.Х. Курбанов [4] у своєму дослідженні для 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 57

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНА ЛЬНИМ ГО СПОДАРСТВОМ

кількісної оцінки доцільності виконання окре-
мої функції (функцій) своїми силами (інсор-
синг) або передачі її (їх) на аутсорсинг пропо-
нує показник «індекс доцільності аутсорсингу/
інсорсингу». Це інтегральний показник, що 

містить вартісні показники і показники якості 
виконання функцій. При цьому набір норма-
тивних показників може варіюватися залежно 
від функцій, які планують передавати на аут-
сорсинг. Показник визначається ситуативно 

Рис. 1. Модель упровадження аутсорсингу в системі публічного управління
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на основі конкретних прикладних досліджень. 
Мінімальний набір нормативних складників 
може містити такі показники, як тривалість 
функціонального циклу виконання замов-
лення, показник задоволення попиту, рівень 
витрат, рівень кваліфікації персоналу. Кожен з 
окремих показників повинен оцінювати поточ-
ний стан аналізованої функції щодо найкра-
щого рівня її виконання, який може бути досяг-
нутий з урахуванням мінімально прийнятного 
рівня якості і витрат, що встановлюються «влас-
ником функцій» (органами системи публічного 
управління). Максимально можливе значення 
індексу доцільності аутсорсингу/інсорсингу 
дорівнює 1, що відповідає найкращим результа-
тами виконання окремо взятої функції.

Науковець трактує доцільність використання 
показника таким чином: оскільки основна мета 
переходу до аутсорсингу полягає у підвищенні 
ефективності за рахунок позбавлення від 
непрофільних функцій, то необхідно оцінити, 
як передача деяких допоміжних функцій на 
аутсорсинг вплине на зміну стану цієї системи 
або окремих її підсистем. У зв’язку з цим, при-
ймаючи рішення про аутсорсинг, необхідно 
порівняти поточний рівень ефективності сис-
теми (окремих її підсистем) за її базової кон-
фігурації і прогнозований стан, що може бути 
досягнутий у разі передачі будь-якої функції на 
аутсорсинг. Зростання показника ефективності 
системи є вагомою підставою для вибору стра-
тегії аутсорсингу.

Третій етап – розроблення плану переходу 
на аутсорсинг, на якому необхідно розробити 
типову процедуру проведення аутсорсингу та 
створити прозору систему обліку витрат. Після 
цього необхідно обрати партнера (аутсорсера). 
Це один із найвідповідальніших етапів, від вико-
нання якого залежить очікуваний результат. 
Отож, варто провести дослідження ринку аут-
сорсингових послуг у певній галузі та обрати 
аутсорсера, співпраця з яким буде ефектив-
ною. Для початку необхідно оголосити конкурс 
(тендер) та зібрати інформацію про претенден-
тів, що здатні виконувати функції, які замовник 
готовий передати. Далі потрібно здійснити ран-
жування претендентів за наперед встановле-
ними критеріями. Після цього замовник зможе 
зробити свій кінцевий вибір та укласти контр-
акт із аутсорсером. Етап укладання контракту 
є одним із найважливіших у процесі впрова-
дження аутсорсингу, оскільки потрібно вра-
хувати усі особливості співпраці. У контракті 
мають бути зазначені обов’язки обох сторін, 
тому що аутсорсер не зможе ефективно здій-
снювати свою роботу, якщо замовник своє-
часно не надасть йому необхідної інформа-
ції, виробничих потужностей чи інших активів 

залежно від форми і виду аутсорсингових від-
носин [6]. Після цього варто розробити кіль-
кісні і якісні вимоги щодо виконання переданих 
функцій.

Переваги та недоліки аутсорсингу визна-
чатимуться на шостому етапі. Як інструмент 
для здійснення цього пропонуємо викорис-
тати SWOT-аналіз, оскільки ця методика 
загалом призначена для виконання такого 
роду завдань. Тому подальшим кроком буде  
SWOT-аналіз стратегії аутсорсингу. На цьому 
етапі потрібно визначити сильні та слабкі сто-
рони, а також можливості та загрози від пере-
дачі певних функцій на аутсорсинг. 

Розроблення системи контролю і моніто-
рингу за якістю – це інший етап, основне при-
значення якого – забезпечення та контроль 
якості послуг, що надаються, координування 
спільних дій, спрямованих на оптимізацію 
витрат, вчасне виявлення можливих ризиків від 
передачі непрофільних функцій на аутсорсинг і 
швидке реагування на них.

Заключний етап досліджуваного про-
цесу – оцінка ефективності застосування аут-
сорсингу. Ефективність застосування аутсор-
сингу доцільно визначати на основі порівняння 
результатів та витрат, визначивши перед 
цим певні критерії для оцінки ефективності. 
На основі виконання розрахунків економіч-
ної ефективності застосування аутсорсингу, 
зіставлення переваг та недоліків, виявлення 
можливих ризиків буде прийматися рішення 
про продовження співпраці або відмову від неї.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, публічне управління – це особливий 
вид діяльності, що здійснюється органами 
державної влади та прямо впливає на якість 
життя громадян. Публічний управлінець пови-
нен якомога раціональніше використовувати 
наявні в регіоні ресурси для надання публіч-
них благ та задоволення потреб громадян. На 
основі проведеного аналізу встановлено, що 
ефективним стратегічним інструментом, що 
дасть змогу підвищити ефективність діяльності 
органів влади різних рівнів, є аутсорсинг. Роз-
виток аутсорсингу в публічному секторі сприяє 
більш ефективному пристосуванню до умов 
зовнішнього середовища, підвищенню продук-
тивності, отриманню доступу до нових ринків і 
технологій. В Україні органи державної влади 
недостатньо використовують аутсорсинг у 
зв’язку з відсутністю розроблених процедур 
та механізмів контролю передачі адміністра-
тивно-управлінських процесів на аутсорсинг. 
З огляду на це у статті запропоновано механізм 
передачі окремих функцій ПУ на аутсорсинг. 
Використовуючи цей механізм упровадження 
та маючи докладну інформацію про переваги 
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аутсорсингу, можна досягти стабілізації відно-
син між замовником та виконавцем, уникнути 
непорозумінь, дублювання функцій, отримати 
повний спектр зазначених послуг, що зумо-
вить максимальний ефект корисності від його 
впровадження. Звісно, не варто розглядати аут-
сорсинг як панацею від усіх проблем. Доціль-
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Kotovska I.V., Sorokivska O.A., Lutsykiv I.V.

OUTSOURCING AS AN INNOVATION TOOL  
IN PUBLIC ADMINISTRATION

Public Administration is a part of the wider field of administration, and needless to say that pub-
lic administration is a part and parcel of the whole political system. The modern society requires a 
balanced, qualified, stable and socially accountable public administration that serves its citizens. This 
article outlines the basic functions and characteristics of public administration as a set of structures and 
processes aiming to start and implement the policies in accordance with the public interest. Analysis of 
the status and functioning of the Ukrainian public administration shows that there are still many short-
comings and problems that must be solved. This paper looks at issues in outsourcing in public sector 
local government in the Ukraine, to determine how successful they have been and to establish any best 
practice. This is important because, whilst outsourcing has become a significant issue in the restruc-
turing of organizations and is increasingly used within both the private and public sectors, there has 
been a lack of research into outsourcing in the public sector and particularly within local government. 
Particular attention is focused on the implementation of outsourcing mechanism. The article proposes a 
methodology for the successful implementation of outsourcing in the activities of public administration 
bodies, which will take into account both foreign experience and the realities of the domestic sector of 
public administration. The process involves eight steps, the contents of which are described in detail in 
the article. The authors therefore recommend that, in order to achieve greater success, councils should 
develop partnerships and focus on best value and long-term strategic goals when outsourcing.

Key words: public administration, public authorities, functions, innovations, outsourcing, mechanism 
of outsourcing implementation.

ність застосування аутсорсингу повинна бути 
обґрунтованою для кожної ситуації окремо. 
Але водночас зарубіжний досвід застосування 
аутсорсингу у публічному секторі свідчить про 
його ефективність. Це дає підстави для пози-
тивного прогнозу передачі окремих функцій 
публічного сектору в Україні на аутсорсинг.
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Досліджено європейський досвід практичного застосування положень Рамкових стандартів 
безпеки та полегшення міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації в частині, що стосу-
ється критеріїв відповідності особи статусу уповноваженого економічного оператора. Визначено 
етапи проведення митними адміністраціями авторизації підприємств у країнах ЄС. Окреслено від-
мінності між підходами українських та європейських законодавців щодо встановлення критеріїв 
відповідності особи статусу уповноваженого економічного оператора. Запропоновано рекомен-
дації щодо удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності уповноважених еконо-
мічних операторів в Україні.

Ключові слова: уповноважений економічний оператор, критерії відповідності статусу УЕО, 
стандарти безпеки, зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання.

Исследован европейский опыт практического применения положений Рамочных стандар-
тов безопасности и облегчения международной торговли Всемирной таможенной органи-
зации в части, касающейся критериев соответствия предприятия статусу уполномоченного 
экономического оператора. Определены этапы проведения таможенными администрациями 
авторизации предприятий в странах ЕС. Определены основные различия между подходами укра-
инских и европейских законодателей к установлению критериев соответствия лица статусу упо-
лномоченного экономического оператора. Предложены конкретные рекомендации по совершен-
ствованию нормативно-правового регулирования деятельности уполномоченных экономических 
операторов в Украине.

Ключевые слова: УЭО, стандарты безопасности, критерии соответствия статусу УЭО, 
внешнеэкономическая деятельность, государственное регулирование.

Постановка проблеми. В умовах посилення 
глобалізаційних процесів перед митними орга-
нами ДФСУ поставлено завдання забезпечення 
національної безпеки з одночасним макси-
мальним сприянням суб’єктам зовнішньоеко-
номічної діяльності та спрощенням процедур 
законної торгівлі. 

Для створення оптимального балансу між 
забезпеченням митної безпеки та сприянням 
зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів гос-
подарювання необхідно постійно вдосконалю-
вати наявний інструментарій здійснення мит-
ного контролю, одним із головних напрямів 
якого є концепція уповноваженого економіч-
ного оператора (УЕО), запроваджена у Рамко-
вих стандартах безпеки та полегшення міжна-
родної торгівлі Всесвітньої митної організації 
(далі – Рамкові стандарти ВМО) [1].

Із часу прийняття у 2005 році на сесії Ради 
Всесвітньої митної організації в Брюсселі 
угоди державами-учасницями накопичено зна-
чний досвід її практичної реалізації. В Україні 
положення Рамкових стандартів ВМО [1] досі 

не застосовуються внаслідок впливу низки 
об’єктивних та суб’єктивних чинників. Зокрема, 
жодному вітчизняному підприємству не надано 
статусу уповноваженого економічного опе-
ратора. Активними користувачами Рамкових 
стандартів ВМО є 28 держав Євросоюзу, США, 
Швейцарія, Норвегія, Японія, Китай та інші, які є 
членами Всесвітньої митної організації. Тобто ці 
держави мають подібне правове регулювання 
УЕО та можуть укладати між собою домовле-
ності про взаємне визнання УЕО (угоди MRA – 
Mutual Recognіtіon Agreement). За даними Гене-
рального директорату Європейської комісії 
з оподаткування та митного союзу (далі – DG 
TAXUD) станом на 21 червня 2017 року мит-
ними адміністраціями держав ЄС зареєстро-
вано 15 111 уповноважених економічних опе-
раторів у 28 країнах, у США – майже 11 тис. [2]. 
У березні 2016 року DG TAXUD систематизував 
накопичений у ЄС досвід співробітництва мит-
них адміністрацій та уповноважених економіч-
них операторів у Рекомендаціях діяльності УЕО 
(далі – Рекомендації УЕО) [3].
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З метою розвитку транснаціональної тор-
гівлі, підвищення українського експортного 
потенціалу і просування інвестицій до вітчиз-
няної економіки шляхом спрощення митних 
процедур з одночасним збільшенням їх ефек-
тивності першочерговим завданням України є 
імплементація європейського досвіду практич-
ного використання положень Рамкових стан-
дартів ВМО в галузі митної справи та зовніш-
ньоекономічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти впровадження 
та функціювання інституту УЕО досліджували 
науковці І. Бережнюк [4, 11], Т. Білоус-Осінь [5], 
О. Вакульчик [6], Є. Вєдєнєєв [7], Л. Геллерт [8], 
Джексон А. [9], С. Левченко [10], І. Несторишен [11], 
А. Очерет [12], П. Пашко [13], Л. Прус [14], В. Сер-
гійчик [15], С. Терещенко [16], В. Туржанський [17] 
та інші, у працях яких визначається необхідність 
подальших наукових розробок щодо імплемен-
тації у вітчизняне митне законодавство напрацю-
вань держав ЄС у напрямах спрощення митних 
процедур та забезпечення безпеки у глобаль-
ному ланцюзі постачань товарів. 

Метою статті є дослідження досвіду держав 
ЄС щодо впровадження інституцій УЕО і меха-
нізму його реалізації у контексті Рамкових 
стандартів ВМО.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
УЕО визначається Рамковими стандартами 
ВМО як особа (суб’єкт господарювання), яка 
бере участь у міжнародному товарообігу, 
визнана національними митними адміністра-
ціями відповідно до вимог Всесвітньої митної 
організації або аналогічних вимог безпеки лан-
цюгів постачання [1]. Маючи зазначений ста-
тус, підприємство може претендувати на певні 
привілеї під час митного оформлення товарів, 
що суттєво знижує торговельні витрати, опера-
ційний час здійснення зовнішньоекономічної 
операції та підвищує її безпеку щодо ймовір-
них терористичних загроз та додержання норм 
податкового законодавства.

Рамкові стандарти ВМО містять детальний 
перелік критеріїв, яким повинні відповідати 
митні адміністрації та особи, які претендують 
на статус УЕО, що полегшує їх практичне засто-
сування.

Митним кодексом України (далі – МКУ) стат-
тею 14 «Умови отримання сертифіката уповно-
важеного економічного оператора» визначено 
шість критеріїв набуття підприємством статусу 
УЕО шляхом отримання сертифікату:

–  здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності протягом не менше трьох років до дня 
звернення до митниці з відповідною заявою 
про надання статусу уповноваженого еконо-
мічного оператора;

–  відсутність на день звернення до митниці 
невиконаного зобов’язання зі сплати митних 
платежів та пені;

–  відсутність на день звернення до митниці 
податкової заборгованості;

–  відсутність протягом трьох років до дня 
звернення до митниці фактів притягнення поса-
дових осіб підприємства до адміністративної 
відповідальності за порушення митних правил 
за статтями 472, 482-485 МКУ;

–  наявність системи обліку товарів, яка дає 
змогу порівнювати документи і відомості, що 
надаються митним органам під час здійснення 
митного контролю та митного оформлення, з 
документами і відомостями про провадження 
господарської діяльності;

–  відсутність на день звернення до митниці 
суми непогашеного грошового зобов’язання, 
визначеного за результатами документальної 
перевірки [18].

Отже, в українському законодавстві умови, 
за яких особа має право отримати статус 
УЕО, мають загальний характер і стосуються 
окремих результатів діяльності підприємства 
(зокрема, відсутності спірних питань із фіскаль-
ними органами, наявності прозорої системи 
обліку до моменту звернення для отримання 
статусу УЕО). Варто зазначити, що у визначенні 
терміна УЕО (стаття 12 МКУ) на відміну від зако-
нодавства ЄС відсутні згадки про необхідність 
проведення незалежного аудиту діяльності 
суб’єкта господарювання.

В Україні з 2012 року реальних кроків щодо 
надання спеціальних спрощень суб’єктам ЗЕД 
не здійснено, що підтверджується відсутністю 
виданих підприємствам сертифікатів УЕО, 
тому неможливо провести порівняльний ана-
ліз практики застосування норм законодавства 
України та ЄС. 

Відповідно до статті 38 Митного кодексу 
ЄС (далі – МК ЄС) статус уповноваженого еко-
номічного оператора може надаватись осо-
бам, які користуються митними спрощеннями 
(англомовне скорочення – AEOC), здійснюють 
надійну охорону та безпеку операцій (AEOS) 
або їх взаємне поєднання (AEOC/AEOS або 
AEOF) [19]. При цьому кожен тип авториза-
ції передбачає різні види пільг, які пов’язані із 
зобов’язаннями щодо додержання норм гос-
подарського законодавства, які бере на себе 
економічний оператор ЄС під час отримання 
статусу УЕО.

Критерії набуття статусу УЕО за умовами 
Рекомендацій УЕО [3] розподілені на три 
рівні, кожен з яких відповідає конкретному 
етапу процесу авторизації економічного опе-
ратора за обраним типом. Так, на першому 
рівні вимоги пред’являються до заявника, який 
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повинен самостійно проаналізувати власну 
діяльність на відповідність статутним умовам, 
здійснити самооцінку організації ведення влас-
ного бізнесу та обрати вид статусу УЕО, на який 
претендує, встановити постійний зв’язок із від-
повідною митною адміністрацією [3, с. 12].

На другому рівні вимоги адресуються під-
приємствам та митним адміністраціям, які 
спільно шляхом взаємного обміну інфор-
мацією та проведення консультацій повинні 
довести відповідність діяльності конкретного 
підприємства (з урахуванням його бізнес-ото-
чення) загальним умовам статусу УЕО.

На третьому рівні критерії оцінки перевіря-
ються митними адміністраціями країн ЄС. Обсяг 
та сутність оцінок залежить від виду статусу, на 
який претендує заявник. 

У Рекомендаціях УЕО окремо наголошується 
на врахуванні людського фактору на підготов-
чому етапі процесу авторизації суб’єкта як УЕО, 
вказується на необхідність перевірки надання 
згоди керівництва підприємства щодо подання 
заявки на отримання статусу УЕО [3, с. 13].

Варто зазначити, що статтею 13 МКУ [18] 
теж визначено умови проведення аналізу 
діяльності суб’єкта господарювання шляхом 
подання анкети самооцінки, яка складається із 
20 пунктів та охоплює основні аспекти зовніш-
ньоекономічної діяльності. Але, оскільки 
передбачені п. 13 зазначеної статті кодексу 
порядок та критерії оцінки відомостей, заяв-
лених підприємством для отримання статусу 
уповноваженого економічного оператора, не 
затверджено Міністерством фінансів України, 
ця законодавча норма в Україні не діє. 

Анкета самооцінки, що пропонується Реко-
мендаціями УЕО [3, с. 115] заявникам у країнах 
ЄС, складається зі 111 пунктів, які стосуються як 
базових запитань організації діяльності, так і 
спеціальних аспектів захищеності компанії від 
небезпеки. Відповідно до Рекомендацій УЕО 
[3, с. 12] анкета самооцінки є інструментом для 
організації підготовки економічного оператора 
у статусі УЕО, реорганізації його структурних 
підрозділів, зміни технологічних процесів від-
повідно до нових умов. На підготовчому етапі 
заявник визначає свою спроможність претен-
дувати на статус УЕО, для цього необхідно бути 
економічним оператором та бути створеним на 
території ЄС. 

Економічним оператором у країнах ЄС 
визнається особа, бізнес якої пов’язаний із 
дотриманням положень митного законодавства 
(Стаття 5 (5) МК ЄС) [19]. Відповідно до положень 

статті 5 (4) Митного кодексу ЄС МК ЄС під понят-
тям особи розуміють: фізичну особу, юридичну 
особу та будь-яке об’єднання осіб, яке не є юри-
дичною особою, але визнається в межах Союзу 
або національного законодавства таким, що 
може вчиняти правочини [19].

Особами, створеними на території ЄС, є: 
–  будь-яка фізична особа, яка постійно про-

живає на митній території ЄС;
–  будь-яка юридична особа або об’єднання 

осіб, які мають зареєстрований офіс на митній 
території ЄС.

Набуття критерію – бізнес, пов’язаний із 
дотриманням положень митного законодав-
ства, що є найбільш складним у практичному 
застосуванні, тому в Рекомендаціях УЕО наво-
дяться окремі ситуації, у яких підприємства не 
мають права звертатися до митних адміністра-
цій за отриманням статусу УЕО. Серед таких – 
підприємства, що здійснюють продаж товарів, 
які вже перебувають у вільному обігу на митній 
території ЄС, консультанти, які надають консал-
тингові послуги з митних питань, тощо [3, с. 16]. 

Важливою відмінністю законодавства ЄС від 
українського є те, що з початку процесу автори-
зації особи як УЕО вона розглядається як еле-
мент у великій кількості міжнародних ланцюгів 
постачань. У кожному з цих ланцюгів економіч-
ний оператор може виконувати різні ролі (най-
частіше кілька одночасно) та нести різний обсяг 
відповідальності. Тому під час подання заяви на 
отримання статусу УEO претендент повинен 
дотримуватися необхідних критеріїв для всіх 
можливих зобов’язань у межах міжнародних 
ланцюгів постачання. На допомогу суб’єкту 
у визначенні обсягу власних зобов’язань, на 
які будуть розповсюджуватися умови статусу 
УЕО, Рекомендації УЕО містять спеціальний 
розділ «Зацікавлені сторони в міжнародному 
ланцюжку постачань», в якому роз’яснюються 
обов’язки та відповідальність для учасників 
ланцюгів постачання товарів [3, с. 17].

Так, наприклад, за Рекомендаціями УЕО від-
повідальність експедитора у міжнародному 
ланцюжку постачання розповсюджується на:

– застосовування правил виконання тран-
спортних формальностей;

– забезпечення у разі необхідності надій-
ного та безпечного транспортування товарів;

– подання загальних декларацій відповідно 
до законодавства [3, с. 18]. 

Підготовчий етап завершується поданням 
економічним оператором ЄС заяви та анкети 
самооцінки до митної адміністрації певної кра-
їни (ICA – Issuіng Customs Authorіty)1. Однак 
варто врахувати, що на цей момент економіч-
ний оператор та митна адміністрація є учасни-
ками спільного процесу авторизації заявника 

1 Рекомендації окремо розглядає правила обрання ICA у 
разі, коли об’єкти економічного оператора знаходяться в 
різних країнах ЄС, але з огляду на неактуальність для Укра-
їни найближчим часом цієї проблеми вона були виключена 
з розгляду у цій статті.
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як УЕО, який забезпечується конкретними пра-
цівниками відповідно до їх компетенції, прав та 
обов’язків.

На другому етапі митна адміністрація у вза-
ємодії з економічним оператором доводять від-
повідність ділової практики останнього загаль-
ним критеріям для набуття статусу УЕО за 
статтею 39 МК ЄС [19, с. 25], які передбачають:

– відповідність діяльності економічного 
оператора положенням митного та податко-
вого законодавства (в тому числі відсутність 
інформації щодо значних кримінальних зло-
чинів, пов’язаних з господарською діяльністю 
заявника) [3, с. 31];

– демонстрацію заявником ефективного 
контролю фінансових та товарних потоків за 
допомогою комерційних систем управління 
даними та готовність надання інформації мит-
ним органам для цілей митного контролю 
[3, с. 35];

– доведення власної фінансової спромож-
ності заявника [3, с. 40].

Варто зазначити, що критерії другого етапу 
набуття статусу УЕО найбільш широко пред-
ставлені серед умов отримання українським 
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 
сертифіката уповноваженого економічного 
оператора, встановлених статтею 14 МКУ [18]. 
Зокрема, із шести умов до заявника чотири сто-
суються дотримання ним положень митного та 
податкового законодавства щодо правильності 
та своєчасності сплати митних платежів, інших 
податків і відсутності у митних органів інфор-
мації про притягнення посадових осіб підпри-
ємства до адміністративної відповідальності за 
порушення митних правил.

Рекомендації УЕО [3, с. 31] пропонують заяв-
никам та митним адміністраціям ЄС спиратися 
на положення статті 39 (а) МК ЄС [19, с. 25] з ура-
хуванням уточнень статті 24 Імплементаційного 
акту МК ЄС (далі – ІА МК ЄС) [20, с. 343], які роз-
глядають цей критерій виконаним, якщо протя-
гом останніх трьох років заявником не вчинено 
(або повторно не вчинено) значних порушень 
митного та податкового законодавства та щодо 
заявника відсутня інформація про кримінальні 
злочини, пов’язані з господарською діяльністю.

Необхідно звернути увагу на різницю між 
українським законодавством та практикою 
діяльності митних органів ЄС щодо до визна-
чення обсягу інформації, доступної для компе-
тентних органів, та періоду часу, протягом якого 
здійснюється дослідження ділової активності 
підприємства, що претендує на статус УЕО. 

Згідно із положеннями статті 14 МКУ заявник 
повинен:

– здійснювати зовнішньоекономічну діяль-
ність протягом не менше трьох років до дня 

звернення до митниці із заявою про надання 
статусу УЕО (мінімально допустимий час спо-
стереження);

– перебувати на обліку в органах ДФСУ про-
тягом трьох років на день подання ним заяви 
про видачу сертифіката УЕО (мінімально допус-
тимий обсяг інформації). Якщо остання умова 
не виконана, підприємство повинно дати пись-
мову згоду на проведення щодо нього орга-
нами ДФС України протягом шести місяців із 
дня отримання ним сертифіката УЕО позапла-
нових перевірок обліку товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення, що пере-
міщуються через митний кордон України та/або 
перебувають під митним контролем, безпосе-
реднім отримувачем, відправником або переві-
зником яких є зазначене підприємство (додат-
ковий обсяг інформації щодо заявника) [18].

У Рекомендаціях УЕО митним адміністра-
ціям країн ЄС пропонується приймати рішення 
на підставі наявної інформації, якщо особа, яка 
відповідає за заявника або керує ним, створена 
або перебуває у третій країні або період ство-
рення заявника менший за три роки. При цьому 
Рекомендації УЕО не заперечують отримання 
позитивного результату розгляду звіту за наяв-
ності незначних порушень митного і подат-
кового законодавства заявником з огляду на 
їх кількість або обсяг операцій, а також якщо 
митна адміністрація не має сумнівів у добропо-
рядності заявника [3, с. 31].

Процес з’ясування об’єктивно існуючих 
фактів (відсутність протоколів про порушення 
митних правил, сплата штрафів та пені, від-
сутність податкової заборгованості тощо), 
передбачений МКУ [18], не потребує надання 
митному органу, що приймає рішення щодо 
надання статусу УЕО заявнику, свободи дії. 
Оцінку діяльності учасника зовнішньоеконо-
мічної діяльності на відповідність вимогам ВМО 
та стандартам забезпечення безпеки ланцюга 
постачання товарів, передбачену Рамковими 
стандартами ВМО [1], неможливо вмістити в 
наперед встановлені межі. Саме тому, надаючи 
митним адміністраціям свободу у виборі та 
оцінці інформації щодо заявника, Рекомендації 
УЕО містять низку пропозицій щодо специфіч-
них обставин, які необхідно враховувати під час 
оцінки порушень на території ЄС [3, с. 31–32]:

– оцінка відповідності повинна здійснюва-
тися за всією діяльністю заявника, пов’язаною 
із митним законодавством (у тому числі за 
податками та наявною інформацією про кри-
мінальні злочини, пов’язані із господарською 
діяльністю заявника);

–  під порушенням варто розуміти не лише 
дії, які викриті митними адміністраціями у разі 
проведення перевірок товарів під час їх вве-
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зення на митну територію ЄС або розміщення 
їх у митний режим, а й будь-які порушення мит-
ного, податкового законодавства або кримі-
нальні злочини, виявлені після випуску товарів 
з-під митного контролю;

– порушення, скоєні експедиторами, мит-
ними брокерами або іншими третіми особами, 
які діють в інтересах заявника, також необхідно 
брати до уваги;

– невиконання заявником вимог внутрішніх 
нормативних документів країн-членів ЄС, не 
пов’язаних із митним та податковим законо-
давством, не повинно ігноруватись;

– якщо штрафи, накладені на заявника у 
зв’язку з конкретним порушенням, переглянуті 
компетентними адміністраціями у процесі апе-
ляції чи повторного розгляду, оцінка серйоз-
ності таких порушень повинна базуватися на 
переглянутому рішенні.

Отже, практика митних адміністрацій ЄС 
під час оцінки відповідності заявника умовам 
додержання положень митного та податко-
вого законодавства та відсутності інформації 
про кримінальні злочини більш жорстка, ніж 
вимоги, що містяться у редакції МКУ. У Реко-
мендаціях УЕО основна увага приділяється 
питанням безпеки технології діяльності заяв-
ника (традицій ведення бізнесу) з позиції попе-
редження можливих порушень законодавства. 
З цією метою Рекомендації УЕО [3, с. 31]:

–  пропонують співвідносити кількість при-
пущенних заявником порушень положень 
законодавства із кількістю митних декларацій 
та обсягами зовнішньоекономічних операцій 
за період дослідження;

–  поділяти порушення на незначні, повторні 
та значні;

–  враховувати добропорядність заявника 
та заходи, які вживаються ним самостійно з 
метою профілактики порушень та мінімізації їх 
наслідків.

Згідно з Рекомендацією УЕО [3, с. 32–35] до 
порушень застосовується така класифікація:

– до незначних порушень, які можливо не 
брати до уваги під час вирішення питання надання 
заявнику статусу УЕО, належать порушення мит-
ного та податкового законодавства, які, навіть 
якщо допущені, не можуть розглядатися як інди-
катор ризику для міжнародного руху товарів, 
питань безпеки чи сплати митних платежів;

– до повторних порушень, які негативно 
впливають на рішення щодо надання заявнику 
статусу УЕО, належать такі, що на початку ква-
ліфіковані як незначні, що повторюються у 
різні проміжки часу, є ідентичними за своєю 
природою та виникають внаслідок неналеж-
ного управління компанією з питань прийняття 
можливих заходів щодо їх запобігання;

– до значних порушень, які унеможливлю-
ють надання заявнику статусу УЕО, належать ті, 
які мають хоча б одну із ознак:

а) існують навмисні дії або шахрайство, 
тобто доведено, що особа (заявник, керівник 
або особа, відповідальна за роботу з митними 
органами) мала повні знання та намір здійснити 
порушення, навіть якщо за своєю природою 
порушення може розглядатися як незначне;

б) порушення передбачає накладання зна-
чного штрафу або притягнення до криміналь-
ної відповідальності;

в) очевидна недбалість заявника;
г) господарська діяльність заявника ведеться 

у спосіб, який передбачено прийнятим в ЄС 
індикатором суттєвого ризику для надійності та 
безпеки або дотримання митного, податкового 
та кримінального законодавства. 

Рекомендації УЕО наводять приклади зна-
чних порушень, які скоєні заявником без 
шахрайської мети, але настільки важливі, що 
можуть розглядатися як показник суттєвого 
ризику для надійності та безпеки або дотри-
мання митного, податкового та кримінального 
законодавства, пов’язані із господарською 
діяльністю заявника (контрабанда; митне шах-
райство, порушення прав інтелектуальної влас-
ності, порушення, пов’язані з нетарифним регу-
люванням (заборони та обмеження), податкове 
шахрайство тощо).

Перевірка митною адміністрацією ефектив-
ності здійснення самооцінки заявником влас-
них фінансових та товарних потоків за допо-
могою комерційних систем управління даними 
та його готовність надання для цілей митного 
контролю (виконання другого загального кри-
терію) є найбільш складним та працемістким 
процесом. 

Статтею 14 МКУ аналогічного критерію не 
встановлено, є лише згадка про наявність такої 
системи обліку товарів, яка дає змогу порівню-
вати документи і відомості, що надаються мит-
ним органам під час здійснення митного контр-
олю та митного оформлення, з документами і 
відомостями про провадження господарської 
діяльності [18]. Фактично замість оцінки орга-
нізаційної структури та технологічних процесів 
заявника ще на етапі прийняття рішення про 
надання статусу УЕО український законодавець 
перекладає ці заходи на той час, коли потен-
ційні загрози, що є наслідками системних збоїв 
у діяльності підприємства, можуть стати фак-
тами порушень митного та податкового законо-
давства. За Рекомендаціями УЕО для прийняття 
рішення за цим критерієм митна адміністрація 
країни ЄС повинна провести аудит організацій-
ної структури та технологічних схем заявника, 
тобто перевірці підлягатимуть не ретроспек-
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тивні операції, а організація діяльності підпри-
ємства, можливість включення до неї елемен-
тів митного контролю та оформлення товарів 
[3, с. 35]. З огляду на значний обсяг за цим кри-
терієм Рекомендації УЕО пропонують митним 
адміністраціям (якщо можливо) використову-
вати інформацію, отриману під час наданих 
заявнику дозволів (на відкриття митного складу 
тощо), що дає змогу значно економити час. При 
цьому частина робіт повинна проводитися без-
посередньо на підприємстві, де декілька еле-
ментів мають вирішальне значення, а саме:

– необхідно підтвердити, що інформація із 
заяви та інших документів є вірною та проце-
дури, які описані заявником, документально 
підтверджено і запроваджено підприємством;

– наявність результатів нещодавньої ауди-
торської перевірки;

– перевірити використання IT-системи, її 
захищеність від втручання, маніпуляції даними, 
а також фіксацію історичних записів у системі 
та контроль змін. [3, с. 35–36].

Виконання вимог дасть змогу отримати 
високий рівень самоаналізу і внутрішнього 
контролю заявника за господарськими опе-
раціями та товарним і фінансовими потоками. 
Крім загальноприйнятих умов (вид системи 
бухгалтерського обліку, доступ митної адміні-
страції до інформації тощо) є декілька, які варті 
негайного впровадження у митне законодав-
ство України (Стаття 25 ІА МК ЄС), зокрема: 

–  наявність у заявника такої адміністратив-
ної організації, яка відповідає типу та розміру 
бізнесу, має систему управління товарними 
потоками та систему внутрішнього контр-
олю, здатну попередити, виявити та виправити 
помилки та незаконні операції;

–  заявник має задокументовану процедуру 
отримання ліцензій та дозволів, пов’язаних із 
застосуванням заходів нетарифного регулю-
вання та роботи з ними;

–  заявник гарантує, що відповідні праців-
ники будуть проінструктовані інформувати 
митні органи у разі кожного виявлення про-
блем щодо підтримання відповідності статусу 
УЕО, та встановлює процедури поінформу-
вання митних органів [24, с. 343–344].

Доведення власної фінансової спромож-
ності за Рекомендаціями УЕО [3, с. 40]) передба-
чено положеннями статті 39 (с) МК ЄС [19, с. 25] 
та статті 26 ІА МК ЄС [24, с. 343] є третім загаль-
ним критерієм для претендентів на отримання 
статусу УЕО. Під час перевірки відповідності 
заявника критерію фінансової спроможності 
митним адміністраціям пропонується досліджу-
вати наявні бази даних із таких питань:

–  відсутності у заявника відкритої справи 
щодо процесу банкрутства;

–  виконання заявником обов’язків зі сплати 
митних та інших платежів, які стягуються під час 
або у зв’язку з імпортом або експортом товарів 
протягом останніх трьох років, що передували 
поданню заяви;

–  відповідність фінансового стану заявника 
протягом трьох років, що передують поданню 
заяви, його зобов’язанням (враховуючи тип та 
обсяги господарської діяльності), сумлінність 
виконання фінансових зобов’язань.

Отже, перевірку особи на відповідність кри-
терію фінансової спроможності доцільно здій-
снювати комплексно за всіма критеріями, але 
на відміну від незалежного аудиту підприємства, 
де метою є підтвердження достовірності обліку 
та фінансової звітності та попередження обста-
вин, за яких підприємство може увійти у судо-
вий процес банкрутства, перевірка фінансової 
спроможності претендента на статус УЕО зосе-
реджена на оцінці неплатоспроможності та ймо-
вірному ризику того, що через його економічну 
та фінансову ситуацію економічний оператор 
не зможе негайно розрахуватись за борговими 
зобов’язаннями. У зв’язку з цим Рекомендації 
УЕО пропонують митним адміністраціям країн 
ЄС використовувати будь-які показники, які 
свідчать про неспроможність економічного опе-
ратора відразу або у найближчому періоді задо-
вольнити власні фінансові зобов’язання [3, с. 41]. 

Певна свобода, надана митним адміністраціям 
у доборі аргументів pro et contra стосовно стану 
фінансової надійності заявника, звільняє їх від 
необхідності використовувати лише ту інформа-
цію, яку можливо довести у суді. З іншого боку, 
це ставить перед митними адміністраціями про-
блему відбору достовірних та надійних даних. 
Рекомендації УЕО радять митним органам вико-
ристовувати різні джерела інформації для оцінки 
цього критерію, серед яких:

– офіційні записи про банкрутства, ліквіда-
ції та злиття підприємств; 

– дані щодо сплати протягом останніх трьох 
років мита та інших податків, зборів, що стягу-
ються під час імпорту або експорту товарів;

– опубліковані фінансові звіти заявника, що 
охоплюють останні три роки, для аналізу спро-
можності заявника сплачувати заборгованість;

– будь-які проміжні звіти стосовно грошо-
вих потоків підприємства та прогнози щодо 
прибутків або збитків;

– дані з фінансової установи, яка надала 
позику на ведення бізнесу заявника;

– висновки кредитно-рейтингових агентств, 
асоціацій із захисту кредитних ресурсів або 
рейтингів відповідних державних органів;

– будь-яка доступна фінансова інформація 
(юридична документація, онлайн-бази даних, 
фінансові новини тощо); 
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–  гарантія від компанії-засновника, яка 
демонструє, що заявник є фінансово плато-
спроможним, тощо [3, с. 41].

Рекомендаціями УЕО наголошується необ-
хідність комплексного підходу до розгляду 
критерію платоспроможності. Жоден із показ-
ників не повинен розглядатися окремо, а 
рішення повинні ґрунтуватися на загальному 
стані заявника. Крім контролю виконання 
загальних вимог для отримання статусу УЕО, 
заявником передбачено перевірку дотри-
мання додаткових специфічних вимог, сут-
ність яких залежить від типу статусу УЕО, який 
обрав заявник. Тобто на третьому етапі митні 
адміністрації країн ЄС розглядають відповід-
ність підприємства вимогам:

– практичних стандартів компетенції або 
професійної кваліфікації, безпосередньо 
пов’язані з діяльністю, яка проводиться - для 
тих, хто бажає отримати статус уповноваже-
ного економічного оператора, який користу-
ється митними спрощеннями [3, с. 46]);

–  відповідних стандартів безпеки та охо-
рони – для тих, бажає отримати статус упо-
вноваженого економічного оператора, який 
здійснює надійну охорону та безпеку операцій 
[3, с. 52]);

–  обох вище перелічених стандартів – для 
тих, хто бажає мати одночасно переваги з мит-
них спрощень та тих, що надаються особам, які 
забезпечують виконання відповідних стандар-
тів безпеки та охорони.

Отже, відповідно до положень статті 27 ІА 
МК ЄС [24, с. 342] особи, які бажають отримати 
статус УЕО з митних спрощень (AEOC), повинні 
довести митній адміністрації виконання будь-
якої з наступних умов:

– заявник або особа, уповноважена заявни-
ком на співпрацю із митними органами, відпо-
відає практичним стандартам компетенції;

–  заявник або особа, уповноважена заяв-
ником на співпрацю із митними органами, 
успішно пройшли навчання, із митного законо-
давства, що стосується ступеня їх участі у мит-
ній діяльності; 

–  заявник наймає особу, що має статус 
AEOC та за контрактом відповідає за співпрацю 
із митними органами. 

Підтвердити власну відповідність практич-
ним стандартам компетенції заявник може 
двома шляхами: або продемонструвати задо-
кументований практичний досвід роботи з 
митними органами не менш як три роки, або 
пройти сертифікацію Європейського органу 
стандартизації з якості роботи з митних питань. 
Обидва зазначені шляхи і для заявника, і для 
митної адміністрації мають певні недоліки. 
З позиції заявника не завжди зручно очіку-

вати три роки та працювати без статусу УЕО. 
З позиції митної адміністрації задокументова-
ний практичний досвід діяльності підприємства 
дає можливість оцінити його компетентність та 
надійність лише у вирішенні питань, які вини-
кали протягом зазначеного періоду. Прове-
дення спеціально уповноваженим органом із 
сертифікації комплексного контролю діяль-
ності заявника з питань дотримання норм мит-
ного та податкового законодавства дає мож-
ливість митній адміністрації зекономити час та 
ресурси, переклавши ці витрати на заявника, 
який сплатить вартість процедур сертифікації. 
Але підприємство може перебувати у такому 
економічному становищі, яке унеможливить 
цей шлях. Водночас наявність у заявника сер-
тифікату з якості роботи з митних питань не 
полегшує діяльність аналітичних підрозділів 
митних органів із вивчення зовнішнього серед-
овища підприємства та прогнозування можли-
вих нових митних загроз та ризиків, які можуть 
виникнути за зміни напрямів діяльності підпри-
ємства чи навіть унаслідок використання ним 
переваг статусу УЕО.

За Рекомендації УЕО [3, с. 46] заявник або 
особа, уповноважена заявником на співпрацю 
із митними органами, можуть пройти навчання 
із митного законодавства у митному органі 
держави-члена ЄС; у освітньому закладі, визна-
ному для надання такої кваліфікації митними 
органами або органом, відповідального за про-
фесійну підготовку у державі-члені ЄС; у про-
фесійній або торговельній організації, визна-
ними митними органами держави-члена ЄС або 
акредитованими в ЄС для цілей надання такої 
кваліфікації. Таке підтвердження виконання 
додаткового критерію практичних стандартів 
компетенції або професійної кваліфікації теж 
має позитивні та негативні сторони.

Беззаперечними перевагами шляху про-
фесійного навчання є належна теоретична під-
готовка персоналу заявника, яка буде відпові-
дати вимогам митної адміністрації з широкого 
кола питань, пов’язаних із митним контролем 
та оформленням товарів, можливість озна-
йомлення з персоналом під час підготовки. 
Недоліками варто визнати певну академічність 
досвіду персоналу заявника, витрати часу та 
фінансових ресурсів на проведення якісної 
всебічної підготовки фахівців, уповноважених 
на роботу із митними органами.

Таким чином, третій шлях виконання додат-
кового критерію на отримання статусу УЕО з 
митних спрощень – укладання контракту про 
представлення інтересів заявника перед мит-
ними органами особою, що вже має відповідний 
статус (контракт з AEOC – митним брокером) – 
можливо вважати оптимальним. Але цей висно-
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вок теж не може бути беззаперечним, тому що 
таке рішення лише переносить час та місце вирі-
шення ймовірних проблем та масштабує мож-
ливі збитки держави, якщо під час початкової 
авторизації (митного брокера, з яким укладено 
контракт) будуть допущені помилки. 

З огляду на положення Рекомендацій УЕО 
[3, с. 10] щодо нерозповсюдження дії угод про 
взаємне визнання статусу з третіми країнами на 
УЕО з митних спрощень, автори вважають що у 
найближчому майбутньому в Україні можливо 
бути абсолютно вільним у використанні досвіду 
митних адміністрації ЄС із цього питання.

Додатковий критерій відповідних стандартів 
безпеки та охорони застосовується лише тоді, 
коли особа подає заявку на отримання статусу 
УЕО з відповідних стандартів безпеки та охо-
рони (AEOS). Згідно з положеннями статті 39 (e) 
МК ЄС [19, с. 25] та статті 28 ІА МК ЄС [24, с. 343] 
УЕО з безпеки та охорони повинен довести 
митній адміністрації виконання низки заходів 
для забезпечення безпеки та охорони міжна-
родних ланцюгів постачань.

Митні органи обов’язково пересвідчуються 
у дотриманні підприємством-претендентом на 
отримання статусу УЕО таких умов, як:

– забезпечення захисту будівель від неза-
конного вторгнення, що будуть використову-
ватися за операціями з переміщення товарів 
через митний кордон;

– вжиття відповідних заходів для запо-
бігання несанкціонованому доступу до офі-
сів, судноплавних ділянок, завантажувальних 
доків, вантажних майданчиків та інших відпо-
відних місць;

– вжиття заходів щодо унеможливлення 
несанкціонованих операцій з товарами, що 
перебувають під митним контролем або при-
значені для експорту;

– вжиття заявником заходів, що дають змогу 
чітко ідентифікувати його ділових партнерів та 
забезпечувати шляхом укладання відповідних 
договірних угод те, що бізнес-партнери сприя-
ють безпеці їхньої частини міжнародного лан-
цюга постачань;

– проведення заявником з урахуванням 
національного законодавства спеціальних 
перевірок інформації щодо дослідження репу-
тації з питань безпеки працівників компанії 
(періодично або за виявленими обставинами);

– проведення заявником відповідних про-
цедур безпеки для зовнішніх постачальників 
послуг за контрактами;

– регулярна участь персоналу заявника, 
відповідального за безпеку, у підвищенні рівня 
кваліфікації; 

– призначення заявником контактної особи, 
відповідальної за охорону та безпеку.

Враховуючи складність та багатогранність 
процесів забезпечення безпеки УЕО та міжна-
родних ланцюгів постачання товарів, зупини-
мося на загальній концепції УЕО з побудови сис-
теми безпеки та охорони підприємства. Метою 
системи безпеки та охорони підприємства є 
попередження порушень законодавства шля-
хом постійної діяльності з виявлення та управ-
ління ризиками, які виникають у діяльності УЕО.

Під час побудови системи безпеки та охо-
рони підприємства необхідно дотримуватися 
таких принципів, як:

–  принцип індивідуального підходу – поля-
гає в тому, що заходи безпеки та охорони, які 
реалізуються заявниками, повинні розгляда-
тися митними органами залежно від напряму 
діяльності та структури підприємства, його біз-
нес-моделі; 

– принцип обмеженого доступу – містить 
фізичну перевірку всіх приміщень заявника, 
які використовуються у зовнішньоекономічній 
діяльності;

– принцип поступовості, за яким оцінка 
ризиків здійснюється послідовно залежно від 
конкретних умов у певному місці (географічно 
та у ланцюзі постачання товарів);

– принцип комплексного підходу – полягає 
в тому, що всі критерії, перераховані у статті 
28 (1) ІА МК ЄС [24, с. 343], розглядаються у 
взаємозв’язку, а незначні недоліки за однієї 
умови можуть бути подолані сильними сторо-
нами іншої умови. Важливо, що будь-які заходи 
з охорони та безпеки не можуть мати 100%-
ву ефективність, але їх комплексне запрова-
дження у діяльності підприємства приводить 
до зменшення загального рівня ризику до при-
йнятного рівня [4, с. 53];

– принцип урахування людського фактору 
означає, що усвідомлення та практичне застосу-
вання концепції УЕО заявником та працівниками 
здатне запобігти незначному ризику через брак 
фактичного контролю. Однак найкращі заходи 
з фізичної безпеки та охорони можуть не мати 
позитивного ефекту без необхідного рівня їх 
усвідомлення компетентним персоналом;

– принцип визнання міжнародних серти-
фікатів з безпеки та охорони [24, с. 342–343]) 
за яким наявність у заявника сертифікату, що 
підтверджує відповідність його системи без-
пеки та охорони положенням міжнародної кон-
венції, міжнародного стандарту Міжнародної 
організації із стандартизації або європейського 
стандарту Європейського органу стандартиза-
ції, або сертифікату з авіаційної безпеки врахо-
вується під час прийняття рішення про надання 
заявнику статусу УЕО з безпеки та охорони.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи проведене дослідження щодо євро-
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пейського досвіду практичного застосування 
концепції УЕО за Рамковими стандартами ВМО, 
можливо дійти таких висновків:

1. У країнах ЄС використовується багаторів-
нева система нормативних документів із питань 
регулювання діяльності УЕО (в тому числі ), яка 
включає:

– на рівні законодавства – Рамкові стандарти 
ВМО, Митний Кодекс ЄС та ІА МК ЄС, що вста-
новлюють єдині для всіх країн-членів ЄС пра-
вила державного регулювання діяльності УЕО;

– на рівні узагальнення практики правозас-
тосування – Рекомендації УЕО [3];

– на національному рівні – розпорядчі доку-
менти митних адміністрацій країн-учасниць ЄС.

2. Загальні вимоги європейського законо-
давства до підприємств, які прагнуть отримати 
статус УЕО, значно ширші та охоплюють не 

лише історію діяльності підприємства-заяв-
ника, але й ділову активність.

3. До моменту затвердження та початку 
практичної реалізації національної програми 
розвитку системи УЕО в Україні (передбачено 
Рамковими стандартами ВМО) реальним шля-
хом для вітчизняних підприємств отримати 
доступ до переваг статусу УЕО на території ЄС 
є створення дочірніх підприємств на терито-
рії країн-членів ЄС та отримання міжнародних 
сертифікатів з безпеки та охорони.

4. Взаємне визнання статусу УЕО із третіми 
країнами передбачено лише для тих УЕО, які 
мають сертифікат із безпеки та охорони, тому 
вважаємо за доцільне зосередити зусилля заці-
кавлених сторін в Україні саме на якнайшвид-
шому запровадженні цього статусу у націо-
нальну митну практику.
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Mykytenko T.V., Yemets A.V.

CRITERIA FOR RECOGNITION OF THE STATUS OF THE AUTHORIZED 
ECONOMIC OPERATOR: THE EUROPEAN EXPERIENCE

In this paper, the European experience of practical application of the provisions of the Framework 
Safety Standards and Facilitation of International Trade of the World Customs Organization in relation 
to the criterions for the authorized economic operator is researched.

Since their approval in June 2005 at the session of the Council of the World Customs Organization in 
Brussels, the Member-States have gained a considerable experience in their practical implementation.

In March 2016, DG TAXUD systematized the experience gained in the EU between customs admin-
istrations and the AEO and issued a guideline document entitled “Authorized Economic Operators. 
Guidelines”.

The criteria for acquiring the status of AEO are presented in the Guidelines can be divided into three 
levels, each of which corresponds to a particular stage of the process of authorization of the economic 
operator of the chosen type.

Thus, at the first level – the requirements are presented to the applicant, who must independently 
analyse his own activities for compliance with the original conditions, answer the questionnaire self-as-
sessment questionnaire regarding his own “business practice” (business organization), choose the kind 
of status of the AEO for which he claims and establish a permanent connection with the relevant cus-
toms administration.

At the second level, the requirements are addressed to enterprises and customs administrations, 
which jointly, by mutual information exchange and consultation, should bring the performance of a par-
ticular enterprise (taking into account its business environment) to the general conditions of the status 
of AEO.

At the third level – the assessment criteria are checked by the customs administrations of the EU 
countries. The scope and nature of assessments depend on the type of status claimed by the applicant.

Key words: AEO, safety standards, AEO compliance criteria, foreign economic activity, state 
regulation.
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ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті охарактеризовано особливості аналізу ризиків із застосуванням системи показників 
якісної та кількісної оцінки ризиків під час здійснення інноваційно-технологічної діяльності. Запро-
поновано інструментарій загальної оцінки інноваційного ризику на основі інтегрального показ-
ника. Удосконалена схема управління інноваційними ризиками на мікрорівні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційні ризики, кількісна та якісна оцінка, інтеграль-
ний показник, управління ризиками.

В статье охарактеризованы особенности анализа рисков с применением системы показателей 
качественной и количественной оценки рисков при осуществлении инновационно-технологичес-
кой деятельности. Предложен инструментарий общей оценки инновационного риска на основе 
интегрального показателя. Усовершенствована схема управления инновационными рисками на 
микроуровне.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные риски, количественная и каче-
ственная оценка, интегральный показатель, управление рисками.

Постановка проблеми. В умовах жорсткої 
глобальної конкуренції для подолання розриву 
з економічно розвиненими країнами та забез-
печення економічної незалежності українська 
економіка має орієнтуватися на інноваційний 
напрям розвитку, хоча в сучасних умовах лише 
деякі підприємства та організації займаються 
інноваційною діяльністю. Одним із основних 
чинників, які стримують інноваційну активність 
суб’єктів господарювання, разом із недостат-
німи обсягами фінансових ресурсів, нерозви-
неністю і слабкою результативністю механізмів 
державної підтримки, невдосконаленістю зако-
нодавчої бази є високий ступінь ризику. Під-
приємство може відмовитися від ризикованих 
варіантів, функціонуючи повільно, обережно, 
орієнтуючись лише на часову модернізацію. 
Такий шлях, хоч і надійніший, але є безперспек-
тивним з погляду інноваційно-технологічного 
розвитку і потребує невиправданих витрат. 
Інший шлях розвитку – створення принципово 
нових технологій, здатних конкурувати зі світо-
вими новаторськими рішеннями. Він ризикова-
ний, складний, непередбачуваний, але тільки 
він дає змогу створити конкурентоспроможну 
продукцію. У зв’язку з цим проблема аналізу, 
прогнозування, адекватної оцінки інноваційних 
ризиків та розроблення ефективних заходів 
щодо їх запобігання, зниження або компенсації 
на сучасному етапі є актуальною [1, с. 52–53].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання стратегічного управління інновацій-

ними ризиками та способів їх мінімізації дослі-
джували такі науковці, як: Дж. Кейзер (Keizer, 
2002) [2], М. Сонг (Song, 2002), Р. Таплін 
(Taplin, 2008), П. Трофф (Troff, 2006), А. Халь-
перт (Halpert, 2016) [3], А. Хоет (Hoeht, 2006), 
Дж. Холмен (Halman, 2002) [2] та ін. Проблему 
оцінки ризиків інноваційних проектів вирі-
шували відомі вчені М. Дем’яненко, С. Ілля-
шенко, Ю. Лупенко, О. Левицький, В. Лук’янов, 
М. Малік, С. Смерічевський, О. Фіщенко, 
О. Шпикуляк та інші. Проте питання інно-
ваційно-технологічних основ управління 
ризиками української економіки з метою 
підвищення її конкурентоспроможності зали-
шаються невирішеними.

Метою статті є розроблення інструмента-
рію оцінки інноваційного ризику та управління 
ризиками у процесі інноваційно-технологіч-
ного розвитку національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі здійснення інноваційної діяльності 
суб’єктам господарювання необхідно вико-
ристовувати інструментарій коректної оцінки 
інноваційного ризику. Застосування такого 
інструментарію дасть змогу менеджерам під-
приємств вибирати і здійснювати ефективні 
методи управління інноваційним ризиком, що 
дасть можливість істотно скоротити негативний 
вплив факторів ризику та досягти отримання 
суттєвого ефекту від інвестицій.

Процес мінімізації ризиків в інноваційній 
сфері включає: 
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1) планування управління ризиками іннова-
ційного проекту; 

2) визначення можливих ризиків виконання 
інноваційного проекту; 

3) якісне оцінювання ризиків; 
4) кількісне оцінювання ризиків; 
5) планування обмеження інноваційних 

ризиків; 
6) моніторинг і контроль ризиків реалізації 

інноваційного проекту.
Проте ключовими етапами управління 

ризику є якісне та кількісне оцінювання ризи-
ків. Якісний аналіз є досить складним і вимагає 
глибоких знань, значного досвіду та інтуїції, а 
тому здійснюється лише експертами у сфері 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Якісна 
оцінка ризиків повинна бути обґрунтованою, 
що не завжди можливо, якщо порівнювати спо-
дівані позитивні результати діяльності з еконо-
мічними, соціальними, політичними, екологіч-
ними та технологічними (як сьогоднішніми, так 
і майбутніми) умовами.

Одним зі способів якісної оцінки ризиків 
є методологія SWOT-аналізу, яка передба-
чає виявлення сильних (Strengths) та слабких 
(Weakness) сторін, можливостей (Opportunities) 
і загроз (Threats) для діяльності інноваційного 
підприємства, що дає змогу провести якісний 
аналіз ризиків, визначити фактори та потенційні 
сфери ризику, його можливі види [4, с. 122]. 

На відміну від якісного оцінювання ризику, 
кількісний аналіз ризиків є об’єктивнішим, 
оскільки базується на статистичних даних. Так, 
під час кількісної оцінки рівня ризику іннова-
ційного проекту можна визначити абсолютний 
або відносний розмір фінансових втрат підпри-
ємства у разі виникнення несприятливої ситу-
ації, а також імовірність настання ризикових 
подій. Кількісне оцінювання ризику дає змогу 
виразити ризик і в абсолютній, і у відносній 
величинах. В абсолютній величині ризик часто 
оцінюється як обсяг можливих втрат, у віднос-
ній – як величина втрат щодо певної «бази» 
порівняння: собівартості продукції, очікува-
ного доходу, вартості активів тощо.

Оцінювання ризику від ведення інновацій-
ної діяльності може проводитися за різними 
підходами залежно від доступних вихідних 
даних та умов реалізації проекту. В економіч-
ній практиці існує чимало методів кількісного 
оцінювання ризиків, основними з яких є ста-
тистичний метод; метод експертних оцінок; 
метод аналогій; метод аналізу доцільності 
витрат; нормативний метод; метод аналізу чут-
ливості проекту; метод сценаріїв розвитку або 
імітаційного моделювання; аналітичний метод. 
Загалом усі методи оцінки ризику об’єднують у 
чотири групи:

1) експертні – дають змогу визначити рівень 
ризику у разі, коли відсутня необхідна інформа-
ція для здійснення розрахунків або порівняння, 
ґрунтуються на опитуванні кваліфікованих спе-
ціалістів із подальшою статистично-математич-
ною обробкою результатів цього опитування 
[5 с. 42];

2) економіко-статистичні – застосовуються 
лише за наявності досить великого обсягу ста-
тистичної інформації для отримання точної 
кількісної величини рівня ризику. Обчислюють 
середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт 
варіації тощо;

3) розрахунково-аналітичні – призначені 
для розрахунку відносно точного кількісного 
вираження рівня ризику на основі внутрішньої 
інформаційної бази самого підприємства;

4) аналогові – дають змогу оцінити рівень 
ризику за окремими операціями на основі 
порівняння з аналогічними, вже багаторазово 
здійснюваними операціями. При цьому для 
порівняння використовують як власний, так 
і зовнішній досвід здійснення таких операцій 
[6, с. 247].

Для аналізу найімовірніших видів інновацій-
ного ризику, які можуть виникнути у процесі 
інноваційної діяльності різних суб’єктів гос-
подарювання, вважаємо за доцільне спершу 
ідентифікувати ті ризики, які загрожують най-
більше, скориставшись методикою оцінки інте-
грального коефіцієнта. 

На відміну від наявних методів розрахунку 
пропонуємо інтегральний показник інновацій-
ного ризику розраховувати, включаючи вну-
трішні та зовнішні ризики, які виникають на різ-
них стадіях створення та реалізації інноваційної 
продукції. До числа таких ризиків пропонуємо 
віднести соціально-економічні; нормативні; 
виробничі; фінансові; інформаційні; кадрові; 
наукові та маркетингові ризики.

З огляду на ці ризики інтегральний показник 
інноваційного ризику у формальному вигляді є 
функцією груп факторів:

RI f R R R R R R R Rse l pr f i p s m= ( )� � � � �, , , , , , , ,           (1)
де RI – інтегральний показник інноваційного 

ризику; Rse – множина факторів соціально-
економічних ризиків; Rl – множина факторів 
нормативних ризиків; Rpr – множина факторів 
виробничих ризиків; Rf – множина факторів 
фінансових ризиків; Ri – множина факторів 
інноваційних ризиків; Rp – множина факторів 
кадрових ризиків; Rs – множина факторів нау-
кових ризиків; Rm – множина факторів марке-
тингових ризиків. 

Складники кожної множини, на основі яких 
розраховуватиметься інтегральний коефі-
цієнт інноваційного ризику, представлено у  
таблиці 1. 
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Таблиця 1
Складники множин факторів для розрахунку інтегрального показника інноваційного ризику

Ризик Складники ризику

Rse
Соціально-

економічний
Нестабільність соціального-політичної та економічної ситуації в країні Rse1

Зміна темпів соціально-економічного розвитку економіки Rse2

Rl Нормативний

Ймовірність частої зміни нормативно-правового поля Rl1

Невідповідності наявних законодавчих та нормативно-правових 
норм міжнародним нормам, що ускладнює ведення інноваційної 
діяльності

Rl2

Rpr Виробничий

Невідповідність техніко-виробничого розвитку підприємства потре-
бам ринку Rpr1

Можливість виникнення проблем, пов’язаних з організацією вироб-
ничого процесу Rpr2

Погана автоматизація обладнання Rpr3

Дефіцит інноваційних запасів на підприємстві Rpr4

Можливість зростання собівартості продукції Rpr5

Зниження продуктивності праці Rpr6

Затримки у роботі постачальників Rpr7

Rf Фінансові

Брак коштів для фінансування інвестиційно-інноваційного проекту Rf1

Можливість неплатоспроможності підприємства Rf2

Неправильний розрахунок вартості інноваційної продукції Rf3

Нерентабельність вартості інноваційної продукції Rf4

Ri Інформаційні

Брак потрібної інформації про ситуацію на ринку і тенденції іннова-
ційного розвитку Ri1

Можливість витоку конфіденційної інформації у процесі укладання 
договору з іншими підприємствами чи організаціями Ri2

Неадекватна оцінка наявної інноваційної інформації на підприємстві Ri3

Можливість неправильного використання інформаційних ресурсів 
підприємства Ri4

Rp Кадрові

Неспроможність робітників підприємства самостійно реалізувати 
інноваційний проект Rp1

Недостатній рівень кваліфікації персоналу Rp2

Неспроможність штатних працівників освоювати нове обладнання та 
технології Rp3

Плинність кадрів Rp4

Неефективна система мотивування працівників, які задіяні у процесі 
інноваційної діяльності Rp5

Rs Наукові

Невідповідність виконаних наукових та науково-технічних робіт та 
послуг поставленим інноваційним цілям Rs1

Низький рівень патентної захищеності закінчених науково-дослідних 
робіт Rs2

Можливість порушення прав інтелектуальної власності Rs3

Високі витрати від проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень Rs4

Rm Маркетингові
Неправильна оцінка потреб споживачів у інноваційній продукції Rm1

Недостовірний аналіз кон’юнктури ринку, продукції конкурентів Rm2

Неправильна маркетингова стратегія та система збуту продукції Rm3

Джерело: розроблено автором.
Source: developed by the author.

Оцінку ризиків пропонуємо здійснювати за 
допомогою експертних оцінок, достовірність 
яких залежить від кількості та професійності 
експертів. 

До числа експертів потрібно обирати осіб, 
які найбільше спеціалізуються на специфічних 
сферах діяльності суб’єкта господарювання з 
моменту створення задуму про створення інно-
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ваційного продукту до його комерціалізації. 
Пропонуємо до експертів залучати керівників 
підприємства, головного бухгалтера або фінан-
сового директора, юриста, головного інженера 
або технолога, керівника відділу маркетингу та 
інших уповноважених осіб.  

Потрібно зауважити, що для оцінки іннова-
ційних ризиків на підприємстві можна викорис-
товувати насамперед власний досвід щодо ана-
логічних подій у минулому у сфері реалізації 
подібних інноваційних проектів [7 с. 40]. Мож-
ливим є залучення зовнішніх консультантів, а 
також побудова різноманітних моделей, їх роз-
роблення та апробація у реальних чи віртуаль-
них умовах [2].

Вірогідність настання кoжнoго з ризиків 
варто оцінювати за 100-бальнoю шкалoю із 
5-бальним кроком оцінки (табл. 2). 

Зважаючи на те, що на оцінку ризику істотно 
впливає суб’єктивний чинник експертів, 
доцільно результати оцінки ризику розуміти 
не як абсолютно істинні розрахунки можливих 
втрат, а лише як підставу для поділу інновацій-
них ризиків на істотні (тобто такі, на які варто 
звертати увагу та застосовувати відповідні 
засоби реагування) та неістотні (такі, які можна 
проігнорувати або не вживати щодо них жод-
них засобів реагування).

Залежно від рівня ризику є чотири стратегії 
його подолання:

– 0–24 балів – прийняття ризику. Прийнятний 
рівень інноваційного ризику є суб’єктивним 
фактором і залежить від готовності та бажання 
підприємства-інноватора ризикувати, адже чим 
вищий рівень ризику, тим більші прибутки він 
може забезпечити за вдалої його реалізації 
або ж тим більші збитки можна понести у разі 
невдалого втілення задуму. Тому для певності 
ризик доцільно оцінити ще й за допомогою ста-
тистичних, економіко-аналітичних та імітацій-
них методів, що дасть змогу обґрунтованіше 
оцінити всі «за» і «проти».

– 25–49 балів – формування системи контр-
олю ризиків. Контролювати інноваційні ризики 
можна двома способами – обмеженням ризиків 
або їх передачею. Процес регулювання ризиків 

шляхом їх обмеження дає змогу підприємству 
істотно знизити обсяг можливих втрат. Проте 
передача ризиків може відбуватися кількома 
способами, такими як диверсифікація; лімі-
тування; бізнес-планування; організування 
захисту комерційної таємниці; підбір персо-
налу; забезпечення належної якості інновацій-
ного продукту; страхування; передача ризику 
тощо. Найпопулярнішим методом управління 
ризиком є диверсифікація та лімітування інно-
ваційних ризиків. Диверсифікація передбачає 
реалізацію інноваційних проектів, орієнтованих 
на нові види діяльності (розширення товарної 
номенклатури, освоєння виробництва принци-
пово нових товарів як для підприємства, так і для 
ринку загалом). Лімітування дає змогу мінімізу-
вати ризик, який передбачає визначення верх-
ньої і нижньої меж обсягу витрат на інновацій-
ний проект, рівня ризику, терміну повернення 
вкладених коштів, норми прибутковості проекту 
тощо. З цією метою можна скористатися аналі-
тичними методами кількісної оцінки ризику.

– 50–74 балів – передання ризиків, а також 
розроблення стратегії і тактики управління 
ризиком. Передання інноваційних ризиків 
може відбуватися шляхом страхування і транс-
феру ризику через укладання різноманітних 
угод. Страхування гарантує безпечність реа-
лізації інноваційного проекту, оскільки частка 
інноваційного ризику передається страховій 
компанії. Так можна захистити майнові інтереси 
інноваційних підприємств у разі виникнення 
інноваційних ризиків, які зумовлені договором 
страхування, шляхом виплати страховиком 
страхового відшкодування із грошових фондів, 
що сформовані за рахунок страхових внесків 
та доходів від їх розміщення. 

Найпоширенішими типами страхування, які 
можуть використати інноваційно активні під-
приємства, є страхування від неспроможності 
у певний термін реалізувати інноваційний про-
ект загалом; страхування від помилок та про-
рахунків; страхування від порушення прав 
інтелектуальної власності. Крім того, за такого 
рівня інноваційного ризику підприємству варто 
розробити чітку стратегію і тактику управління 

Таблиця 2 
Рівні інноваційного ризику, які виникають на макрорівні регулювання інноваційної діяльності

Оцінка, бал Характеристика рівня ризику
0 ризик відсутній

0–24 мінімальний ризик
25–49 високий ризик, проте його можна попередити

50–74 критичний ризик для підприємства, який найвірогідніше настане і негативно 
позначиться на діяльності суб’єкта господарювання

75–100 ризик надзвичайно високий і матиме неприпустимі для підприємства наслідки
Джерело: розроблено автором.
Source: developed by the author.
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ризиками, орієнтовану на гарантоване зни-
ження ризикованості інноваційної діяльності.

– 75–100 балів – необхідно уникати зна-
чного ризику та відмовлятися від подальших 
дій у сфері інноваційної діяльності. Цей спо-
сіб передбачає повну відмову від здійснення 
ризикованих операцій або передачу всього 
ризику чи більшої його частини третім особам 
Оскільки інноваційної діяльності без ризику не 
буває, то цей метод доцільно використовувати 
за надто високого рівня інноваційного ризику 
проекту.

Водночас головним під час оцінювання 
ризику є простота, ефективність методу і пра-
вильність проведення оцінки, оскільки за хиб-
ного визначення дії факторів, які посилюють 
економічний ризик, можна понести набагато 
більші втрати або навіть збанкротувати. Проте 
основною проблемою в нашій країні є брак або 
навіть відсутність необхідної для оцінки ризику 

Рис. 1. Схема оцінки та регулювання інноваційних ризиків на мікрорівні
Джерело: розроблено автором.
Source: developed by the author.

інформації, тому варто скористатися всім наяв-
ним інструментарієм, щоби повноцінно оці-
нити можливі наслідки від неконтрольованого 
інноваційного ризику.   

Загалом запропоновану модель оцінки інно-
ваційного ризику на основі розрахунку інте-
грального показника за різними критеріями 
схематично зображено на рис. 1.

Запропонована нами схема оцінки ризиків 
під час інноваційного розвитку підприємства 
дасть можливість:

– визначити складники інноваційного 
ризику (критерії оцінки інтегрального коефіці-
єнта ризику);

– встановити наявну множину факторів, які 
спонукали до появи інноваційного ризику;

– оцінити ступінь ризику шляхом експертної 
оцінки;

– визначити сфери ризику та сформувати 
сценарії дій за визначеного ступеня ризику;
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Paryzkyi I.V.

INNOVATION AND TECHNOLOGICAL BASES OF RISK MANAGEMENT 
OF THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY

One of the main factors that hinder the innovative activity of enterprises in Ukraine, in addition to 
poor state regulation and the lack of financial resources, is a high degree of risk and loss of innovation.  
So now is very actual the problem of assessment of risks, which arise in the case of creation and 
innovation, and its management. The purpose of the article is the development of innovative tools for 
risk assessment and risk management in the process of innovation and technological development of 
the national economy. Results. To implement the objectives of the study, the peculiarities of risk analysis 
using scorecards qualitative and quantitative risk assessment of the implementation of innovative and 
technological activities is characterized the article. The tool kit overall assessment of innovation risk 
based on the integral indicator is proposed. The scheme of control of innovative risk at the micro level 
is improved. The methods of innovative risk management measures based on the selection restriction 
are developed in  the article will allow enterprises, which engaged in innovative activities, not only 
significantly reduce the risks of innovation and to keep them at an acceptable level, reducing the cost of 
ill-considered implementation of the innovation process.

Key words: innovation activities, innovative risks, quantitative and qualitative assessment, integral 
index, risk management.

– запобігти значним необґрунтованим капі-
таловкладенням та втратам у процесі реалізації 
стратегій інноваційного розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, удосконалена методика регулю-
вання інноваційних ризиків на засадах вибору 
заходів обмеження ризиків відповідно до рівня 
запропонованого інтегрального показника інно-
ваційного ризику може дати можливість підпри-
ємству, яке здійснює інноваційну активність, 
не лише суттєво скоротити інноваційні ризики 
та утримувати їх на умовно допустимому рівні, 
знижуючи витрати від необдуманої реалізації 
інноваційного процесу. Такий метод регулю-
вання інноваційних ризиків допоможе мінімізу-
вати їх рівень, оптимізувавши при цьому витрати 
на цей процес, та своєчасно відреагувати на 
виникнення нових загроз. При цьому він ґрун-
тується на комплексному використанні різно-
манітних способів зниження інноваційних ризи-

ків, завдяки чому можна досягти максимальної 
ефективності у попередженні втрат у результаті 
здійснення інноваційної діяльності.

Проте варто зауважити, що, використо-
вуючи методику розрахунку інноваційного 
ризику суб’єкта господарювання, треба вра-
ховувати специфіку його діяльності, галузеві 
та регіональні особливості, щоб визначити 
межі допустимого рівня ризику, оцінити мож-
ливі втрати, які підприємство може собі дозво-
лити у разі настання несприятливої події. Тож 
ризик неможливо визначити без розуміння 
особливостей етапу розвитку господарюючого 
суб’єкта та стадії ризикової ситуації, фінансо-
вої стійкості, особливостей сегменту ринку, на 
якому працює підприємство, впливу загально-
державних соціально-економічних процесів у 
країні та особливостей нормативного регулю-
вання інноваційної діяльності на всіх рівнях її 
реалізації тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ У СИСТЕМІ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

У статті проведено аналіз функціонування системи кредитної кооперації протягом 2013–2017 
років. Досліджено передумови становлення та зміцнення національної системи кредитної коопе-
рації. Доведено необхідність державного управління інвестиційною політикою у системі кредитної 
кооперації. Сформовано пріоритетні напрями державного управління інвестиційною політикою 
у системі кредитної кооперації та визначено ймовірні результати від їх реалізації. Ефективність 
визначених стратегічних векторів удосконалення управління державними фінансами, що можуть 
бути реалізовані через державне управління інвестиційною політикою у системі кредитної коопе-
рації, має вирішальне значення для здійснення політики, спрямованої на соціально-економічний 
розвиток країни, оскільки забезпечує загальну бюджетну дисципліну, стратегічне розподілення 
ресурсів та ефективність економічних реформ у країні.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, структура національної економіки, кредитно-
кооперативний сектор.

В статье проведен анализ функционирования системы кредитной кооперации в течение 2013–
2017 годов. Исследованы предпосылки становления и укрепления национальной системы кредитной 
кооперации. Доказана необходимость государственного управления инвестиционной политикой 
в системе кредитной кооперации. Сформированы приоритетные направления государственного 
управления инвестиционной политикой в системе кредитной кооперации и определены возможные 
результаты от их реализации. Эффективность определенных стратегических векторов совершен-
ствования управления государственными финансами, которые могут быть реализованы через 
государственное управление инвестиционной политикой в системе кредитной кооперации, имеет 
решающее значение для осуществления политики, направленной на социально-экономическое 
развитие страны, поскольку обеспечивает общую бюджетную дисциплину, стратегическое распре-
деления ресурсов и эффективность экономических реформ в стране.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, структура национальной экономики, 
кредитно-кооперативный сектор.

Постановка проблеми. Розвиток системи 
кредитної кооперації в Україні прийняв інститу-
ційні форми за часів набуття Україною незалеж-
ності у 1991 році. За своєю суттю національна 
система кредитної кооперації є особливою фор-
мою об’єднань капіталу громадян із метою сти-
мулювання фінансової допомоги її членам, орга-
нізації взаємокредитування та забезпечення 
сталого розвитку своїх громад. В умовах кри-
зових проявів у національній економіці спосте-
рігаються перешкоди, які нівелюють результати 
попереднього динамічного розвитку інвестицій-
ного процесу. Нестача фінансових механізмів 
державного управління інвестиційним проце-
сом привела до того, що підприємства фактично 
не мають можливості розв’язати інноваційно-
інвестиційні проблеми та нарощувати капітальні 
інвестиції. Розвиток системи кредитної коопера-
ції спонукає до пошуку довгострокових інвести-
ційних ресурсів, що можливо завдяки впрова-
дженню державного управління інвестиційною 
політикою у системі кредитної кооперації, яка є 

важливим складником у розв’язанні низки соці-
ально-економічних проблем та стимулюванні 
економічного розвитку України. 

Специфіка державного управління інвести-
ційною політикою потребує концептуального 
осмислення у контексті пошуку моделей опти-
мізації економічного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сучасній економічній науці дослідження про-
блем генезису державного управління розви-
тком економіки України загалом та кредитно-
кооперативного руху зокрема здійснюють такі 
вчені, як В. Гончаренко, А. Пожар, М. Чижевська 
та інші. У працях зазначених авторів досліджені 
актуальні питання фінансування розширеного 
відтворення у ринкових умовах і, зокрема, в 
таких сегментах, як інвестиційний розвиток, 
кредитне забезпечення, кооперація, державна 
фінансова підтримка. Водночас поза увагою 
дослідників залишилися пошуки причин розба-
лансованості цього процесу, що потребує пере-
осмислення та пошуку алгоритмів вирішення.
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Метою статті є характеристика особли-
востей державного управління інвестиційною 
політикою у системі кредитної кооперації. 
Завданням статті є визначення пріоритетних 
напрямів державного управління інвестицій-
ною політикою у системі кредитної кооперації 
на сучасному етапі державотворення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як ми вже зазначали, розвиток системи кре-
дитної кооперації в Україні прийняв інституційні 
форми за часів набуття Україною незалежності 
у 1991 році, що виразилося у законодавчому 
оформленні цього процесу. Потреба в органі-
заційно-правовому регулюванні процесів, що 
впливають на формування та розвиток сис-
теми кредитної кооперації в Україні, зумовлена 
тим, що повинна здійснюватися з дотриманням 
принципу законності. 

Рівень розвитку та управління системою кре-
дитної кооперації є одним з індикаторів якості 
соціально-економічних процесів. А оскільки кре-
дитно-кооперативний сектор національної еко-
номіки належить до ринку фінансових послуг, то 
й умови державного управління та регулювання 
тут особливі. Формуючи майже необмежені мож-
ливості для інвестування, цей сектор національ-
ної економіки потребує постійного нагляду орга-
нів як законодавчої, так і виконавчої влади.

Досвід функціонування системи кредит-
ної кооперації незалежної України незначний, 
у 2017 році виповнюється двадцять чотири 
роки її існування. За звітними даними Нацком-
фінпослуг у Державному реєстрі фінансо-
вих установ нараховувалося 2239 фінансо-
вих установ. Протягом 2016 року за рішенням 
Нацкомфінпослуг набули статусу фінансової 
установи 245 установ, виключено з Держав-
ного реєстру 359 фінансових установ. Станом 
на 31.12.2016 р. у Державному реєстрі фінансо-
вих установ нараховувалося 2125 фінансових 
установ. Кількість кредитних спілок в Україні 

становить 462 одиниці, а їх учасниками є понад 
50 000 громадян. 

Водночас позитивну динаміку у 2016 році 
демонстрували ломбарди, фінансові компа-
нії та інші кредитні установи. На думку самого 
Регулятора (тобто Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг), це пояснюється їх спря-
мованістю на наближення до безпосереднього 
споживача фінансових послуг та прагненням 
до створення сучасної інфраструктури шляхом 
подальшого розгалуження мережі відокремле-
них підрозділів [10] (табл. 1).

Сучасна економічна нестабільність в Україні 
також впливає на стан системи кредитної коо-
перації, основні показники сектору кредитної 
кооперації демонструють зменшення активів, 
обсягів кредитів, коштів на депозитних рахун-
ках, простроченої заборгованості за кредитами.

Для свого становлення та зміцнення націо-
нальна система кредитної кооперації потребує 
інвестицій, як і вся українська економіка. Осо-
бливо важливу роль, на нашу думку, тут має віді-
гравати внутрішньодержавна інвестиційна полі-
тика. Незважаючи на наявність проблем у тій чи 
іншій галузі чи секторі національної економіки, 
державна інвестиційна політика є визначальною. 

Як і будь-яка інша галузь, система кредитної 
кооперації для свого ефективного функціону-
вання та розвитку потребує постійно наявних 
джерел фінансових ресурсів. Однак на ринку 
фінансових послуг система кредитної коопера-
ції не розглядається як пріоритетній сектор для 
державного фінансування, вся увага звернена 
на банківські установи, їх фінансову підтримку. 
Водночас неодноразові спроби системи кре-
дитної кооперації отримати додаткові фінан-
сові ресурси від держави не мають успіху. Ця 
обставина змушує керівництво об’єднань сис-
теми кредитної кооперації шукати інші дже-
рела надходження інвестицій. Єдиною альтер-

Таблиця 1
Кількість кредитних установ у Державному реєстрі фінансових установ України  

станом на 01.01 2017 р.

Кількість

Станом на 01.01. Відхилення 
2017/2016

Відхилення 
2016/2015

Відхилення 
2016/2014

2013 2014 2015 2016 2017 абсо-
лютне

від-
носне

абсо-
лютне

від-
носне

абсо-
лютне

від-
носне

кредитних 
спілок 617 624 589 588 462 –126 –21,4 –1 –0,17 –36 –6,12

інших кредит-
них установ 61 85 92 110 130 20 +18,2 +18 +19,6 +25 +29,4

юридичних 
осіб публіч-
ного права

30 30 30 30 29 –1 –3,3 0 0 0 0

Усього 708 739 711 728 456 –26 –37,4 +17 +2,4 –11 –1,5
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нативою у цьому разі є залучення фінансових 
ресурсів через банківську систему, що при-
водить до суттєвого подорожчання кредитних 
ресурсів. Саме тому вітчизняній економіці 
потрібна оновлена ідея державного управління 
інвестиційною політикою у системі кредитної 
кооперації.

Затверджена на урядовому рівні загально-
державна інвестиційна політика синтезує сек-
торально розгалужену інвестиційну політику. 
В Україні державна інвестиційна політика в сис-
темі кредитної кооперації має здійснюватися 
відповідно до законодавчо встановлених вимог 
з урахуванням галузевих стандартів.

Завдання державної інвестиційної політики 
полягає у стимулюванні інвестицій у кредитно-
кооперативний сектор національної економіки. 
Пріоритетні напрями державного управління 
інвестиційною політикою у системі кредитної 
кооперації наведено на рис. 1.

Ефективність визначених стратегічних век-
торів удосконалення управління державними 
фінансами, що можуть бути реалізовані через 
державне управління інвестиційною політикою 
у системі кредитної кооперації, має вирішальне 
значення для здійснення політики, спрямова-
ної на соціально-економічний розвиток країни, 
оскільки забезпечує загальну бюджетну дис-
ципліну, стратегічне розподілення ресурсів та 
ефективність економічних реформ у країні.

Державне управління інвестиційною полі-
тикою у системі кредитної кооперації має 

забезпечувати належне виконання основної 
функції – розподілу і перерозподілу фінансо-
вих ресурсів. Із цією метою Регулятор повинен 
вживати заходів, спрямованих на довгостро-
кову стійкість та безпеку фінансового ринку. 
Одним із завдань, яке характеризує високий 
рівень державного управління, є конкурсний 
відбір кредитних кооперативів, котрі отрима-
ють державні інвестиції чи державну підтримку 
в межах визначених умов та правил.

Серед пріоритетних напрямів державного 
інвестування у систему кредитної кооперації 
першочерговими мають стати сільськогоспо-
дарська кредитна кооперація, кредитні коопе-
ративи в агропромисловому комплексі та жит-
лово-будівельні кооперативи, оскільки власних 
фінансових ресурсів, що формуються за раху-
нок внесків (вкладів) членів кредитних спілок, 
недостатньо для забезпечення потреб клієнтів 
у кредитних коштах.

Проте варто зважати на те, що державне 
управління інвестиційною політикою у системі 
кредитної кооперації також має залежати від 
територіального розміщення кредитного коо-
перативу, його галузевої приналежності, кіль-
кості та структури вкладників, спрямованості 
кредитної політики тощо.

Важливість вирішення цих питань визнача-
ється ще й тим, що державне управління інвес-
тиційною політикою в системі кредитної коо-
перації вимагатиме гнучкості у реакції на зміни 
умов зовнішнього середовища.
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Організаційно-правове 
забезпечення 

 

Ключові напрями 

 
 Рис. 1. Пріоритетні напрями державного управління  

інвестиційною політикою у системі кредитної кооперації
Джерело: розробка автора
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Механізм інвестиційної підтримки системи 
кредитної кооперації національної економіки 
доцільно, на нашу думку, реалізувати шляхом 
упровадження державних цільових програм 
інвестування через систему кредитних спілок, 
адже власних фінансових ресурсів, що форму-
ються за рахунок внесків (вкладів) членів кредит-
них кооперативів на депозитні рахунки, недостат-
ньо для забезпечення потреб у кредитних коштах. 
Функціонування таких програм забезпечується 
за рахунок надання доступу кредитним спілкам 
до постійно наявних та доступних фінансових 
ресурсів із подальшим їх використанням як дже-
рел надання кредитів членам кредитних спілок. 

Ефективне державне управління інвестицій-
ною політикою в системі кредитної кооперації 
шляхом упровадження державних цільових 
програм інвестування дасть змогу забезпечити 
грошовими коштами більшу кількість суб’єктів 
підприємництва та одночасно підтримати ста-
більність розвитку системи кредитної коопера-
ції на ринку фінансових послуг.

Запропоноване державне управління інвес-
тиційною політикою в системі кредитної коопе-
рації дасть змогу:

– забезпечити більшу кількість суб’єктів під-
приємництва необхідними для розвитку фінан-
совими ресурсами через систему кредитної 
кооперації;

– стимулювати розвиток пріоритетних для 
держави галузей та видів діяльності;

– збільшити інвестиційну привабливість 
системи кредитної кооперації шляхом форму-
вання у населення позитивного уявлення про 
цей вид фінансово-кредитних установ;

– стабілізувати розвиток національної сис-
теми кредитної кооперації.

Однак національний сектор кредитної коо-
перації характеризується розмитістю прав та 
умов функціонування, що зумовлює необхід-
ність розроблення концептуальних підходів 
до побудови дієвого механізму державного 
управління. Відповідно державне управління 
інвестиційною політикою у системі кредитної 
кооперації повинно не розглядатися як окремі 
ініціативи, а відбуватися за безпосередньої 
участі держави, якій відводиться важлива роль 
у забезпеченні інтересів суб’єктів цих відносин.

Новий потужний розвиток системі кре-
дитної кооперації дасть ефективне державне 
управління інвестиційною політикою в сис-
темі кредитної кооперації. Активізувати про-
цеси залучення інвестицій у систему кредит-
ної кооперації вдасться завдяки формуванню 
чітко визначеного організаційно-економічного, 
фінансового та правового механізмів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, відсутність державного управ-
ління інвестиційною політикою у системі кре-
дитної кооперації зумовлена неефективним 
організаційно-правовим регулюванням цієї 
сфери, що виражено у відсутності централізо-
ваного управління прийняттям організаційно-
правових управлінських рішень, спрямованих 
на стимулювання розвитку системи кредитної 
кооперації. Однією з головних причин варто 
визнати відсутність законодавчо закріплених 
та інституційно забезпечених гарантій прав 
інвесторів, а також системного підходу у дер-
жавному управлінні економічним розвитком. 
Новий потужний поштовх системі кредитної 
кооперації дасть ефективне державне управ-
ління інвестиційною політикою у системі кре-
дитної кооперації.
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Serzhanov V.V.

FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF INVESTMENT POLICY  
IN CREDIT CO-OPERATION SYSTEM

The article analyses the functioning of the credit co-operation system during 2013–2017 years. The 
preconditions of formation and strengthening of the national system of credit co-operation are inves-
tigated. The necessity of state investment policy management in the system of credit co-operation is 
proved. After all, in the conditions of crisis manifestations in the national economy there are obsta-
cles that level out the results of the previous dynamic development of the investment process. Lack 
of financial mechanisms of public administration of the investment process has led to the fact that 
enterprises actually have no opportunity to solve innovation and investment problems and to increase 
capital investments. The development of the credit co-operation system leads to the search for long-
term investment resources, which is possible due to the introduction of public investment policy in the 
system of credit co-operation, which is an important component in solving a number of socio-economic 
problems and stimulating economic development of Ukraine. The priority directions of state investment 
policy management in the system of credit co-operation are formed and probable results from their 
implementation are determined. The effectiveness of certain strategic vectors for improving the man-
agement of public finances that can be implemented through state management of investment policy 
in the credit co-operation system is crucial for the implementation of policies aimed at socio-economic 
development of the country, as it provides overall budgetary discipline, strategic allocation of resources 
and efficiency of economic reforms in the country.

Effective state management of investment policy in the system of credit co-operation through the 
introduction of state targeted investment programs will enable the provision of cash with a larger number 
of business entities and, at the same time, support the stability and equilibrium of the development of 
the credit co-operation system in the financial services market.

Key words: investments, investment policy, structure of national economy, credit-co-operative 
sector.
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ОCОБЛИВОCТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ  
КАТЕГОРIЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПIДПРИЄМCТВ ТОРГIВЛI

У cтатті доcліджені оcновні методологічні заcади концепції категорійного менеджменту. 
Предcтавлено характериcтику етапу доcлiдження та аналiзу товарної категорiї. Виокремлені 
чотири концепції категорійного менеджменту (цільова, оcновна, cезонна, компетентноcті та 
зручноcті). Визначено позиції ритейлера на ринку за кожною категорією. Досліджено переваги 
та недоліки аcортименту, а також цінової cтратегії для предcтавлених концепцій. Розглянуто най-
більш обґрунтовані та поширені визначення концепції категорійного менеджменту. Наведено 
cхему процеcу управлiння товарною категорiєю на пiдприємcтвi торгiвлi. Виявлено, що кате-
горійний менеджмент визнаєтьcя фахівцями одним з оcновних cтратегічних чинників ретейлу. 
Доведено, що категорійний менеджмент є найбільш доцільним за умови наявноcті широкого 
аcортименту, значних оборотів та розвинутої мережі ритейлу.
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В cтатье иccледованы оcновные методологичеcкие оcновы концепции категорийного менедж-
мента. Предcтавлена характериcтика этапа иccледования и анализа товарной категории. Выделены 
четыре концепции категорийного менеджмента (целевая, оcновная, cезонная, компетентноcти 
и удобcтва). Определены позиции ритейлера на рынке по каждой категории. Исследованы 
преимущеcтва и недоcтатки аccортимента, а также ценовой cтратегии для предcтавленных кон-
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категорийного менеджмента. Приведена cхема процеccа управления товарной категорией на 
предприятии торговли. Обнаружено, что категорийный менеджмент признаетcя cпециалиcтами 
одним из оcновных cтратегичеcких факторов ритейла. Доказано, что категорийный менеджмент 
являетcя наиболее целеcообразным при наличии широкого аccортимента, значительных оборо-
тов и развитой cети ритейла.

Ключевые cлова: категорийный менеджмент, товарные запаcы, ритейл, аccортимент, cпроc, 
концепция, категория, предприятие.

Постановка проблеми. Основним завдан-
ням ритейлера є надання покупцям можли-
востей обирати необхідний товар за асорти-
ментом, якістю та ціною. Якщо асортимент 
товарів значний і наявна жорстка конкуренція, 
то традиційна функціонально-спеціалізована 
організація управління ритейлом приводить до 
зниження загальної ефективності роботи під-
приємства. Альтернативою традиційній функ-
ціональній організаційній концепції управління 
ритейлом, традиційному управлінню асорти-
ментом і товарними запасами, традиційним 
відносинам із постачальниками та покупцями 
є концепція категорійного менеджменту. Кате-
горійний менеджмент – це процес управління 
асортиментом, за якого кожна товарна кате-
горія розглядається як самостійна бізнес-оди-
ниця. Цілі категорійного менеджменту поля-
гають у максимальному задоволенні потреб 
покупців і підвищенні ефективності взаємодії 

між постачальником і продавцем. Реаліза-
ція програми категорійного менеджменту не 
завжди правильно розуміється менеджерами 
різних рівнів у торговельних і виробничих 
підприємствах. Річ у тому, що впровадження 
категорійного менеджменту в торговій або 
виробничої організації пов’язане найчастіше зі 
зміною всієї структури закупівель і продажів. 
Ця стратегія спрямована насамперед на реа-
лізацію тих програм і завдань, які вирішують 
дистриб’юторські компанії і роздрібні мережі, 
задовольняючи потреби кінцевого покупця, 
тому головним інструментом на підприємстві 
або в організації стає не виробництво або про-
сто служба продажів, а категорійний менеджер 
(асортиментний комітет). Робота компанії при 
цьому організовується таким чином, що всі 
рішення, прийняті категорійним менеджмен-
том, пронизують усі структури підприємства і 
реалізуються так, щоб у максимально короткі 
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терміни знімати нагальні питання, оптимізу-
вати всі необхідні логістичні ланцюжки й отри-
мувати максимальний фінансовий результат.

Категорійний менеджмент в цьому разі стає 
основою управління підприємством торгівлі: 
на досягнення зазначених цілей спрямовані 
всі підрозділи і бізнес-процеси фірми. Таким 
чином, категорійний менеджер несе відпові-
дальність за прийняття рішень та отримання 
максимального економічного ефекту.

Категорійний менеджмент може бути впро-
ваджений як рителейрами, так і виробниками. 

Таким чином, для виробників категорійний 
менеджмент є вищою сходинкою товарної полі-
тики – відповідно рrоdисt mаnаgеmеnt, brаnd 
mаnаgеmеnt і саtеgоrу mаnаgеmеnt – та інстру-
ментом максимального задоволення потреб 
своїх споживачів та інтересів дистриб’юторів, 
роздрібних мереж. Виробники товарів преміум-
сегменту радо навчають роздрібні мережі прин-
ципам категорійного менеджменту, бо це дає їм 
змогу науково продемонструвати, що максимі-
зація прибутку роздрібної мережі не є можли-
вою без надання кращих місць на поличках та 
належної підтримки товарам преміум-сегменту.

Для ритейлера категорійний менеджмент є 
альтернативним підходом до управління асор-
тиментом, що дає змогу максимізувати при-
бутковість і оборотність категорій та лояль-
ність споживача до магазину. Упровадження 
категорійного менеджменту передбачає зміну 
системи управління та організаційної струк-
тури господарського суб’єкту та прописування 
нових бізнес-процесів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Перші публікації з категорійного менедж-
менту належать зарубіжним авторам, таким як 
Р. Варлі, Г.Ж. Верра, М. Дурбан, М.Дж. Зенор, 
М. Рафік, У.А. Таєр, Ф. Шпеєр та інші. У працях 
цих дослідників розкрито основні положення 
нової концепції управління та описано досвід її 
впровадження на західних підприємствах. Для 
України дослідження категорійного менедж-
менту – це відносно новий напрям. До най-
більш цікавих можна віднести роботи таких 
авторів, як В.А. Гросул, А.О. Єсютин, Є.В. Кар-
пова, Д.В. Сидоров, С.В. Сисоєва, Е.А. Бузукова, 
В.В. Снєгірьова. Останні публікації науков-
ців і аналітиків-практиків присвячені здебіль-
шого питанням впровадження категорійного 
менеджменту в практику управління підприєм-
ствами, а також реалізації окремих його функ-
цій і завдань. Незважаючи на достатню кількість 
наукових розробок, проблема ще залишається 
недостатньо вивченою, відсутні дослідження, 
які би повною мірою відображали особли-
вості формування та тенденції категорійного 
менеджменту підприємств торгівлі.

Вітчизняними та зарубіжними науковцями 
була висвітлена низка питань, пов’язаних із 
новою концепцію управління, – категорійним 
менеджментом. Але найчастіше в наукових пра-
цях дослідження категорійного менеджменту 
зводиться до загального опису його характе-
ристик і майбутніх переваг від упровадження 
в діяльність підприємств. Однак недостатня 
увага приділяється саме дослідженням сутності 
об’єкта управління в категорійному менедж-
менті, тому в контексті вирішення проблем 
упровадження категорійного менеджменту у 
практику вітчизняного ритейлу дослідження 
сутності об’єкта управління є надзвичайно важ-
ливим.

Мета статті полягає в уточненні сутності та 
тенденцій об’єкта управління в категорійному 
менеджменті на підставі аналізу праць зарубіж-
них і вітчизняних науковців, з огляду на осо-
бливості діяльності підприємств торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теоретичні аспекти категорійного менедж-
менту висвітлено у працях О. Войцехівського 
як «процес, який відбувається між блоками 
логістичного ланцюга, де категорії управля-
ються як стратегічні бізнес-одиниці і забезпе-
чують покращені фінансові результати завдяки 
зосередженості на задоволенні потреб спожи-
вача» [2, с. 42].

Заслуговує на увагу і позиція В. Зайтекіна, 
який під категорійним менеджментом розу-
міє «процес управління асортиментом, за 
якого кожна категорія товару розглядається 
як самостійна бізнес-одиниця і ставить за мету 
максимальне задоволення потреб споживача, 
з одного боку, і підвищення ефективності 
співпраці між виробником і ритейлером – з 
іншого» [3, с. 12].

Термін «категорійний менеджмент» 
Н.К. Мойсеєва, Т.Н. Голіков та Ю.С. Долгачева 
трактують як «процес управління торговим під-
приємством, коли кожна категорія товару роз-
глядається як окрема бізнес-одиниця, під час 
роботи з якою переслідуються цілі максималь-
ного задоволення потреб споживача і підви-
щення ефективності співпраці між виробником 
і ритейлером» [5, с. 103].

Дещо по-іншому визначають сутність кате-
горійного менеджменту А. Веллхофф та 
Ж.Е. Масон: «Це процес, у якому одиницею 
управління є товарна категорія, а не одинич-
ний бренд» [4, с. 39]. На думку С. Балакірєва, 
категорійний менеджмент – «система управ-
ління асортиментом, в основі якої лежить 
виокремлення у структурі асортименту товар-
них категорій з подальшим управлінням ними 
як самостійними бізнес-одиницями» [1, с. 89]. 
Таким чином, аналіз представлених визначень 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 83

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

дає змогу дійти висновку, що під категорійних 
менеджментом варто розуміти технологію 
управління товарним асортиментом, оскільки 
в основі його концепції лежить орієнтація на 
задоволення потреб споживача. 

Метою підготовчого етапу є визначення 
готовності до співпраці між підприємством тор-
гівлі та виробниками (постачальниками), а також 
оцінка результативності для обох сторін від 
співпраці. На етапі дослідження та аналізу товар-
ної категорії відбувається налагодження про-
цесу категорійного менеджменту, формуються 
параметри конкретної категорії в діяльності під-
приємств торгівлі, у результаті чого рішення має 
ключове значення для конкурентної позиції тор-
говельної мережі на ринку і визначення стратегії 
розвитку самої категорії (рис. 1).

Розглянемо детальніше особливості кате-
горійного менеджменту на підприємствах тор-
гівлі. Так, наприклад, в середньому близько 
5–7% всіх категорій є для рітейлера цільовими. 
Характеристику концепцій категорійного 
менеджменту наведено у табл. 1. Якщо в мага-
зині близько 100 категорій, то лише 5–7 катего-
рій будуть для нього іміджевими і підтримува-
тимуть загальну стратегію мережі. Наприклад, 
в одній із мереж гіпермаркетів категорія «хліб» 
являється цільовою. Це означає, що всі покупці 
цієї мережі (і не лише цієї) знають, що в магази-
нах мережі можна купити будь-які сорти хліба 
за найвигіднішими цінами. У результаті покупці 
їдуть у магазини мережі навмисно, щоб при-
дбати хліб.

Дуже часто цільовою категорією стають 
категорії дитячих товарів (від харчування до 
спеціальних засобів для прання дитячих речей). 
У цьому разі, визначаючи роль категорії як клю-
чову, мережа намагається зберегти лояльність 
широкої маси покупців із рівнем доходу вище 
середнього. Тут ми говоримо про жінок (біль-

шість покупців), заміжніх (роблять покупки 
для всієї родини, витрати на одну покупку 
більші), у яких є маленькі діти, зазвичай віком 
25–35 років – цю цільову категорію покупців 
вважають однією з найблагодатніших, але її 
найважче задовольнити (мало часу на покупку, 
ретельно орієнтовані на інформацію та зруч-
ність у магазині).

До основних категорій відносять всі ті кате-
горії, які надзвичайно важливі для покупця, але 
з тієї чи іншої причини не потрапили в розряд 
цільових та іміджевих. Як правило, це все те, 
що покупець очікує знайти на полицях зви-
чайного супермаркету, те, без чого не можна 
уявити магазин самообслуговування (нари-
клад, молочні вироби; консерви; кондитерські 
вироби). Інша справа, що в тій чи іншій мережі 
у той чи інший період часу кожна з основних 
категорій може перейти в розряд або цільової, 
або, наприклад, сезонної. 

До сезонних, що очевидно, можна віднести 
такі продукти, як засоби для взуття чи засоби 
від комарів, кетчупи, коробки з цукерками чи 
гірлянди на ялинку. Категорія компетентності 
та зручності найбільш складна для виявлення 
і розпізнавання. Це все те, що або приносить 
мережі додатковий прибуток, або те, що не 
є обов’язковим асортиментом, але допома-
гає цільовому покупцю оцінити цей магазин 
як компетентний в асортименті. Наприклад, 
якщо магазин орієнтований на групу покупців 
віком 25–45 років, менеджерів, молодих і енер-
гійних, які стежать за новинками і модними 
тенденціями, то такою категорією може бути 
секція «суші» в кулінарії або невеликий від-
діл цигарок та віскі. Така категорія не повинна 
бути занадто широкою в плані асортименту чи 
частки в загальному обсязі продажів. Можна 
навести приклад із категорією батарейок, яка, 
не будучи ні ключовою, ні основною, тим не 

Рис. 1. Характеристика етапу дослідження та аналізу товарної категорії

 

Ключова мета: презентувати товарну категорію за обсягом i структурою, а також її місцем у 
торговому залі. Важливим є врахувати вiзiю споживача 

Мета: визначити товари, що формують категорію та сегменти 

Структура ринку: 
Формує ключові характеристики товарiв та 

їх iєрархiю 

Сегментація: поділяє ринок на групи 
споживачiв за інтересами та схожими 

кластерами покупок 

Управлінське рiшення щодо товарної категорiї на пiдприємствi торгiвлi приймається на основi 
загальної стратегiї 
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менше допомагає покупцю створити цілісну 
картину магазину. У табл. 2. розглянемо осо-
бливості асортименту та цінової стратегії кате-
горійного менеджменту.

Загальна схема процесу управління товар-
ною категорією на підприємстві торгівлі пред-
ставлена на рис. 2.

Таким чином, цілі категорійного менедж-
менту полягають, з одного боку, в макси-
мальному задоволенні потреб покупців, а з 
іншого – у підвищенні ефективності співпраці 
між виробником (постачальником) та мере-
жами роздрібної торгівлі. Тому категорійний 
менеджер – це фахівець вищої кваліфікації. Він 
відповідає за весь комплекс робіт із придбання 
та просування товарів певної, чітко сформо-
ваної асортиментної групи, встановлює ділові 
зв’язки з постачальниками або роздрібними 
операторами, шукає шляхи оптимізації витрат 
на постачання і логістику, організовує і курирує 
промозаходи.

Асортимент категорії, представлений у 
магазині, повинен відповідати ролі, яку ця кате-
горія відіграє в загальному форматі. Весь асор-
тимент категорій повинен відповідати асор-
тиментним квотам, не допускати дисбалансу 
щодо пропозиції за однією групою категорій 
за рахунок розширення за іншими категорі-
ями. Варто зауважити, що саме роль товарної 
категорії має важливе значення у формуванні 
адекватної комунікації між керівництвом та 
категорійним менеджером, оскільки формує 
спільного роду стратегію поведінки, залиша-
ючи простір для деталей і тактики. Зазвичай 
ролі категорій не задані, тому весь асортимент, 
як правило, сприймається в межах підприєм-
ства роздрібної торгівлі як «важливий». Такий 
загальний підхід приводить до необґрунтова-
них витрат фінансових, трудових та людських 
ресурсів на досягнення невідповідних цілей у 
системі маркетингу відносин. Роль категорії 
задається у форматі магазину, й асортимент 

Таблиця 1
Концепції категорійного менеджменту

№ Концепція Призначення категорії Приклад Сприйняття категорії 
покупцями

1.

Цільова Категорія, що приваблює споживачів. 
Споживач обдумує, у який би магазин 
поїхати за покупками, думає про найваж-
ливіші для нього категорії і їде в магазин, 
де вони представлені найкраще. Катего-
рія має високу важливість для більшості 
покупців

Свіже м’ясо «Так, потрібно купити 
м’ясо, молоко та помі-
дори… Любий, їдьмо в 
магазин П»

2.

Основна 
(рутинна)

Категорія, що підтримує розмір серед-
нього чеку. Споживач спеціально планує 
покупку цих категорій в цьому магазині, 
але якщо раптом не знайде однієї з них, 
то буде дуже неприємно здивований

Олія «Що це взагалі за 
магазин, в якому немає 
соняшникової олії?! Що, 
я тепер спеціально маю 
кудись заїжджати?»

3.

Сезонна Категорія задовольняє сезонні потреби. 
Це товари, що актуальні для споживачів 
лише декілька місяців у році. Категорія 
залучає нових покупців у сезон (спеці-
альні пропозиції), дає змогу збільшити 
розмір середнього чеку (імпульсивні 
покупки) і створити додаткову цінність 
для споживача (зручність).

Зимова 
рідина в 
бак оми-
вача

«Цього тижня обіцяють 
сніг, час змінювати 
шини. Ось висить 
реклама: «В магазині 
П колесо за 600 грн»… 
треба завтра подиви-
тися, коли поїду туди за 
їжею»

4.

Імпуль-
сивна 
(зручність)

Категорія створює додаткову цінність 
для магазину в очах покупця. Це товари, 
які покупець не планував купувати в 
цьому магазині (або взагалі не думав про 
їх покупку, або збирався їхати за ними в 
спеціалізований магазин), але побачив у 
торговому залі і вирішив купити.

Чайник «О, як з’ясувалося, в 
цьому магазині можна 
купити чайник. У мене 
як раз зламався… Дуже 
зручно! Мабуть, не 
буду спеціально за ним 
їхати, куплю тут»

5.

Компе-
тентність

Категорія приваблює в магазин особливі 
групи покупців, за рахунок цього залу-
чаються нові споживачі, збільшується 
середній чек. Це свого роду цільова кате-
горія, але зорієнтована не на всю ауди-
торію покупців, а на її окремі підгрупи.

Дитячі під-
гузки

«У магазині достатній 
асортимент підгузків 
і ціни низькі. Любий, 
їдьмо туди, якраз і про-
дукти купимо».
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категорії має їй відповідати. Наприклад, роль 
спеціалізації категорії у форматі передбачає 
найширший вибір товарів для всіх сегментів 
споживчих переваг і очікувань залежно від 
визначеного цінового сегменту. При цьому 
базова роль категорії вимагає наявності не 
широкого асортименту, а тільки позицій із 
найвищим рівнем попиту на ринку. Рішення 
допомагає виділити і забезпечити контроль за 
чотирма специфічними ролями категорій това-
рів, такими як пріоритетні категорії спеціаліза-
ції роздрібної мережі, що мають кращий вибір 
товарів за подібною ціною; базові категорії 
товарів масового споживання, що створюють 
основний обіг мережі; зручні категорії недоро-
гих споживчих товарів повсякденного попиту, 
на покупку яких покупець витрачає мінімальну 

кількість часу і зусиль; потенційні категорії 
товарів, що користуються попитом споживачів 
із високим ступенем лояльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Усі 
автори сприймають концепцію категорійного 
менеджменту як концепцію управління. Розбіж-
ності виявляються у тому, хто управляє (фізич-
ний суб’єкт), де центр управління (юридичний 
суб’єкт); чим саме управляють (об’єкт управ-
ління). Вважаємо, що всю сукупність визна-
чень концепції можна поділити на декілька 
груп. Одна частина визначень розкриває сут-
ність категорійного менеджменту з акцентом 
на покращення роботи з асортиментом все-
редині самої торговельної мережі. Друга час-
тина акцентує увагу на більш тісному зв’язку з 
виробником/постачальником у напрямі коопе-

Таблиця 2
Особливості асортименту та цінової стратегії категорійного менеджменту

Категорії
Частка 

обороту у 
валовій маржі

Важливість 
для покупця Асортимент Цінова 

стратегія

Позиція 
ритейлера на 
ринку по цій 

категорії
Цільова Висока Висока Широкий і гли-

бокий, кращий, 
ніж у конкурен-
тів

Ціни нижчі 
або такі ж, як 
у конкурентів. 
Агресивне 
цінове промо

Лідерство, спе-
ціалізація на цій 
категорії

Основна 
(рутинна)

Середня/
Низька

Середня На ширше і не 
глибше, ніж 
потрібно для 
задоволення 
типових потреб 
(як у конкурен-
тів)

Ціни на тому 
ж рівні або 
трохи вищі, 
ніж у конку-
рентів

Паритет з осно-
вними конкурен-
тами

Сезонна Середня у 
сезон

Висока у 
сезон

Широкий у 
сезон

Ціни нижчі, ніж 
у конкурентів, 
а також нижчі, 
ніж у спеці-
алізованих 
мережах

Лідерство в 
сезон, переваги 
на боці  спеціалі-
зованих ритей-
лерів у сезон 

Імпульсивна 
(зручність)

Низька Низька Мінімально 
достатній для 
задоволення 
базових потреб, 
тільки най-
більше затребу-
вані позиції та 
марки

Ціни такі самі 
або ненаба-
гато вищі, ніж 
у спеціалізова-
них магазинах. 
Зіставляються 
із цінами кон-
курентів.

Паритет із конку-
ренами, відсут-
ність спеціаліза-
ції у категорії; у 
спеціалізованих 
ритейлерів явні 
переваги

Компетент-
ність

Середня Висока для 
певної групи

Широкий і гли-
бокий із позиції 
певної групи

Ціни нижчі, ніж 
у конкурентів, 
і нижчі, ніж у 
спеціалізова-
них ритейле-
рів. Агресивне 
цінове промо 
для вузької 
підгрупи 

Лідерство порів-
няно з осно-
вними конкурен-
тами, лідерство 
порівняно зі спе-
ціалізованими 
ритейлерами за 
цінами, паритет 
із ними за асор-
тиментом
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рації і взаємодії. До третьої частини можна від-
нести визначення із більш комплексним підхо-
дом, що охоплює внутрішні і зовнішні позиції та 
дії підприємства.

Таким чином, категорійний менеджмент 
як стратегічне співробітництво роздрібного 
оператора і постачальника, в межах якого сто-
рони управляють категорією як стратегічною 
одиницею, дає змогу досягти зростання кате-
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горії (збільшення продажів і прибутку) шляхом 
набору дій, орієнтованих на покупця. Викорис-
тання адекватних інструментів категорійного 
товарного менеджменту дає змогу адекватно 
реалізовувати товарну політику роздрібного 
підприємства, оптимізувати ефективність вико-
ристання ресурсного потенціалу через збіль-
шення ступеня реалізації очікувань споживачів 
у контексті його особливостей та тенденцій.
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1. Визначення товарної категорiї 

2. Визначення ролі товарної категорiї в 
асортиментнiй полiтицi пiдприємства 
торгiвлi 
3. Оцінка товарної категорiї 

4. Оцінка цілей товарної категорiї 

5. Формування стратегiї товарної 
категорiї 

6. Робота над тактикою товарної 
категорiї 

7. Iмплементацiя планів товарної 
категорiї 

8. Коригування та контроль за 
виконанням реалiзацiї проекту товарної 
категорiї 

Визначення  товарних категорiй, 
принципів формування товарiв у 
групи з використанням дерева 
споживчих рiшень  

Визначення місця товарної 
категорiї за результатами аналiзу 
ринкових перспектив i поведінки 
споживачiв; аналiз потенціалу 
товарної категорiї за рахунок 
отриманої iнформацiї про 
споживачiв, постачальників, 
конкурентів.   

Розроблення та iмплементацiя 
тактичних заходів у сферах 
асортиментної i цинової 
полiтики; оцiнка, моніторинг i 
коригування у процесі 
управлiння категорiйним 
менеджментом на пiдприємствi 
торгiвлi 

Рис. 2. Схема процесу управління товарною категорією  
на підприємстві торгівлі
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Віlіаvskа Yu.V.

FЕАТURЕS АND ТRЕNDS ОF САТЕGОRY МАNАGЕМЕNТ  
ОF ТRАDЕ ЕNТЕRРRІSЕS

Саtеgоrісаl mаnаgеmеnt іn thіs саsе bесоmеs thе bаsіs оf thе mаnаgеmеnt оf thе trаdе соmраnу: 
tо асhіеvе thеsе gоаls, аll thе sиbdіvіsіоns аnd bиsіnеss рrосеssеs оf thе соmраnіеs аrе dіrесtеd. Тhиs, 
thе саtеgоrісаl mаnаgеr іs rеsроnsіblе fоr tакіng dесіsіоns аnd оbtаіnіng thе mахіmиm есоnоmісаl 
еffесt.

Саtеgоrісаl mаnаgеmеnt саn bе іmрlеmеntеd bоth bу thе rеаdеrs аnd bу thе рrоdисеrs.
Dоmеstіс аnd fоrеіgn sсhоlаrs hаvе соvеrеd а nиmbеr оf іssиеs rеlаtеd tо thе nеw mаnаgеmеnt 

соnсерt – саtеgоrісаl mаnаgеmеnt. Виt mоst оftеn іn rеsеаrсh рареrs, саtеgоrісаl mаnаgеmеnt іs 
rеdисеd tо а gеnеrаl dеsсrірtіоn оf іts сhаrасtеrіstісs аnd fиtиrе bеnеfіts frоm thе іntrоdисtіоn іntо 
thе асtіvіtіеs оf еntеrрrіsеs. Ноwеvеr, іnsиffісіеnt аttеntіоn іs раіd tо stиdуіng thе еssеnсе оf thе 
оbjесt оf mаnаgеmеnt іn саtеgоrісаl mаnаgеmеnt, thеrеfоrе, іn thе соntехt оf sоlvіng thе рrоblеms оf 
іntrоdисіng саtеgоrісаl mаnаgеmеnt іntо thе рrасtісе оf dоmеstіс rеtаіl rеsеаrсh, thе еssеnсе оf thе 
оbjесt оf mаnаgеmеnt іs ехtrеmеlу іmроrtаnt.

Тhе риrроsе оf thе аrtісlе іs tо сlаrіfу thе еssеnсе аnd trеnds оf thе оbjесt оf mаnаgеmеnt іn 
саtеgоrісаl mаnаgеmеnt bаsеd оn thе аnаlуsіs оf wоrкs оf fоrеіgn аnd dоmеstіс sсіеntіsts tакіng іntо 
ассоиnt thе ресиlіаrіtіеs оf thе асtіvіtу оf еntеrрrіsеs оf trаdе.

Саtеgоrісаl mаnаgеmеnt, аs а strаtеgіс соореrаtіоn bеtwееn thе rеtаіl ореrаtоr аnd thе рrоvіdеr, 
wіthіn whісh thе раrtіеs mаnаgе thе саtеgоrу аs а strаtеgіс иnіt, саn асhіеvе а саtеgоrу grоwth 
(іnсrеаsеd sаlеs аnd рrоfіts) thrоиgh а sеt оf асtіоns tаrgеtіng thе bиуеr.

Кеу wоrds: саtеgоrу mаnаgеmеnt, соmmоdіtу stоскs, rеtаіl, аssоrtmеnt, dеmаnd, соnсерt, 
саtеgоrу, еntеrрrіsе.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
У ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ  
НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

Дослідження присвячено формуванню та обґрунтуванню методичного підходу до вибору 
економічних проваджень інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на основі 
обґрунтування їх доцільності через прогнозування розвитку. Розкрито комплекси ітерацій щодо 
прогнозу залежності підвищення інтегральних показників економічної віддачі від підвищення інте-
гральних показників економічної сили розвитку як за традиційної економічної поведінки, так і за її 
зміни. Доведено, що переструктуризація у виконанні економічних функцій на користь зростання 
економічної сили розвитку забезпечує вищий рівень економічної віддачі.

Ключові слова: інноваційно орієнтовані підприємства, машинобудування, економічні функції, 
прогнозування, розвиток, функціонування.

Исследование посвящено формированию и обоснованию методического подхода к выбору 
экономических действий инновационно ориентированных предприятий машиностроения на 
основе обоснования их целесообразности через прогнозирование развития. Раскрыты комплексы 
итераций по прогнозу зависимости повышения интегральных показателей экономической отдачи 
от повышения интегральных показателей экономической силы развития как при традицион-
ном экономическом поведении, так и при его изменениях. Доказано, что переструктуризация в 
выполнении экономических функций в пользу роста экономической силы развития обеспечивает 
повышение уровня экономической отдачи.

Ключевые слова: инновационно ориентированные предприятия, машиностроение, 
экономические функции, прогнозирование, развитие, функционирование.

Постановка проблеми. Розвиток іннова-
ційно орієнтованих підприємств машинобуду-
вання залежить від економічних проваджень, 
реалізованих у процесі функціонування. Їх 
вибір та обґрунтування має здійснюватися 
на основі прогнозування наслідків як за реа-
лізації усталеної економічної та інноваційної 
поведінки, так і за її зміни. Результати такого 
прогнозування є приводом інтенсифікації вико-
нання відповідних економічних функцій, засто-
сування економіко-організаційних регуляторів 
у забезпеченні функціонування підприємства в 
режимі розвитку.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Науковцями розглядається практичне застосу-
вання формалізованих методів прогнозування 
у процесі тактичного та стратегічного плану-
вання на промисловому підприємстві [1], розро-
бляються моделі оцінки динаміки розвитку під-
приємства зі складниками, параметрами яких є 
фактори прискорення та гальмування розвитку 
підприємства [2], системне прогнозування роз-
витку підприємств [3]. Дослідження прогнозу-
вання розвитку буде здійснюватися на основі 

залежності підвищення інтегральних показників 
економічної віддачі від підвищення інтегральних 
показників економічної сили розвитку.

Метою статті є формування та обґрунту-
вання методичного підходу до вибору еко-
номічних проваджень інноваційно орієнтова-
них підприємств машинобудування на основі 
обґрунтування їх доцільності через прогнозу-
вання розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прогнозування економічних наслідків дотри-
мання режиму розвитку інноваційно орієнто-
ваними підприємствами машинобудування 
на основі економічних проваджень у процесі 
функціонування має ґрунтуватися на комплексі 
ітерацій щодо прогнозу такої залежності як за 
традиційної економічної поведінки, так і за її 
зміни. Результати такого прогнозу вважаємо 
приводом до впровадження економіко-орга-
нізаційних регуляторів і технологій, а також 
інструментарію розвитку інноваційно орієнто-
ваних підприємств.

Економічна сила розвитку визначається як 
сукупність її складників за фазисами функціону-
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вання інноваційно орієнтованого підприємства 
в режимі розвитку, нарощена через виконання 
економічних функцій забезпечення, відтво-
рення, розширеного відтворення та інновацій-
ного відтворення, зважених на збалансованість 
економічного зростання у спрямованості на 
розвиток; економічна віддача – за сукупністю 
результатів, отриманих за кожною функціональ-
ною компонентою екосистеми підприємства [4]: 
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де EC
E Tm n,  – інтегральний показник еконо-

мічної сили розвитку підприємства у визначе-
ний період спостереження;

ЕВ
E Tm n,

– інтегральний показник економіч-
ної віддачі;

BЕЗвсР – рівень збалансованості економічного 
зростання інноваційно орієнтованого підпри-
ємства у спрямованості на розвиток; розрахо-
вується через відхилення векторів рекомендо-
ваних та наявних значень показників виконання 
економічних функцій на основі групового кое-
фіцієнта зв’язаності, що дає змогу виявляти 
тісноту внутрішніх зв’язків на основі кутів між 
підпросторами за математичним підходом 
О.М. Дегтярева, Є.В. Дегтяревої [5];

WP V
E T

k i j

m n
ε

, ,  WR
E T

i

m n

ε
, – показник економічного про-

гресу зміни стану підприємства за виконання 

економічних функцій та зміни економічної 
віддачі (відповідно) за призначення окремого 
функціонального середовища складника еко-
системи підприємства;  розраховується за 
сумою встановленої різниці між наявними та 
бажаними значеннями показників виконання 
економічних функцій між кінцями векторів 
досягнутих значень для підприємства та для 
рекомендованих меж значень визначеного діа-
пазону;

VPk iε , VRεi – кількість середовищ, що вхо-
дять до структури функціональної компоненти 
екосистеми підприємства; ε

i  – позначення 
функціональної компоненти екосистеми під-
приємства (виробничої, управлінської, фінан-
сово-інвестиційно); Pk  – позначення фазису 
функціонування інноваційно орієнтованого 
підприємства в режимі розвитку; Vj  – позна-
чення функціонального середовища; R – позна-
чення фазису економічної віддачі; Tn  – період 
оцінювання; Em  – позначення окремого під-
приємства машинобудування, E Em ∈ .

При цьому значення показника виконання 
економічної функції, як і окремого результату 
економічної віддачі, розраховувалось за абсо-
лютним ланцюговим приростом значення еко-
номічного показника для лінійно нормалізо-
ваних значень (на діапазоні значень у 12 років 
функціонування підприємства).

Виявлений кореляційний зв’язок між еконо-
мічною силою розвитку, нарощеною на фази-
сах функціонування підприємств машинобуду-
вання (рис. 1), доводить, що для підприємств, 
економічна діяльність яких належить до чет-
вертого технологічного укладу, розширене та 

Рис. 1. Кореляційна залежність між економічною силою розвитку  
та економічною віддачею досліджуваної сукупності підприємств машинобудування: 

 а) четвертого, б) п’ятого технологічного укладу
Джерело: розраховано автором

  
а) б) 
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інноваційне відтворення пов’язані з отриман-
ням економічної віддачі щільніше. 

Визначення прогнозованих економічних 
результатів функціонування інноваційно орі-
єнтованих підприємств машинобудування 
у разі незмінності дотримуваного режиму 
доцільно здійснювати за використання авто-
регресійної моделі p -го порядку як пролонго-
ваного наслідку за використання традиційних 
для підприємства інноваційної та економічної 
поведінки. Це дасть змогу орієнтуватися щодо 
потреби зміни активності у виконанні певних 
економічних функцій для саморозвитку.

Функція авторегресійної моделі p -го 
порядку для моделювання значень рівня еко-
номічної сили розвитку на окремому фазисі 
відповідно до математичного інструментарію 
матиме вигляд [6]:
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де EC
P

E T

k

m n, – показник рівня економічної 
сили розвитку на окремому фазисі функціону-
вання підприємства в режимі розвитку в період 
спостереження;

EC EC
P

E T

P

E T

k

m n

k

m n p, ,,...,− −1 – значення часового 
ряду показників рівня економічної сили в 
моменти часу n n p− −1,...,  відповідно (неза-
лежні змінні);

ϕ0  – постійний рівень часового ряду, 
який визначається під час побудови моделі; 
ϕ ϕ1,..., p  – коефіцієнти моделі; ε t  – випадкове 
збурювання, що описує вплив змінних, не вра-
хованих у моделі; Tn  – період спостереження; 
Pk  – фазис функціонування інноваційно орі-
єнтованого підприємства в режимі розвитку; 
Em  – позначення підприємства.

З огляду на різну специфіку підприємств 
машинобудування (належність діяльності до чет-
вертого чи п’ятого технологічного укладу, інно-
ваційну маневреність/адаптивність, види еконо-
мічної діяльності у структурі машинобудування, 
функціональний рівень) моделювання має здій-
снюватися окремо для кожного за збереження 
загальної структури обраної моделі. Зважаючи на 
значний обсяг вихідних даних, економічну силу 
розвитку спрогнозовано з використанням пакету 
Statistica 12.0 (табл. 1). Її значення в інноваційному 
відтворенні досліджуваного підприємства, взя-
того як приклад, мають значні коливання, що 
потребує скеровування економічної системи. 

Прогнозування економічної віддачі залежно 
від зміни інтегральної економічної сили роз-
витку варто здійснювати на основі застосо-
вування регресійних моделей із точками роз-
риву – кусочно-лінійних моделей [7]. 

Загальний вигляд моделі, яка використову-
ється і для прогнозування значень економічної 

віддачі у разі застосування пропозицій покра-
щення цільових результатів функціонування 
підприємств машинобудування, відповідно до 
математичного інструментарію має вигляд [7]:
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де EB
E Tm n,  – інтегральний показник рівня 

економічної віддачі в визначений період спо-
стереження;

EC
P

E T

k

m n, – показник рівня економічної сили 
розвитку підприємства на окремому фазисі 
функціонування інноваційно орієнтованого 
підприємства в режимі розвитку;

Em , Pk , Tn  – позначення підприємства; 
фазису; періоду спостереження;
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2, , ,.., , ,..., – коефіцієнти кусочно-

лінійної регресійної моделі;
ξ – точка розриву моделі для значень залеж-

ної змінної – економічної віддачі.
Відповідні моделі та координати точок роз-

риву для досліджуваного підприємства були 
отримані для підприємства з використан-
ням пакету Statistica 12.0 та його інструменту 
Piecewise linear regression with breakpoint; 
модель прогнозування економічної віддачі під-
приємства має такий вигляд:
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Для досліджуваного підприємства, взятого 
за приклад, недостатньо ефективним є вико-
нання економічних функцій на фазисах розши-
реного та частково інноваційного відтворення, 
що приводить до тривалішого періоду впливу 
нарощених економічних ресурсів та здатнос-
тей на економічну віддачу. Результати кореля-
ційного аналізу свідчать про наявність значної 
залежності економічної віддачі саме від вико-
нання економічних функцій такого спряму-
вання (рис. 2).

Для провадження економічних дій, спря-
мованих на збільшення економічної віддачі, 
необхідно виявляти заходи з підвищення еко-
номічної сили розвитку, інструментами чого 
вважаємо виконання економічних функцій. 
На основі попередніх досліджень сформовано 
структуру економічних функцій, виявлено ті, 
що підлягають інтенсифікації виконання. Для 
підвищення економічної віддачі інноваційно 
орієнтованих підприємств машинобудування, 
зокрема для інноваційного відтворення, такими 
функціями є інтенсифікація озброєності праці 
нематеріальними активами, використання 
амортизаційного фонду на відтворення осно-
вних засобів разом із нематеріальними акти-
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Рис. 2. Візуалізація кореляційної залежності між економічною 
силою розвитку на фазисах забезпечення, відтворення, 

розширеного та інноваційного відтворення та економічною 
віддачею досліджуваного підприємства

Джерело: складено автором 

вами, відтворення фінансового потенціалу для 
оновлення основних засобів та нематеріальних 
активів (виробнича компонента екосистеми 
підприємства); підвищення рівня відтворення 
доходу від інноваційної діяльності за вкладень 
у персонал, доходу від реалізації інноваційної 
продукції порівняно з попереднім рівнем; від-
творення інноваційної активності разом з опе-
раційною діяльністю, відтворення основних 
засобів та нематеріальних активів через при-
скорене оновлення, управлінських здатностей 
на основі інноваційних управлінських техно-
логій (управлінська); відтворення фінансової 
спроможності через високоліквідні нематері-
альні активи, поточне відтворення фінансових 
ресурсів для витрат на інноваційну діяльність, 
на інновації через використання резервних 
коштів та нерозподіленого прибутку (фінан-
сово-інвестиційна компонента). Як приклад 
у табл. 2. наведено обрані та конкретизовані 
економічні функції для досліджуваного підпри-
ємства з відповідними показниками, які лягли в 
основу їх оцінювання. 

Розрахункові значення показників рівня 
виконання виявлених економічних функцій 
та економічної віддачі отримано через вико-
ристання прогнозованих значень відповідних 
економічних показників (статичних) на основі 
побудови регресійних моделей. У разі невід-
повідності рекомендованим межам у пер-
шому періоді – 2017–2018 рр. – здійснювалася 

заміна на значення нижньої (Dlow ) межі, на 
етапах 2021–2019 рр. – верхньої (Dhigh ), на етапі  
2018–2017 рр. – середнього значення між ниж-
ньою та верхньою межею. Надалі повторно 
здійснено прогнозні розрахунки економічної 
сили розвитку та економічної віддачі (табл. 3). 

За результатами ітерацій із використан-
ням пропозицій щодо посилання активності у 
виконання конкретизованих функцій виявлено 
певну тенденцію зниження рівня економічної 
сили розвитку на фазисах розширеного відтво-
рення, що свідчить про недоцільність їх значної 
інтенсифікації. Підприємствам варто дотри-
муватися обраного напряму функціонування 
щодо розширено відтворювальних процесів, 
оскільки незначні зниження/підвищення за 
економічними показниками в динаміці значно 
не впливають на прогнозований економічний 
ефект.

Результати прогнозування економічних 
наслідків функціонування в режимі розвитку 
наведено на рис. 3.

Переструктуризація у виконанні економіч-
них функцій на користь інноваційного відтво-
рення забезпечує зростання економічної сили 
розвитку, що сприяє вищому рівню економіч-
ної віддачі. 

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі запропонованого підходу визначено, 
що виконання економічних функцій інновацій-
ного відтворення не тільки забезпечить зрос-
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Таблиця 2
Економічні функції підвищення рівня економічної сили розвитку  

для досліджуваного підприємства машинобудування

Економічні функції та економічні 
показники, обрані як основа для їх 

оцінювання

Межі рекомендованого 
значення показника 
виконання функції

Значення показників: 
виконання економічних 
функцій/ економічних 

показників
Період

нормативне значення 
економічних показників* 20

13
–

20
12

20
14

–
20

13

20
15

–
20

14

20
16

–
20

15

Функції розширеного відтворення
Відтворення прибутковості завдяки надій-
ності бізнес-партнерів та контрагентів lowD – highD :0,087–0,263 0,1 0,0 0,1 –0,14

Коефіцієнт ефективності збутових про-
ваджень (розраховується як відношення 
прибутку до суми витрат на збут та 
середньорічної безнадійної дебіторської 
заборгованості)

[ ]norm
low

Ktf , [ ]norm
high

Ktf : КЕ.з..п >1 2,1 2,5 1,5 1,8

Відтворення чистого грошового потоку 
від інвестиційної діяльності lowD – highD : 0,130–0,332 0,0 0,7 –0,3 –0,58

Коефіцієнт ефективності інвестиційних 
проваджень (розраховується як від-
ношення чистого грошового потоку до 
інвестиційних витрат)

[ ]norm
low

Ktf , [ ]norm
high

Ktf : КЕ.і.п >1 4,0 11 7,3 1,5

Відтворення спроможності фінансово-
інвестиційного забезпечення оновлення 
основних засобів

lowD – highD :0,051–0,298 0,1 –0,1 1,0 –0,4

Коефіцієнт спроможності фінансово-
інвестиційного відтворення основних 
засобів (розраховується за відношенням 
суми прибутку від участі в капіталі та 
інших фінансових доходів до вартості 
введених основних засобів)

[ ]norm
low

Ktf , [ ]norm
high

Ktf : Кспр.ф-іВ.ОЗ .≥1 0,7 –0,5 7,4 4,1

Функції інноваційного відтворення
Інтенсифікація озброєності праці нема-
теріальними активами lowD – highD : 0,156–0,343 0,1 –0,2 –0,2 –0,2

Коефіцієнт озброєності працівників 
нематеріальними активами [ ]norm

low
Ktf , [ ]norm

high
Ktf : Козб.НА >0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Відтворення фінансового потенціалу для 
оновлення основних засобів та немате-
ріальних активів

lowD – highD : 0,074–0,348 –0,1 0,2 –0,1 0,7

Коефіцієнт фінансового відтворення 
основних засобів та нематеріальних 
активів 
(розраховується як відношення суми 
прибутку, амортизаційних відрахувань, 
мобілізованих внутрішніх резервів до 
первісної вартості основних засобів)

[ ]norm
low

Ktf , [ ]norm
high

Ktf : Кф.в.ОЗ.НА ≥0,1 0,1 0,3 0,2 1,1

Відтворення фінансової спроможності 
через високоліквідні нематеріальні активи lowD – highD : 0,091–0,359 0,0 –0,4 0,2 –0,2

Коефіцієнт покриття нематеріальними 
активами короткострокових зобов’язань [ ]norm

low
Ktf , [ ]norm

high
Ktf : Кп.НА > 0 0,003 0,002 0,002 0,001

Розширене відтворення основних засо-
бів та нематеріальних активів через при-
скорене оновлення

lowD – highD : 0,176–0,326 0,002 0,004 –0,005 –0,009

Коефіцієнт оновлення основних засобів 
та нематеріальних активів [ ]norm

low
Ktf , [ ]norm

high
Ktf : Кон.ОЗ.НА >0,9 1,1 1,2 1,1 1,0

Примітка: *використано у тому числі загальновідомі нормативні значення економічних показників.  
Джерело розраховано автором
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Таблиця 3
Результати прогнозування економічної сили розвитку та економічної віддачі за активізації 

виконання визначених функцій досліджуваного підприємства машинобудування

Період 

Прогноз економічної сили розвитку за виконання 
економічних функцій: Прогноз 

інтегральної 
економічної 

сили розвитку

Прогноз 
інтегральної 
економічної 

віддачі
Забезпе-

чення
Відтво-
рення

Розширеного 
відтворення

Інновацій-
ного відтво-

рення
2017-2016 0,203 0,479 0,043* 0,165 0,155 0,881* 1,003 1,298* 1,617
2018-2017 0,250 0,546 0,107* 0,299 0,430 1,332* 1,525 1,220* 1,136
2019–2018 0,212 0,613 0,137* 0,176 0,152 1,114* 1,153 1,118* 1,294
2020–2019 0,261 0,560 0,005* 0,265 0,037 0,863* 1,123 1,228* 1,548
2021–2020 0,241 0,560 0,247* 0,197 0,236 1,284* 1,234 0,744* 1,694

Примітка: *) – значення прогнозу економічної сили розвитку та економічної віддачі, що є неефективними за 
зміни економічної поведінки, які замінено на значення за традиційної для підприємства. 
Джерело: складено автором

Рис. 3. Візуалізація результатів прогнозування розвитку як наслідку економічних 
проваджень у процесі функціонування досліджуваного підприємства

Джерело: складено автором

тання економічної сили розвитку, але і вплине 
на збільшення економічної віддачі підприємств. 
Окреслений підхід дає змогу комплексно про-
гнозувати результати керованого впливу на 
розвиток інноваційно орієнтованого підпри-
ємства машинобудування у процесі функці-
онування із застосуванням варіативних про-
цедур прийняття рішень. Переструктуризація 

у виконанні економічних функцій на користь 
зростання економічної сили розвитку за вико-
нання економічних функцій інноваційного від-
творення забезпечує вищий рівень економічної 
віддачі. Подальші дослідження будуть присвя-
чені розробленню системи економічних рішень 
для пролонгування спроможності підприємств 
розвиватись інноваційно.

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

1 2 3 4 5

Зн
ач

ен
ня

 

Періоди 
Прогнозовані значення економічної сили розвитку 

Прогнозовані значення економічної сили розвитку за активізації належного виконання визначених 
економічних функцій 
Прогнозовані значення економічної віддачі за наявної економічної та інноваційної поведінки в 
процесі функціонування 
Прогнозовані значення економічної віддачі за провадження режиму розвитку з підвищеним рівнем 
економічної функціональност 
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Boiarynova К.О.

METHODICAL APPROACH TO THE SELECTION  
OF ECONOMIC PROCEEDINGS IN THE PROCESS OF FUNCTIONING  

OF INNOVATION-ORIENTED MECHANICAL ENGINEERING 
ENTERPRISES BASED ON DEVELOPMENT FORECASTING

The research dedicated to the formation and substantiation of methodical approach to the selection 
of economic proceedings for innovation-oriented mechanical engineering enterprises which is based 
on substantiation the expedience through development forecasting.

It was discovered the iterations complex concerning the forecast of the dependence of increasing 
the integral indicators of economic output by increasing the integral indicators of economic develop-
ment force as for traditional economic behaviour and opportunities of its changes. It was proved that 
the results of this forecast is the reason for the implementation of economic and organizational regu-
lators of the development through the intensification of execution the relevant economic functions for 
the development of innovation-oriented enterprises predefined from the complex of necessary (inten-
sification of labour equipment by intangible assets, using depreciation fund for the reproduction of 
fixed assets with intangible assets, reproduction of financial potential for renovation of fixed assets and 
intangible assets, increasing the level of reproduction of income from innovation activity by the invest-
ment in staff, income from the realization of innovative products in comparison with the previous level; 
reproduction of innovation activity together with operational activity, reproduction of fixed assets and 
intangible assets through accelerated updates, managerial capabilities which are based on innovative 
management technologies; reproduction of financial capacity through highly liquid intangible assets, 
current reproduction of financial resources for innovation activity expenses, for outgoings on innova-
tions through the usage of reserve funds and retained profit).

It was proved that restructuring in the implementing of economic functions in behalf of the growth 
of economic development force on the function of innovation reproduction provides the highest level 
of economic output.

The methodical approach is allowed to predict in complex the results of the controlled impact on the 
development of innovation-oriented mechanical engineering enterprise in the process of functioning 
with the use of variant decision-making procedures.

Key words: innovation-oriented enterprises, mechanical engineering, economic functions, 
forecasting, development, functioning.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PERSONNEL OUTSOURCING 
MATRIX ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Стаття присвячена вирішенню актуальних питань такої форми господарських взаємовідно-
син, за якої роботодавець передає частину обов’язків по управлінню персоналом спеціалізованій 
організації (аутсорсеру), що здатна надавати високоякісні послуги, завдяки використанню сучас-
них новітніх технологій управління персоналом та наявністю у своєму штаті висококваліфікова-
них спеціалістів. Основну увагу зосереджено на застосуванні personnel outsourcing matrix, який 
полегшує її діяльність і сприяє росту фінансового благополуччя в діяльності підприємств сфери 
туризму. Зроблено спробу в загальних рисах охарактеризувати основні підходи до процесу фор-
мування та особливостей впровадження в окремих бізнес-процесах personnel outsourcing matrix, 
але питання комплексного дослідження як важливого інструменту вдосконалення управління 
персоналом висвітлено недостатньо.

Ключові слова: туристична індустрія, туристичний продукт, аутсорсинг, форми аутсорсингу, 
підприємство, кадри, personnel outsourcing matrix, управління персоналом, прийняття рішень про 
аутсорсинг.

Статья посвящена решению актуальных вопросов такой формы хозяйственных взаимоотноше-
ний, при которой работодатель передает часть обязанностей по управлению персоналом специ-
ализированной организации (аутсорсеру), которая способна предоставлять высококачественные 
услуги, благодаря использованию современных новейших технологий управления персоналом и 
наличием в своем штате высококвалифицированных специалистов. Основное внимание сосре-
доточено на применении personnel outsourcing matrix, которая облегчает ее деятельность и спо-
собствует росту финансового благополучия в деятельности предприятий сферы туризма. Сде-
лана попытка в общих чертах охарактеризировать основные подходы к процессу формирования 
и особенностей внедрения в отдельных бизнес-процессах personnel outsourcing matrix, но вопрос 
комплексного исследования как важного инструмента совершенствования управления персона-
лом освещены недостаточно.

Ключевые слова: туристическая индустрия, туристический продукт, аутсорсинг, формы аут-
сорсинга, предприятие, кадры, personnel outsourcing matrix, управления персоналом, принятия 
решений об аутсорсинге.

Постановка проблеми. Ефективний розви-
ток і забезпечення фінансової стійкості вітчиз-
няних підприємств та організацій туристичної 
сфери передбачає створення конкурентоспро-
можного туристичного продукту, що можливо 
лише за умови використання компетенцій 
персоналу, високого рівня підготовки фахів-
ців для сфери туризму, постійного їх розвитку, 
створення умов для реалізації принципів гідної 
праці, що дасть можливість підвищити якість 
трудового життя.

Значні зміни, наявність кризової ситуації 
в соціальній, економічній, політичній сферах 
України одночасно як розширюють можли-
вості, так і створюють серйозні обмеження для 
кожної людини, стабільності її існування і зрос-
тання. Тому оперативний аналіз ситуації, що 
склалася, має виключне значення для розро-
блення «політики» у відповідній сфері й реко-

мендації вітчизняним підприємцям, необхідних 
для успішного подолання ними кризових явищ. 

Під час кризи особливу увагу слід звернути на 
питання організації ресурсів. Досягти поставле-
них цілей можна при гнучкому підході до процесу 
управління – ресурси мають розподілятися від-
повідно до антикризових пріоритетів. Однак, за 
будь-якої макроекономічної ситуації, причиною 
неефективної роботи компаній можна вважати 
не кваліфікованість менеджменту. При цьому 
нагального значення набуває питання відповід-
ності спеціалістів посадам, які вони обіймають: в 
кризових умовах господарювання некомпетент-
ність не лише стримуватиме розвиток бізнесу, а 
й здатен знищити його.

Загальновідомий вислів «кадри вирішують 
усе» є актуальним за будь-яких умов. У якій би 
ситуації не опинилася сьогодні компанія, виплу-
татися з неї без участі персоналу виявляється 
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неможливим. Саме тому, в міру поглиблення 
фінансової кризи, підприємства активно осво-
юють нові методи управління ефективного 
використання персоналу, одним з яких є кадро-
вий аутсорсинг, який дозволяє регулювати 
кількість працівників (не змінюючи при цьому 
офіційну чисельність персоналу).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню personnel outsourcing matrix під-
приємств сфери туризму присвячені праці 
таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як 
О. Грішнова [1], А. Доронін [2], Р. Каплан [3; 4], 
Ф. Махлуп [5], Б. Мільнер [6], К. Прахалад [7; 8], 
Г. Хамел [9], М. Х’юзлід [10], Л. Федулова [11] та 
ін. Уперше на необхідність вимог до компетен-
цій працівників залежно від їхнього внеску в 
досягнення стратегічних цілей організації зва-
жили К.К. Прахалад й Г. Хамел [7; 9; 8]. У своїх 
роботах ці науковці наголошують на тому, що 
стратегічний розвиток туристичних підпри-
ємств формується з двох типів компетенцій: 

– до першого слід відносити випереджальні 
(реалізація стратегії й перехід до майбутніх 
можливостей організаційного розвитку);

– до другого – поточні, які потрібно або 
нарощувати, або знаходити їм нові застосу-
вання.

Але проблема доцільності застосування 
personnel outsourcing туристичними підприєм-
ствами є недостатньо висвітленою і потребує 
подальшого вивчення.

Мета статті полягає у дослідженні основних 
тенденцій, особливостей, переваг та загроз 
від застосування personnel outsourcing matrix 
у діяльності підприємств сфери туризму та 
викладені авторської оцінки доцільності активі-
зації цього процесу в український туристичних 
компаніях.

Методи дослідження структурно-логічного 
аналізу (для побудови логіки і структури нау-
кової роботи), табличний (для наочності пред-
ставленого матеріалу), порівняння (для аналізу 
існуючих дефініцій «personnel outsourcing»), 
теоретико-узагальнюючий (для обґрунтування 
висновків).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні умови, в яких діють суб’єкти господар-
ської діяльності, в тому числі і у сфері туризму, 
характеризуються загостренням не тільки гео-
політичних, міжнародних та інших протиріч, 
але і сповільненням темпів соціально-еконо-
мічного розвитку. Відповідно, до управління 
підприємствами висуваються більш жорсткі 
вимоги, що обумовлено потребою не тільки 
врахування існуючих загроз та небезпек, але і 
розробки заходів щодо їх попередження. 

Завдання керівника бізнесу – зробити бізнес 
ефективним, тобто таким, що приносить мак-

симальний прибуток при оптимальному рівні 
витрат. Існує багато способів досягнення цього 
завдання. Деякі прагнуть економити на ресур-
сах (найкраща якість за найменшою ціною), 
інші підписують договори, скорочуючи тим 
самим ризики невиконання обумовлених умов 
і появи незапланованих витрат. Таким чином, 
можна стверджувати, що однією з найбільш 
сучасних і успішних моделей господарювання, 
що дозволяють домогтися конкурентних пере-
ваг, є аутсорсинг. 

Термін аутсорсинг (від англ. outsourcing – 
зовнішнє джерело) дослівно перекладається як 
«використання чужих ресурсів». Головний прин-
цип аутсорсингу: «залишаю за своєю компа-
нією тільки те, що роблю краще за інших, від-
даю зовнішньому виконавцеві те, що він робить 
краще інших» [12].

Варто зауважити, що законодавчої бази 
аутсорсингу, а тим більше, нормативних пра-
вил щодо вибору функцій для аутсорсингу в 
нашій країні поки що не існує. Сформована 
практика показує, що аутсорсингові відносини 
з організацією-аутсорсером оформляються 
угодою щодо надання послуг. Найчастіше на 
аутсорсинг зовнішнім виконавцям, які спеці-
алізуються в конкретній області і володіють 
знаннями, досвідом, технічним оснащенням, 
передається ряд допоміжних функцій організа-
ції. До таких функцій належать бухгалтерський 
облік, юридичні послуги, функції безпеки, у 
тому числі інформаційні технології та ін. Отже, 
саме ті функції, що передаються на аутсорсинг, 
і виступають основною класифікаційною озна-
кою організації.

Відтак, різноманіття наукових поглядів, що 
обумовлює дослідження категорії «аутсор-
синг» дозволило з різних точок зору подиви-
тись на поставлену проблему, оцінити її в різ-
них системах координат, та зробити висновок, 
що в практичній діяльності підприємств саме 
сфери туризму даній проблемі не приділяється 
значної уваги. У зв’язку з цим ми пропонуємо 
схему класифікації аутсорсингу з виділенням 
основних організаційних (процесних) і якісних 
(змістовних) ознак (див. рис. 1). 

Суть підходів зображених на рис. 1, зво-
диться до того, що придатними для аутсор-
сингу вважаються функції зрілі, тобто ті, що 
дозволяють значною мірою підвищити конку-
рентоспроможність підприємств за рахунок 
зниження витрат, раціоналізації виробничої 
та управлінської діяльності, фокусування на 
інноваціях. 

Застосовувати аутсорсинг чи ні – це справа 
кожного із керівників, стверджує Г.С. Кесарчук 
[13]. Застосування аутсорсингу – це підвищення 
продуктивності й ефективності функціонування 
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підприємства. Варто відкинути стереотипне 
мислення щодо організації системи обліку на 
підприємстві і сприймати провайдера не як 
«економічного шпигуна», а як висококваліфі-
кованого партнера, що підвищить вашу конку-
ренто-спроможність на ринку [13].

Виходячи з вищевикладеного, можна ствер-
джувати, що аутсорсинг як методологія бізнесу 
не ставить меж у виборі партнера, крім однієї – 
результат реалізації аутсорсинг-проекту пови-
нен сприяти підвищенню ефективності та кон-
курентоспроможності бізнес-системи в цілому. 

Однак, незважаючи на контокорентне вико-
ристання видів аутсорсингу в залежності від 
форми організації спільної діяльності, виділя-
ють внутрішній і зовнішній його види:

– внутрішній аутсорсинг виражений в пере-
розподілі функцій всередині бізнес-системи 
з метою збереження контролю над якістю їх 
виконання;

– при зовнішньому аутсорсингу вико-
нання окремих або взаємо-пов’язаних функ-
цій передається зовнішньому виконавцеві-
аутсорсеру, при цьому скорочується частка 

компанії у вартості готового продукту, а 
також рівень оподаткування.

Отже, науковий дискурс про формування 
аутсорсинг-матриці в туристичній сфері 
набирає обертів, але перед тим як запропо-
нувати авторське бачення цього процесу, 
розглянемо як трансформувалися ключові 
погляди із цієї проблематики. Таким чином, 
сутність аутсорсингу в нинішньому підпри-
ємництві необхідно розглядати крізь призму 
еволюції базових концепцій менеджменту, які 
послідовно змінювали одна одну впродовж 
останніх десятиліть та у контексті загальної 
системи менеджменту підприємства. Тому 
принципове питання про те, як модернізу-
вати обраний шлях розвитку компанії і яким 
повинен бути новий, залишається відкритим 
до сьогодні. Ніхто, крім вищого менеджменту 
компанії, не вибирає її стратегію (див. рис. 2). 

У цьому контексті ми не пропонуємо зух-
вало заперечувати все те, що було зроблено за 
попередніх півтора століття, а власне «спираю-
чись на минуле, належить створити нову науку 
управління, враховуючи, що людина стала най-

Рис. 1. Класифікація аутсорсингу
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важливішим елементом орга-
нізації, відкритої складної сис-
теми» [14].

Поряд з можливістю зна-
ходження унікальних рішень 
вирішення проблем, внутріш-
ній аутсорсинг дозволяє збері-
гати і розвивати власні компе-
тенції і ноу-хау в тих областях 
діяльності, які складають 
стратегічні інтереси компа-
нії (наприклад, при реалізації 
стратегій диверсифікації). При 
цьому ринкова координація 
взаємовідносин з партнером 
при використанні зовнішнього 
аутсорсингу відкриває можли-
вості застосування стандарт-
них комплексних рішень, що 
сприяє зниженню витрат, а 
також підвищення гнучкості у 
виборі аутсорсера при розви-
неному ринку послуг.

На перший погляд, все правильно, адже 
менеджмент є прагматичною наукою, де управ-
ління підприємством, виконання завдання, збіль-
шення частки ринку, максимізація прибутку є 
наслідком управлінської діяльності. Отже, нама-
гаючись поставити у своїх теоретичних концеп-
ціях індивіда із його інтелектом і знаннями на 
вершину піраміди у формуванні конкуренто-
спроможності підприємства в ХХІ столітті, нау-
ковці роблять лише один крок, ми в свою чергу, 
абсолютно переконані, що потрібно зробити і дру-
гий, революційний – ліквідувати залежність носія 
інтелекту від системи, сформувати ефективні, не 
примусові мотиваційні механізми-передумови, 
за дії яких творчий індивід буде вмотивований 
інтелектуально «розкритися» та забезпечувати 
очікувані від нього конкурентних переваг для 
підприємства. Тому предметом сучасної науки 
менеджменту мають бути стосунки (взаємовід-
носини), що складаються між особистостями у 
процесі створення інтелектуального продукту, а 
також економічно-правові взаємини між носіями 
інтелектуального капіталу та підприємством, на 
якому вони б хотіли його зреалізувати в процесі 
управління.

У такому розумінні кожна інтелектуально 
активна особистість розглядається як само-
організований фактор менеджменту; підля-
гає усвідомленню взаємозв’язок інтелекту-
альної свободи та відповідальності в системі 
менеджменту; набуває значної ваги гнучке 
використання принципів і методів психології, 
філософії та культурології як методологічних 
засад менеджменту. Обґрунтовуючи складові 
в окресленій парадигмі менеджменту, зазна-

чимо, що до даних ситуацій, доцільно викорис-
товувати кадровий аутсорсинг. 

Послуги кадрового аутсорсингу – один з най-
популярніших і результативних методів еко-
номії коштів організації – зовнішні постачаль-
ники виконують аналогічну роботу за меншу 
ціну або за ту ж ціну, але більш високої якості 
(основний акцент, звичайно, робиться саме на 
підвищенні якості). Таким чином, застосування 
аутсорсингу персоналу повинно базуватися на 
економічному обґрунтуванні його доцільності 
та розробці організаційного механізму його 
впровадження. Для цього, насамперед, необ-
хідно скористатися типовим розрахунком еко-
номічної ефективності залучення кадрового 
аутсорсингу на одного працівника [16]: 

Sp=Ss+Sk=Kp×Sm×Km + Pr×Kp×Sm×Km,
де Sр – загальні витрати на аутсорсинг одного 

співробітника; Ss – сума витрат на заробітну 
плату спеціаліста, взятого за договором аут-
сорсингу; Sk – витрати на винагороду аутсор-
синговій компанії; Кр – підвищувальний коефі-
цієнт зарплати аутсорсингового співробітника 
(від 1,5 до 2,5); Sm – середньоринкове значення 
місячної зарплати відповідної категорії спеціа-
лістів; Кm – кількість місяців аутсорсингу спів-
робітника; Рr – відсоток від зарплати для роз-
рахунку з аутсорсинговою компанією (від 20 до 
35 %). Як бачимо, загальні витрати на кадровий 
аутсорсинг можуть бути досить значними (див. 
рис. 3). Основним завданням цього етапу є 
визначення функцій, передача яких в обслуго-
вування та управління зовнішнім постачальни-
кам можлива і не суперечить стратегії розвитку 
туристичного підприємства [17].

Рис. 2. Пошук оптимального рішення у рамках аутсорсинг-
проекту – внутрішній і зовнішній аутсорсинг [15]
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Так, досліджуючи концептуальні засади та 
особливості застосування аутсорсингу кадро-
вих ресурсів в управлінні персоналом, можна 
простежити виникнення нагальних потреб сьо-
годення в якості способу здатного вирішувати 
глобальні протиріччя, виконуючи таким чином 
відповідні функції [18]: стратегічного фокуса, 
операційної здатності, фінансової вигоди і 
можливості для вдосконалювання всередині 
підприємства.

В контексті проведення аналітичної та 
організаційної роботи ми вважаємо, що 
незважаючи на новизну і модність тер-
міна – «кадровий аутсорсинг», бажання 
передати професіоналам якісь функції, які 
вони можуть виконувати більш якісно і менш 
затратно, було завжди. Саме тому, для кра-
щої візуалізації представлених результатів 
ми пропонуємо використати графічний під-
хід з використанням графічних матриць. До 
графічних моделей, які застосовуються для 
оцінки доцільності впровадження кадрового 
аутсорсингу, відносяться наступні:

– кадровий аутсорсинг – це сукупність різ-
них видів діяльності, у межах якої «на вході» 
використовується один чи більше видів ресур-
сів, і в результаті «на виході» створюється про-
дукт, що є цінністю для споживача, чи так зва-
ного «клієнта бізнес-процесу» [19];

– кадровий аутсорсинг – послідовний лан-
цюжок взаємозалежних дій, які приводять до 
результату, що спрямований на збільшення 
вартості [20];

– кадровий аутсорсинг – це впорядкова-
ний за певною логікою набір діяльностей, який 
потребує задоволення таких умов: 

• ресурси-активатори на початку (входи); 
• трансформація ресурсів-активаторів; 
• ресурси-активатори або кінцевий продукт 

(виходи); 
• задоволення певних вимог споживача 

(внутрішнього чи зовнішнього по відношенню 
до організації в межах якої відбувається про-
цес); 

• критерії набору діяльностей до поняття 
кадровий аутсорсинг – можливість оцінити вар-
тість цього набору діяльностей; 

• кожний окремий процес кадрового аут-
сорсингу має бути частиною загальної сис-
теми [14].

Отже, отримані результати свідчать про 
те, що в умовах кризи найважчим завданням 
перед туристичними підприємствами висту-
пає утримування здорового балансу між 
витратами діяльності і доходами, які змен-
шуються. Скорочення ринку, особливо таке 
різке, що не дало можливості підготуватись 
до тих змін, що мають місце. Тому одним із 
найцікавіших рішень, що може оптимізувати 
витрати, а також збільшити еластичність під-
приємства, є кадровий аутсорсинг. Високок-
валіфікований персонал – запорука успіху 
будь-якого підприємства. Саме від того, 
наскільки кваліфікованими є працівники під-
приємства, залежить прибуток і ефективність 
діяльності суб’єкта господарювання.
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Рис. 3. Розрахунок економічної ефективності залучення  
кадрового аутсорсингу на туристичному підприємстві [17]
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При кадровому аутсорсингу фірма замов-
ник повинна укласти угоду з кадровим агент-
ством на надання послуг щодо підбору кадрів. 
Як правило заключається угода щодо надання 
послуг, що вимагають погашення. На основі 
укладеної угоди аутсорсер відповідно до вимог 
замовника (обумовленими в угоді) знаходить 
претендента, якого задовольняють умови 
угоди, і пропонують його кандидатуру на роз-
гляд компанії-замовнику. Результатом вико-
нання угоди є прийняття претендента на роботу 
в якості працівника в компанію-замовника.

Аналіз нинішньої ситуації підтверджує, що 
отримувана додана вартість у вигляді легшого 
способу формування витратної структури скла-
дає найбільшу перевагу рішення про кадровий 
аутсорсинг. Отже, кадровий аутсорсинг – це [21]:

– різновид аутсорсингу бізнес-процесів; 
– упорядкована послідовність операцій, 

що пов’язана з передачею бізнес-процесів або 
частини бізнес-процесів від замовника до аут-
сорсера (аутсорсерів), з можливістю залучення 
субаутсорсера;

– передача якої-небудь функції зовнішньої 
компанії провайдеру, що володіє необхідним 
персоналом для її виконання.

При цьому «на вході» аутсорсингу бізнес-
процесу використо-вуються ресурси, а на 
виході отримується якісний продукт у вигляді 
роботи або послуги (див. рис. 4 – (а),(б)) [21]: 

– перша ситуація зображена на рисунку 4, 
а), де аутсорсинговий проект виступає в ролі 
підпроекта для проекта більш 
високого рівня. Ця схема 
використовується у випадку 
нестачі власних ресурсів. Від-
повідно здійснюється пере-
дача функцій від проекта до 
під проекту;

– друга ситуація зобра-
жена на рисунку 4, б), де необ-
хідно передати різні функції 
декільком аутсорсерам, таким 
чином аутсорсингових проек-
тів може бути декілька.

Отже, потреба в кадрах у 
підприємствах індустрії гос-
тинності може виникати регу-
лярно. Так, в першій ситуації 
використання кадрового аут-
сорсингового представлено у 
піковий «уік-ендний» період, 
оскільки ринку послуг при-
таманні сезонні коливання, 
підприємствам необхідний 
персонал, штат яких залежно 
від рівня попиту на послугу 
може збільшуватися вдвічі. 

Тоді організації зустрічаються із ситуацією, 
коли приймати в штат нового працівника не 
рентабельно, а робота повинна бути виконана 
професійно та вчасно: замовник передає 
першому аутсорсеру (туроператору) функції 
по «оренді персоналу», другому аутсорсеру 
(юридичній компанії) – функції по отриманню 
всіх необхідних дозвільних документів, тре-
тьому аутсорсеру (веб – студії) – функції по 
створенню веб-сайту туристичного центру. 
Але у випадку, якщо замовник передає пер-
шому аутсорсеру функції по набору персо-
налу, але у нього не достатня кількість влас-
них кадрових ресурсів, він може залучити 
субаутсорсера, якщо це передбачено аутсор-
синговим договором (див. рис. 5) [21].

Таким чином, щоб визначити, яку функ-
цію слід передати на аутсорсинг, виділяти для 
цього власний підрозділ або передавати сто-
ронньому виконавцю, в підприємствах турис-
тичної індустрії використовують метод, який 
базується на використанні матриці кадрового 
аутсорсингу (див. рис. 6). Матриця має бути 
копією реальності: за допомогою двофак-
торного аналізу компетенцій (які є у компа-
нії-замовника) дозволяє зрозуміти внутрішню 
структуру, яку можна покласти в основу про-
цесу виділення окремих функцій.

Матриця кадрового аутсорсингу – це 
метод рознесення по дев’яти основних ква-
дратах матриці 3х3 об’єкта, що розглядається 
(яким може бути як окреме виробництво, 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аутсорсинговий 
проект 

Аутсорсинговий 
проект 

Передача функцій 

Проект 

Виступає як підпроект для 
проекта для більш високого рівня 

 

а) 

Підпроект 

Проект 

Передача функцій 

Виступає як підпроект для 
проекта для більш високого рівня 

 

б) 

Підпроект 

Рис. 4. Аутсорсинговий проект виступає в ролі підпроекту  
для проекта більш високого рівня [21]

а) один аутсорсинговий проект виступає в ролі підпроекту для проекта 
більш високого рівня;
б) декілька аутсорсингових проектів виступають в ролі під-проектів для 
проекта більш високого рівня. 
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так і підрозділ, вид робіт, відчутні і невідчутні 
ресурси, аж до конкретного фахівця – носія 
якоїсь компетенції).

У рамках цієї матриці включає два напрями:
– стратегічну важливість;
– якість компетенцій / робіт / результатів 

порівняно з наявними на ринку.
Центральний квадрат має особливе призна-

чення – якщо при аналізі об’єкта ви потрапля-

єте в нього, то це означає, що ви щось непра-
вильно аналізуєте. У світовій практиці не існує 
двох однакових компетенцій, робіт, технологій, 
результатів, компаній, ринків і т.д. Різниця є 
завжди, і попадання в центр матриці сигналізує 
про недолік інформації для аналізу.

Аналіз відбувається за двома основними 
факторами: 

– «стратегічна важливість»;
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Рис. 5. Приклад аутсорсингового проекту підприємствами сфери туризму [21]

Рис. 6. Матриця кадрового аутсорсингу
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– «якість компетенцій порівняно з конку-
рентами і ринком взагалі», які вимірюються за 
трьома рівнями. 

Внаслідок рознесення показників по полях 
матриці виробляються варіанти управлінського 
рішення – виконувати процес силами праців-
ників організації або передавати на аутсор-
синг. Таким чином, для прийняття рішення про 
передачу робіт/послуг стороннім організаціям, 
необхідно поєднувати економічні розрахунки і 
графічні методи.

Логіка матриці кадрового аутсорсингу поля-
гає у наступному: якщо стратегічна важливість 
тур-процесу є високою, але ефективність його 
реалізації підприємством є нижчою, ніж у разі 
провайдером, то доцільним є розвиток даного 
інструменту управління.

Якщо ефективність реалізації відповідає рин-
ковій, а стратегічна важливість зберігається, в 
такому разі необхідно розвинути бізнес-базу. 
Три сегменти матриці з низькими компетен-
ціями і невисокою стратегічною важливість 
дають сигнал про доцільність аутсорсингу в 
туристичному бізнесі.

Висновки. На основі викладеного можна 
зробити висновок, що запровадження матриці 
кадрового аутсорсингу на підприємствах 
сфери туризму – це новий вид співробітництва, 
який дозволить ефективніше функціонувати, 
вивільнить додаткові ресурси і спрямує їх на 
розвиток як кваліфікованого персоналу так і 
самого підприємства. 

Аутсорсинг персоналу робить трудові 
ресурси компанії більш мобільними, не збіль-

шуючи при цьому штат підприємства, знижу-
ючи витрати компанії на кадрове діловодство, 
зникає ряд непрямих витрат на оренду при-
міщення для нових співробітників, закупівлю 
нової техніки і програмного забезпечення, при 
цьому фірма одержує можливість зосеред-
итися на своєму основному бізнесі.

Застосування наведеної у даній статті 
матриці кадрового аутсорсингу на підприєм-
ствах туристичної індустрії є перспективним 
та необхідним засобом для забезпечення 
ефективної діяльності. Це пояснюється вза-
ємодією значної кількості підприємств різних 
галузей, найчастіше географічно віддалених 
один від одного при створенні та реалізації 
турпродукту. Такий підхід дозволить конста-
тувати, що маючи докладну інформацію про 
аутсорсинг та його переваги, можна досягти 
стабілізації відносин між замовником і вико-
навцем, уникнути непорозумінь, дублювання 
функцій, отримати повний спектр зазначених 
послуг, що зумовить максимальний ефект 
корисності від його впровадження.

Головне при переході на такий процес – чіт-
кий аналіз всієї сукупності вирішуваних турис-
тичними підприємствами завдань, співстав-
лення їх із стратегічними цілями, та адекватне 
визначення обсягу робіт, які варто передавати 
аутсорсеру. Тому розробка та застосування 
інструментів personnel outsourcing matrix, що 
дозволяють подолати викладені у статті мето-
дології підбору оптимального партнера-аут-
сорсера, залишається актуальним науково-
практичним завданням.
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Kondratska L.P.

FEATURES OF THE USE OF PERSONNEL OUTSOURCING MATRIX  
AS AN EFFECTIVE TOOL FOR MANAGING COMPANIES  

IN THE FIELD OF TOURISM

The article is devoted to the solution of actual issues of such forms of economic relationships in 
which the employer transfers some of the responsibilities of the management personnel of the spe-
cialized organization (the outsourcer), which is able to provide high quality services, through the use of 
modern technologies of personnel management and the presence in its staff of highly qualified profes-
sionals. Focuses on the use of personnel outsourcing matrix, which facilitates its activity and promotes 
the growth of financial well-being in the activities of the enterprises of sphere of tourism.

The advantages of such a mechanism, which allows you to engage any of the functions of an expe-
rienced business professional who specializes in a particular field of activity, as well as features of out-
sourcing as a management tool, is universal in nature and contributing to its implementation in the 
activity of tourism.

Characterized by the existing system of management of innovative activity of tourism enterprises 
and the hospitality industry, identified the problems and prospects of its development, evaluated the 
possibility of using foreign experience in outsourcing application matrix, and also identified the basic 
directions of its perfection on the basis of improving the economic mechanism and the formation of an 
innovative management strategy.

An attempt is made in general terms to describe the main approaches to the process of forma-
tion and peculiarities of implementation in individual business processes, personnel outsourcing 
matrix, but the question of a comprehensive study as an important tool for improving the personnel 
management lacks.

Key words: tourist industry, tourist product, outsourcing, forms of outsourcing, enterprise, 
personnel, personnel outsourcing matrix, personnel management, decision-making about outsourcing.
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті визначено провідні інструменти реалізації проекту реструктуризації на підприємстві. 
На основі методичного апарату обґрунтування проектних рішень у питанні розвитку виробни-
чого процесу визначено класифікацію способів обґрунтування реструктуризації. Запропоновано 
застосовувати повне техніко-економічне обґрунтування проекту реструктуризації на підприємстві 
з метою ухвалення якісних управлінських рішень. Визначено роль технічних, фінансових, еконо-
мічних передумов реалізації таких проектів і їх оцінки на основі альтернативних варіантів рішень. 
Доведено, що процес реструктуризації має бути безперервним і охоплювати всі стадії життєвого 
циклу підприємства. Самі роботи з техніко-економічного обґрунтування проекту мають склада-
тися з періодів технологічних розроблень, проектних робіт та впровадження. 

Ключові слова: реструктуризація, техніко-економічне обґрунтування, стратегія підприємства, 
проект, витрати, чистий прибуток, організаційна ефективність.

В статье определены ведущие инструменты реализации проекта реструктуризации на предпри-
ятии. На основе методического аппарата обоснования проектных решений в вопросе развития 
производственного процесса определена классификация способов обоснования реструктури-
зации. Предложено применять полное технико-экономическое обоснование проекта реструкту-
ризации на предприятии с целью принятия качественных управленческих решений. Определена 
роль технических, финансовых, экономических предпосылок реализации таких проектов и их 
оценки на основе альтернативных вариантов решений. Доказано, что процесс реструктуризации 
должен быть непрерывным и охватывать все стадии жизненного цикла предприятия. Сами работы 
по технико-экономическому обоснованию проекта должны состоять из периодов технологичес-
ких разработок, проектных работ и внедрения. 

Ключевые слова: реструктуризация, технико-экономическое обоснование, стратегия пред-
приятия, проект, расходы, чистая прибыль, организационная эффективность.

Постановка проблеми. Реформування під-
приємств є центральним і обов’язковим еле-
ментом загальної економічної реформи. Якщо 
підприємства не стануть ефективними і рента-
бельними, то навіть якісно розроблені й активно 
імплементовані макроекономічні реформи 
не приведуть до успішної трансформації наці-
ональної економіки. Українські підприємства 
стикаються з проблемою реструктуризації в 
період істотних змін на ринку. Специфічність 
національної економіки полягає в тому, що 
більшість підприємств потребують реструкту-
ризації одночасно з необхідністю докорінних 
змін, які повинні торкнутися підприємств біль-
шості галузей економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна наукова думка в питаннях реструкту-
ризації підприємств представлена роботами 
таких вітчизняних і зарубіжних учених, як 
М. Аістова, Р. Барел, Н. Гриценко, С. Джанков, 

І. Кирчата, А. Ковальов, Т. Колер, Т. Коупленд, 
І. Мазур, П. Мюррел, Д. Холланд, В. Ченаш.

Водночас досвід із питань організації 
реструктуризації як елементу стабілізації еко-
номіки показує, що ця проблема не повністю 
вирішена, вона має слабку теоретичну, наукову, 
методологічну базу. Недостатньо ефективними 
є науково обґрунтовані методи реструктуриза-
ції промислових підприємств.

Метою статті є дослідження теоретичних 
проблем і обґрунтування застосування на 
практиці провідних методів реструктуризації 
промислових підприємств, що забезпечують 
підтримку зростання національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обґрунтування заходів корпоративної реструк-
туризації є складним завданням, для вирішення 
якого потрібне застосування спеціальних мето-
дик та інструментального апарату. Комплек-
сний підхід до такого обґрунтування вимагає 



106

ВИПУСК № 4(60), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

залучення багатьох галузей професійних знань 
(у тому числі технічних, економічних, фінан-
сових, організаційних і правових). У світовій 
практиці управління реструктуризацією про-
ектування використовується концепція обґрун-
тування проектів. Приватизація, конверсія, 
реструктуризація промислових підприємств 
можуть забезпечити необхідну ефективність 
перетворень тільки у тому разі, якщо в основі 
проектів будуть обґрунтування, які глибоко 
опрацьовані і добре підготовлені [1, c. 478]. Під 
час виконання таких обґрунтувань важливо 
враховувати, що розрахунок технічних і еконо-
мічних показників без аналізу умов і допущень, 
що визначають їх отримання, становлять мало 
інтересу для осіб, що приймають рішення. Цей 
аналіз повинен включати соціально-економічні, 
фінансові, екологічні аспекти, а також оцінку 
альтернативних стратегій і ризиків такого про-
екту, маркетингу, ресурсів, розміщення і багато 
інших елементів.

Вітчизняний досвід не може бути ефективно 
використаний через відсутність представниць-
кої бази з виконання такого обґрунтування в 
ринкових умовах на основі техніко-економіч-
ного обґрунтування (ТЕО) [2, c. 58]. 

Розмаїття методичного апарату обґрун-
тування проектних рішень (у тому числі і з 
реструктуризації виробничого процесу підпри-

ємств) дає змогу запропонувати класифікацію 
наявних способів проведення реструктуриза-
ції. Авторська схема такої класифікації наве-
дена на рис. 1.

Залежно від цілей і етапу виконання ТЕО 
обґрунтування може бути коротким або 
повним. За ознакою використовуваного кри-
терію оцінки обґрунтованості реструктуризації 
ТЕО можуть бути виконаними на основі загаль-
ноекономічного або корпоративного підходів. 
За формою прийнятого в ТЕО доказу обґрунту-
вання можна розділити на розрахунково-аналі-
тичні і графічні. Під час виконання ТЕО можуть 
використовуватися як динамічні, так і статичні 
моделі.

Формулювання ТЕО, що дає змогу прийняти 
певне рішення за проектом, – витратний і трива-
лий процес. Тому перед тим, як вкладати більші 
кошти в такі дослідження, варто додатково оці-
нити ідею проекту. З цією метою здійснюється 
попереднє ТЕО. Основні цілі попереднього ТЕО 
полягають у визначенні того, чи виконуються 
такі положення [3]:

– усі можливі альтернативи проекту розгля-
нуті;

– концепція проекту виправдовує прове-
дення детального аналізу за допомогою ТЕО;

– усі аспекти проекту мають важливе зна-
чення з позиції його здійсненності і визна-

 

Відмітні елементи 

Коротке обґрунтування 

Повне обґрунтування 

Загальноекономічний 

Корпоративний 

Розрахунково-аналітична 

Графічна 

Статична 

Динамічна 

Ознаки 

Обсяг обґрунтування 

Критерій оцінки 

Форма обґрунтування 

Модель оцінки 

Рис. 1. Класифікація способів обґрунтування реструктуризації  
на промисловому підприємстві
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ння необхідності глибокого вивчення шляхом 
функціональних досліджень або досліджень 
забезпечення, таких як аналіз ринку, лабора-
торні або дослідно-промислові випробування;

– ідея проекту (на основі наявної інформа-
ції) має бути визначена або як нежиттєздатна, 
або як досить приваблива для інвестора.

Попереднє ТЕО варто розглядати як про-
міжну стадію між дослідженням можливостей 
проекту і детальним ТЕО. Відмінність полягає 
у ступені деталізації отримуваної інформації 
і глибині розгляду варіантів проекту. Струк-
тура попереднього ТЕО має бути такою ж, що 
і структура детального ТЕО. Аналіз можливих 
альтернатив повинен мати місце на цій ста-
дії ТЕО, тому що його виконання на стадії ТЕО 
було б занадто дорогим і тривалим. Зокрема, 
аналіз повинен охопити різні альтернативи, 
визначувані в таких основних областях (компо-
нентах) дослідження, як [4, c. 122–123]:

– стратегії проекту або корпоративні стра-
тегії і проектні межі;

– ринок і концепція маркетингу;
– сировина, основні і допоміжні виробничі 

матеріали;
– проектування і технологія, трудові 

ресурси;
– графік здійснення проекту і складання 

бюджету.
Вплив вищезазначених чинників має бути 

оцінений із фінансової та економічної позицій.
Основні ресурси, що вводяться, можуть вия-

витися вирішальним чинником під час визна-
чення життєздатності проекту реструктуриза-
ції. Дослідження забезпечення проводяться до 
стадій виконання ТЕО, якщо ретельне вивчення 
необхідне для визначення конкретного випуску 
продукції.

Повне техніко-економічне обґрунтування 
повинне дати усю необхідну інформацію для 
ухвалення рішення про реструктуризацію. Отже, 
комерційні, технічні, фінансові й економічні пере-
думови для такого проекту мають бути визначені 
і критично оцінені на основі альтернативних варі-
антів рішень, вже розглянутих на стадії попере-
днього ТЕО. Результатом цих зусиль і є проект, 
попередні умови і цілі якого були чітко визначені, 
виходячи з основної мети і можливих варіантів 
стратегії маркетингу, бажаної і досяжної частки 
ринку, відповідних виробничих потужностей [5].

Хоча повне ТЕО за змістом схоже з попере-
днім ТЕО, промисловий інвестиційний проект 
має бути виконаний із максимальною точністю 
шляхом процесу підбору оптимальних характе-
ристик, що повторюється, з урахуванням зво-
ротних і взаємних зв’язків, включаючи визна-
чення усіх чинників комерційного, технічного і 
підприємницького ризику.

Підготовка завершального ТЕО здійсню-
ється, як правило, для великомасштабних про-
ектів. Під час його підготовки увага концен-
трується на загальному стані підприємства, 
яке передбачається фінансувати, на доходах 
власників цінних паперів і на захисті її креди-
торів. Оціночні висновки можуть торкатися не 
лише конкретного проекту, але також галузей 
промисловості, пов’язаних з ним, і економіки 
загалом. Методи, вживані для оцінки проекту, 
стосуються аналізу технічних, економічних, 
управлінських, організаційних, фінансових та 
інших аспектів.

Процес реструктуризації має безперерв-
ний характер і охоплює увесь життєвий цикл 
підприємства. І організація робіт із техніко-
економічного обґрунтування нової технології 
складається з періодів наукових досліджень, 
технологічних розроблень, проектних робіт, 
упровадження [6]. Методи ТЕО зумовлюються 
рівнем опрацьованості самої техніки реструк-
туризації. Етапи розроблення ТЕО визначимо 
на основі нової виробничої технології (рис. 2).

 

І. ОБҐРУНТУВАННЯ ПОШУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗРОБЛЕННЯ 

ІІІ. ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 

ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Рис. 2. Етапи розроблення ТЕО  
на основі нової виробничої технології

Кожен із цих етапів відрізняється кількістю і 
якістю початкової інформації, надійністю отри-
маних даних, ступенем технологічного опра-
цювання. На етапі пошукового дослідження 
ТЕО мають в основному орієнтовний характер. 

ТЕО на етапі обґрунтування пошукових 
досліджень виконується в основному з вико-
ристанням літературних і попередніх розрахун-
ково-експериментальних даних. Розміри капі-
тальних вкладень на впровадження потенційної 
технології визначають з урахуванням досвіду 
впровадження аналогічних виробництв.

ТЕО нової виробничої технології на етапі 
пошукових досліджень має дві відмітні особли-
вості. По-перше, вони характеризуються підви-
щеною багатоваріантністю. На етапі пошукових 
досліджень зазвичай опрацьовується макси-
мальне число альтернативних рішень [7, c. 69]. 
Кількість можливих варіантів і рівень їх опра-
цювання в основному залежать від новизни 
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технології та організаційних умов її реалізації в 
промисловості.

ТЕО за пошуковими роботами першої групи 
відрізняються найвищою варіантністю і прак-
тично являють собою комплексне техніко-еко-
номічне дослідження нової технології. Вони 
мають підвищену інформативність і повинні 
виконуватися із залученням широкого кола 
фахівців суміжних виробництв. У такому ТЕО 
варто особливу увагу звертати на питання 
оцінки перспективної потреби народного гос-
подарства у кінцевій продукції і забезпечення 
нового виробництва сировиною. Вирішення 
цих питань дає змогу визначити цільову спря-
мованість пошукового дослідження.

Під час виконання ТЕО за пошуковими робо-
тами другої групи кількість альтернативних 
варіантів дещо зменшується порівняно з робо-
тами першої групи, перспективна потреба у 
цільовому продукті зазвичай є вищою. Але такі 
ТЕО також містять рішення різноманітних тех-
ніко-економічних проблем, пов’язаних із забез-
печенням процесу матеріалами, з уточненням 
якості продукції [8]. Крім того, з’являються 
додаткові питання про можливість викорис-
тання устаткування, забезпечення виробни-
цтва енергоресурсами та ін.

У ТЕО з третьою групою робіт оцінюється, як 
правило, один-два варіанти, які запропоновані 
для подальшого розроблення науково-техніч-
них рішень. Такі ТЕО зазвичай виконуються з 
метою визначення техніко-економічних показ-
ників нової технології та очікуваної ефектив-
ності її впровадження.

Особливості технології, що розробляється, 
зумовлюють різний обсяг ТЕО і структуру 
питань, що розглядаються в них. Централь-
ним елементом ТЕО слугує обґрунтування, 
що включає розділи з визначення потреби в 
цільовому продукті, з’ясування сировинної 
бази, розрахунку техніко-економічних показ-

ників та ефективності впровадження нового 
процесу. 

У ТЕО розраховується детальний матеріаль-
ний баланс процесу, складається специфікація 
устаткування, визначається витрата енергетич-
них засобів. Інколи розрахунок техніко-еко-
номічних показників виконується в декількох 
варіантах, що відрізняються за рівнем селек-
тивності і розміром капітальних вкладень тощо.

Під час виконання технологічних розроблень 
з’являються різні альтернативні варіанти, які виби-
рають, виходячи з результатів техніко-економіч-
ної оцінки. Така оцінка зазвичай виконується за 
укрупненими показниками і має розрахунково-
оптимізаційний характер. Схема виконання ТЕО 
для технологічного регламенту приблизно така 
сама, що і під час виконання ТЕО для ТЕО, проте 
існують і деякі особливості [9, c. 8–9]:

– уточнюється і доповнюється технологічна 
схема процесу, що дає змогу надійніше визна-
чити можливий рівень капітальних вкладень і 
штати установки;

– однозначно визначається місце впрова-
дження нової технології.

Найбільш конкретний і надійний характер має 
ТЕО проектних робіт. На цій стадії розроблення 
процесу здійснюється детальне опрацювання 
окремих технологічних вузлів, вирішуються 
питання забезпечення нового виробництва 
енергоресурсами, кадрами, початковою сиро-
виною, каталізаторами, реагентами. 

Результати аналізу наявних методичних розро-
бок із ТЕО дають змогу стверджувати, що методо-
логії та інструментарію рішень із реструктуризації 
виробництва в закінченій формі ще не сформо-
вано. Результати аналізу мають бути трансформо-
вані у витрати, дохід і чистий прибуток.

Зіставлення вищезазначених підходів пред-
ставлене в таблиці 1.

Наведені в таблиці 1 підходи до обґрунту-
вання заходів реструктуризації виробництва 

Таблиця 1
Зіставлення підходів до обґрунтування заходів щодо реструктуризації підприємства

Чинники оцінки
Підхід

національний корпоративний
1. Початкові положення ТЕО ТЕО капітальних вкладень ТЕО інвестицій
2. Складові елементи ТЕО Регламентовані галузевими 

нормативами
Не обмежені, регламентовані

3. Захист інтересів Національних економічних 
інтересів

Власника

5. Масштаби інтересів Національний план Корпоративна стратегія
6. Методи оцінки перспектив 
розвитку

Прогнозування і програмно-
цільове планування

Стратегічний аналіз

7. Інформаційна база Відкрита Конфіденційна
8. Економічні критерії Мінімум витрат Максимум маси прибутку
9. Умови дисконтування Постійна норма ефективності 

капіталовкладень
Змінна ставка дисконтування
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багато в чому схожі за своїми цілями, завдан-
нями і функціональністю. 

Проте вони принципово відрізняються за 
масштабами інтересів. Визначальні принципи 
впровадження проекту реструктуризації ми 
можемо визначити таким чином (рис. 3).

Корпоративний підхід до ТЕО заснований 
на стратегічній орієнтації планування бізнесу. 
Такий підхід до ТЕО загалом для промислово 
розвинених країн не є новим. Проте формалі-
зована концепція і методологія відносно нові і 
стали дуже привабливим та корисним інстру-
ментом сучасного менеджменту. Це поясню-
ється тим, що у діловому світі, що швидко міня-
ється, інструменти управління потрібні, щоби 
впоратися з ризиками, пов’язаними з ухвален-
ням управлінських рішень в аспекті корпора-
тивної реструктуризації, що проводиться.

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведених досліджень можна 
дійти таких висновків:

– методично виправданим є на стадії про-
ектування реструктуризації сформулювати 
питання адаптації підприємства до оновленої 
моделі постреструктуризаційної діяльності, 
забезпечення збереження виробничої стій-
кості;

– визначено, що процеси реструктуризації 
є основним механізмом революційного роз-
витку підприємства, який дає підприємству 
змогу перейти на якісно новий рівень розвитку 
у стислі терміни;

– запропонована концепція управління про-
цесами реструктуризації на основі методики 
техніко-економічного обґрунтування, яка фор-
мує базові положення і методологію форму-
вання організаційно-економічного механізму 
реструктуризації;

– запропоновані принципи впровадження і 
проведення реструктуризації, які забезпечують 
необхідні умови побудови механізмів управ-
ління системними змінами на підприємстві. 

Рис. 3. Принципи реалізації проекту реструктуризації  
на промисловому підприємстві
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Makedon V.V., Salyha K.S.

METHODICAL TOOL FOR IMPLEMENTING THE RESTRUCTURING 
PROJECT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

In the article, leading instruments for implementing the restructuring project at an enterprise are 
determined. On the basis of methodical apparatus of justification of project decisions on the develop-
ment of the production process, the classification of methods for substantiating the restructuring is 
determined. The stages of planning of restructuring are determined and suggestions are set forth on 
the enterprise adaptation to the renewed model of post-restructuring activity, providing of maintenance 
of productive firmness.

It is suggested to apply the complete feasibility study of project of restructuring on an enterprise with 
the purpose of acceptance of quality administrative decisions. It is defined that processes of restructur-
ing are the basic mechanism of revolutionary development of enterprise that allows going across to the 
enterprise on the quality new level of development in the maximum compressed terms.

The role of technical, financial, economic preconditions of realization of these projects and their esti-
mation is determined on the basis of alternative variants of decisions.

Management conception is offered by the processes of restructuring on the basis of methodology 
of feasibility study that forms base provisions and methodology of forming of organizational-economic 
mechanism of restructuring.

It is well-proven that a process of restructuring must be continuous and to embrace all stages of life 
cycle of enterprise. Works on the feasibility study of project should consist of periods of technological 
developments, project works, and own introduction. 

Principles of restructuring introduction and realization are offered that provide the necessary terms 
of construction of management mechanisms system changes at the enterprise.

Key words: restructuring, feasibility study, strategy of enterprise, project, charges, net income, 
organizational efficiency.
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Полтавської державної аграрної академії

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ  
НА РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття присвячена питанням розвитку маркетингу в овочівництві. Встановлено основні причини, 
що стримують розвиток галузі, які згруповано за двома основними напрямами, такими як виробни-
цтво та маркетингова діяльність. Розглянуто аспекти формування продовольчої безпеки України на 
основі оцінки рівнів виробництва і споживання. Вявлено, що у структурі витрат праці на 1 га овочів 
найбільшу питому вагу займають витрати на догляд за посівами і збирання урожаю. Встановлено 
трудомісткість окремих овочевих культур у розрізі агротехнічних робіт. Визначено концептуальні 
напрями розвитку галузі на перспективу, які потребують консолідованого розв’язання зусиллями 
органів державної влади, місцевого самоврядування, виробниками, науковцями та інвесторами з 
урахуванням особливостей регіонів України та рівня їх соціально-економічного розвитку.

Ключові слова: маркетинг, продовольча безпека, овочівництво, споживання, інноваційний розвиток. 

Статья посвящена вопросам развития маркетинга в овощеводстве. Установлены основные 
причины, сдерживающие развитие отрасли, которые сгруппированы по двум основным направле-
ниям, таким как производство и маркетинговая деятельность. Рассмотрены аспекты формирова-
ния продовольственной безопасности Украины на основе оценки уровней производства и потре-
бления. Вявлено, что в структуре затрат труда на 1 га овощей наибольший удельный вес занимают 
расходы на уход за посевами и сбор урожая. Установлена трудоемкость отдельных овощных 
культур в разрезе агротехнических работ. Определены концептуальные направления развития 
отрасли на перспективу, которые требуют консолидированного решения усилиями органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, производителями, учеными и инвесторами с уче-
том особенностей регионов и уровня их социально-экономического развития.

Ключевые слова: маркетинг, продовольственная безопасность, овощеводство, потребление, 
инновационное развитие.

Постановка проблеми. Проблема забез-
печення населення продуктами харчування з 
кожним роком набуває характеру глобального 
масштабу, і все більше зростають вимоги до 
задоволення людства вітамінною продукцією. 
За даними ФАО, більше половини населення 
земної кулі потерпає від нестачі вітамінів у їжі. 
У процесі пошуку шляхів успішного вирішення 
цього питання учені і виробники все більше 
уваги звертають на надзвичайно цінні сільсько-
господарські культури – овочі.

Мета статті полягає у науково-теоретич-
ному обґрунтуванні, уточненні наукових поло-
жень та розробленні практичних рекомендацій 
із формування маркетингу на овочевих підпри-
ємствах з урахуванням його сучасних тенден-
цій розвитку та особливостей аграрної сфери. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Овочівництво і баштанництво є однією з най-
важливіших галузей сільського господарства 
України, що здатна підтримувати достатній 
рівень здоров’я людини за рахунок цілодобо-
вого вживання свіжої та переробленої продукції, 
яка має високий дієтичний і лікувальний потен-
ціал. Завдяки антиоксидантній дії овоче-баштан-
них рослин, їх високій урожайності порівняно 

з іншими сільскогосподарськими культурами 
овочівництво останнім часом стає привабливим 
бізнесом в Україні. За такого підходу маркетин-
гова діяльність в овочівництві передбачає вико-
нання цілого ланцюга операцій, таких як обґрун-
тування необхідності ресурсів для виробництва 
кожного виду продукції, вибір каналу збуту, 
споживачів та встановлення між ними господар-
ських зв’язків, контроль виконання договірних 
обов’язків, організація продажів овочевої про-
дукції та їх стимулювання.

Овочівництво – складна і трудомістка галузь 
АПК, повноцінний розвиток якої стримується 
низкою причин, які можна згрупувати за двома 
основними напрямами, такими як формування 
пропозиції (виробництво) та управління поцесами 
задоволення попиту (маркетингова діяльність).

До проблем формування пропозиції належать:
– низький рівень агротехнологій під час 

вирощування овочевих культур унаслідок 
недостатнього ресурсного та технологічного 
забезпечення, зокрема, використання тех-
нологій, які адаптовані для окремих сортів і 
гібридів, точного висіву, касетної розсади, вне-
сення мікродоз регуляторів росту та пестици-
дів. Проблема енергозбереження та ефектив-
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ності виробництва вкрай актуальна, особливо з 
огляду на те, що порівняно з розвиненими кра-
їнами світу відзначається низький рівень про-
дуктивності праці (не більше 10%). Крім того, 
вітчизняне овочівництво відзначається висо-
кою енергоємністю виробництва (у 5–6 разів 
вищою, ніж у країнах ЕС) внаслідок необрунто-
ваного набору технологічних та енергетичних 
засобів за малого коефіцієнта корсного вико-
ристання та високої частки освоєння природ-
них енергоресурсів; 

– невідповідність вітчизняної овочевої про-
дукції європейським стандартам (європейські 
супермаркети реалізують лише продукцію, що 
має сертифікат якості та безпеки EuroGap. Сьо-
годні більшість вітчизняних виробників навіть 
не знають про його існування. Ті ж підприєм-
ства, що на практиці зіштовхнулися з цією пере-
шкодою, поки що перебувають на етапі оцінки 
доцільності інвестицій у сертифікацію [1]);

До проблем управління поцесами задово-
лення попиту належать:

– відсутність необхідних потужностей для 
доробки і зберігання. Сьогодні в Україні функ-
ціонує 703 сховища загальною ємністю 1 млн. 
тонн для зберігання овочів. Крім того, ¾ сіль-
госппідприємств не мають відповідного облад-
нання з доробки та переробки овочів, що не 
дає їм змоги отримати додаткові прибутки, 
адже розфасовані овочеві культури можливо 
продати на 15–20% дорожче у супермаркетах. 
Майже відсутні цехи із заморозки. У подаль-
шому запровадження заморожування та 
сушіння дасть змогу виробнику диверсифіку-
вати канали збуту та подовжити термін реалі-
зації овочевої продукції протягом року і підви-
щити рентабельність бізнесу. Внутрішній ринок 
овочів розвивається досить динамічно і стає 
більш цивілізованим, адже «погоду» на ньому 
диктують крупні оптові компанії, що мають 
власну інфраструктуру для заготівлі, пере-
робки, транспортування, упаковки, збрігання 
і дистрибуції овочів та міжнародні і міжрегіо-
нальні роздрібні сітки;

– низький розвиток агрологістики та відсут-
ність професійного брендингу [2]. Ця проблема 
має місце як на макро-, так і на мікрорівні. В 
усьому світі управління товаропотоками аграр-
ної продукції є високоприбутковим бізнесом, 
який розвивається як через створення спеціа-
лізованих підприємств, так і у складі великих 
торговельних компаній. Крім того, повною 
мірою не використовується природний та еко-
номічний потенціал регіонів щодо розширення 
постачання овочевої продукції та продуктів їх 
переробки у межах міжрегіонального обміну;

– у віддалених районах не функціонують 
закупівельно-заготівельні кооперативи, що має 

прямий вплив на низьку товарність галузі (малі 
обсяги товарної продукції для оптового продажу 
та експорту внаслідок розпорошеності пропози-
ції по господарствах населення та недостатньої 
кількості сільгосппідприємств, які би постачали 
продукцію через маркетингові канали). Це має 
негативний вплив на ефективність формування 
та функціонування овочевого ринку на загаль-
нодержавному та регіональному рівнях; 

– відсутність ефективної інфраструктури. В 
Україні до цього часу не створено крупнооп-
тової торгівлі через організовані продовольчі 
ринки, де гарантується збут продукції на еконо-
мічно вигідних умовах. Внаслідок цього ланцюг 
«виробник – оптовик – роздрібний продавець – 
споживач» залишається перевантаженим вели-
кою кількістю суб’єктів господарювання. Для 
постачання багатьох видів овочевих культур 
на експорт потрібні серйозні інвестиції в інф-
раструктуру. З поглибленням ринкових проце-
сів індивідуальний виробник овочевих культур 
фактично не здатний конкурувати з аграрними 
формуваннями, його продукція фактично 
«випадає» з активного економічного обігу, 
бо до цього часу не створено систему опто-
вої торгівлі овочами через організовані оптові 
продовольчі ринки [3]. У результаті діє сис-
тема стихійного продажу овочів, а зв’язок між 
виробником, оптовиком та роздрібним покуп-
цем не має системного характеру. В овочівни-
цтві через диспаритет цін на промислові товари 
і овочеву продукцію виручка від реалізації не 
відшкодовує витрат у розмірах, необхідних 
для розширеного відтворення виробництва. 
Спостерігається закономірність, що на фоні 
збільшення обсягів виробництва до споживача 
не надходить необхідна кількість вітчизняного 
продукту через недостатній рівень розвитку 
інфраструктури овочевого ринку. 

Щодо просування на ринок нових видів та 
сортів овочів існують дві стратегії – американ-
ська та європейська. Американська стратегія 
представляє собою чотирьохгранну структуру, 
яка складається з product (продукту), place 
(місця), price (ціни) and promotion (просування). 
У європейській моделі додається ще і personal 
sales (персональні продажі). Українська мен-
тальність більше тяжіє до європейської моделі. 
Вид персонального продажу (сусідам, знайо-
мим) є надзвичайно розповсюдженим та ефек-
тивним в Україні.

Наявність усіх вищезазначених проблем не 
дає сзмоги повна використати природний і еко-
номічний потенціал країни щодо розвитку ово-
чівництва до намічених обсягів, які гарантують 
стабільне наповнення продовольчого ринку 
якісною вітамінною продукцією за прийнят-
ними для споживачів і виробників цінами та 
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Таблиця 1
Динаміка валових зборів, посівних площ та рівня урожайності  

овочевих і баштанних культур в Україні
Роки Валові збори, млн. т Посівна площа, тис. га Урожайність, т/га
2000 6,2 602,5 10,3
2010 7,6 534,2 14,3
2011 8,9 549,7 16,1
2012 10,5 585,9 17,9
2013 10,8 583,5 18,5
2014 11,1 579,3 19,2
2015 9,8 520,7 18,8
2016 9,9 511,7 19,5

2016 до 2015 101,0 98,3 103,7
2016 до 2000, разів 159,7 84,9 189,3

Джерело: дані Міністерства аграрної політики України «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності під-
приємств і організацій АПК за 2016 рік», власні розрахунки

дають змогу одночасно розширити постачання 
цієї продукції в інші країни світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні у 2016 році площі, на яких вирощували 
овочеві і баштанні культури, в усіх категоріях 
господарств становили 520,7 тис. га. Загальний 
валовий збір становив 9,9 млн. т, що майже на 
рівні минулого року та на 59,7% більше рівня 
2000 року (табл. 1).  

Одне із пріоритетних стратегічних завдань 
в АПК – забезпечення здорового і безпечного 
харчування населення України дієтичною як сві-
жою, так і переробленою продукцією у повному 
обсязі згідно з медичними нормами. Стан 
здоров’я українців на сучасному етапі характе-
ризується прогресуючим зниженням тривалості 
життя, суттєвим підвищенням рівня захворюва-
ності, на що впливають, крім соціально-побуто-
вих умов, складні екологічні умови навколиш-
нього середовища, характер харчування, умови 
праці і проживання. Здоров’я нації є важливим 
інтегральним показником цивілізованості кра-
їни та її соціально-економічного розвитку.

Збільшення виробництва високоякісної про-
дукції було і залишається ключовим завданням 
для всього агропромислового комплексу Укра-
їни, про що свідчить галузева програма «Овочі 
України – 2020» [4]. Встановлено, що останніми 
роками за рахунок власного виробництва було 
забезпечено споживання овочебаштнної про-
дукції на рівні 163 кг на душу населення (за 
медичної норми споживання 161 кг). Водночас 
відзначено, що виробляєься одноманітна про-
дукція, на овочевому ринку спостерігається 
звужений асортимент, повною мірою не задо-
вольняється попит на малопоширені та зеленні 
овочі. Аналіз статстичних даних дав змогу вста-
новити, що, незважаючи на те, що норма спожи-
вання овочевих і баштанних культур забезпе-
чується на 100%, за окремими культурами вона 
виконується недостатньо. Норма споживання 

помідорів забезпечується на 85%, або 33,1 кг/
люд. за норми споживання 29 кг/люд.; інших 
овочей – на 84,6%, або 23,7 кг/люд. за норми 
споживання 28 кг/люд.; гарбузів – на 72,7%, або 
9,3 кг/люд. за норми споживання 12,8 кг/люд.; 
баклажанів – на 46,4%, або 1,3 кг/люд. за норми 
споживання 2,8 кг/люд., цибулі зеленої – лише 
на 21%, або 0,5 кг/люд. за норми споживання 
2,4 кг/люд [5]. Загальні посівні площі становили 
511,7 тис. га, у т. ч. під помідорами – 74,3 тис. га, 
або 14,5%, капустою – 68,6 тис. га (13,4%), цибу-
лею ріпчастою – 54,8 тис. га (10,7%), огірками – 
49,8 тис. га (9,7%), морквою – 43,1 тис. га (8,4%), 
буряками столовими – 39,3 тис. га (7,7%), 
іншими овочами – 111,6 тис. га (21,9%), у т. ч. 
гарбузами столовими – 25,9 тис. га (5%), кабач-
ками – 26,9 тис. га (5,2%), баклажанами – 6 тис. 
га (1,2%), перцем солодким і гірким – 14,7 тис. 
га (2,8%), цибулею зеленою – 2,8 тис. га (0,5%) 
та продовольчими баштанними культурами – 
70,2 тис. га (13,7%) (табл. 2). 

Встановлено, що частка окремих куль-
тур у загальних валових зборах різна (помі-
дори – 22,3%, капуста – 16,8%, цибуля ріпчаста – 
10,2%, морква – 8,8%, буряки столові – 8,4% та 
баштанні продовольчі культури – 5,8%). Тобто 
пропозиція на овочевому ринку представлена 
в основному традиційними культурами борщо-
вого набору. Частка інших культур становить 
лише 18,2%, що явно недостатньо, адже в роз-
винених країнах світу цей показник може сягати 
30–35%. До інших овочів належать кабачки, гар-
бузи, перець солодкий та гіркий, часник та інші 
зеленні культури. Встановлено, що у 1990 році 
питома вага сільскогосподарських підприємств 
становила 73%, у 1995 – 27,3%, у 2000 – 16,9% 
у загальному валовому виробництві овочів. 
Сьогодні 85,9% овочів виробляєься господар-
ствами населення, 14,1% – крупнотоварними 
підприємствами (в т. ч. 3,2% – фермерськими 
господарствами) (табл. 3). 
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Таблиця 2
Виробництво окремих видів овочевих і баштанних культур  

в усіх категоріях господарств України, 2016 р.

Культури Урожай–
ність, т/га

Посівна площа Валовий збір

тис. га

частка 
культури у 
загальних 

площах 
посіву, %

тис. т
частка культури 

у загальному 
виробництві, %

Помідори 29,9 74,3 14,5 2229 22,3
Капуста 24,5 68,6 13,4 1683 16,8
Цибуля ріпчаста 18,4 54,8 10,7 1015 10,2
Огірки 18,9 49,8 9,7 949 9,5
Морква 20,3 43,1 8,4 877 8,8
Буряк столовий 21,4 39,3 7,7 842 8,4
Інші овочі 16,7 111,6 21,9 1820 18,2
Всього овочі відкр. і зах. грунту 21,1 441,5 86,3 9415 94,2
Продовольчі баштанні культури 8,3 70,2 13,7 583 5,8
Всього овоче-баштанних культур 19,5 511,7 100,0 9998 100

Джерело: дані Міністерства аграрної політики України «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності під-
приємств і організацій АПК за 2016 рік», власні розрахунки

Таблиця 3
Валове виробництво овочів і баштанних продовольчих культур  

за категоріями господарств, тис. т

Роки Всі категорії 
господарств

Сільськогос-
подарські 

підприємства

питома 
вага, %

у т. ч. 
фермерські 

господарства

питома 
вага, %

Господар-
ства 

населення

питома 
вага, % 

овочі з відкритого і захищеного грунту
1990 6666,4 4872,1 73,08 0,4 – 1794,3 26,9
1995 5879,8 1607,1 27,33 27,4 0,5 4272,7 72,7
2000 5821,3 986,3 16,94 82,6 1,4 4835,0 83,1
2005 7595 1081 14,23 156,1 2,1 6514,3 85,8
2010 8122,4 964,6 11,88 211,9 2,6 7157,8 88,1
2011 9832,9 1540,5 15,67 384,3 3,9 8292,4 84,3
2012 10016,7 1433,9 14,32 346,8 3,5 8582,8 85,7
2013 9872,6 1158,7 11,74 307,3 3,1 8713,9 88,3
2014 9637,5 1340,3 13,91 327,8 3,4 8297,2 86,1
2015 9214 1281,7 13,91 282,5 3,1 7932,3 86,1
2016 9414,5 1322,9 14,05 298,4 3,2 8091,6 85,9

баштанні продовольчі культури
1990 791,7 621,2 78,5 – – 170,5 21,5
1995 497,1 403,0 81,1 27,4 5,5 94,1 18,9
2000 373 233,7 62,7 27,3 7,3 139,3 37,3
2005 310,5 50,3 16,2 17,1 5,5 260,2 83,8
2010 750,8 73,6 9,8 29,4 3,9 677,2 90,2
2011 729 68,5 9,4 26,4 3,6 660,5 90,6
2012 798,7 58,4 7,3 25,3 3,2 740,3 92,7
2013 795,3 64,8 8,1 34,3 4,3 730,5 91,9
2014 685,2 44,8 6,5 24,2 3,5 640,4 93,5
2015 578,1 64,1 11,1 29,9 5,2 514 88,9
2016 583,4 50,3 8,6 21,2 3,6 533,1 91,4

Джерело: дані Міністерства аграрної політики України «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності під-
приємств і організацій АПК за 2016 рік», власні розрахунки
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За окремими овочевими культурами цей 
показник ще менший: 13,5% капусти, 9,1% огір-
ків, 7,6% буряків столових, 8,2% моркви, 10,7% 
цибулі ріпчастої, 7,3% часнику, 13,8% інших 
овочів та 6,5% баштанних продовольчих куль-
тур виробляється у сільськогосподарських під-
приємствах, що явно недостатньо для повноцін-
ного впровадження інновацій у виробництво. 

Рівень урожайності у сільськогсподарських 
підприємствах найвищий –382,7 ц/га у 2016 році, 
у господарствах населення – 196,1 ц/га (табл. 4). 

Рівень урожайності у 2016 році порівняно з 
1990 роком зріс у сільскогосподарських підпри-
ємствах у 2,4 раза, у фермерських господар-
ствах – у 4,1 раза, у господарствах населення – 
у 1,5 раза. Така тенденція зберігається і щодо 
2000 року. Так, урожаність зросла у сільско-
господарських підприємствах у 4,3 раза, у фер-

мерських господарствах – у 3,9 раза, у госпо-
дарствах населення – у 1,6 раза. 

Дослідження рівня урожайності овочів в 
Україні дало змогу дійти висновку про те, що, 
незважаючи на позитивну динаміку, абсолютні 
значення цього показника все ще нижчі порів-
няно з іншими країнами світу (табл. 5). 

Однією з ключових проблем розвитку ово-
чевого ринку, на наш погляд, є стримування 
впровадження інновацій через елементарну від-
сутність достатньої кількості крупнотоварних 
сільськогосподарських підприємств. А причи-
ною згортання крупнотоварного сектору, крім 
всього іншого, є високі витрати грошових та 
людських ресурсів на одиницю площі порівняно 
з іншими сільскогосподарськими культурами. 
Адже виробництво овочевих культур характери-
зується багаторазовими зборами врожаю і зву-

Таблиця 4
Рівень урожайності овочевих і баштанних продовольчих культур за категоріями господарств

Роки Всі категорії 
господарств

Сільськогосподарські 
підприємства

у т.ч. 
фермерські 

господарства

Господарства 
населення

овочі з відкритого і захищеного грунту
1990 149,0 157,1 76,0 130,8
1995 120,2 82,9 64,2 144,6
2000 112,3 88,3 78,2 118,9
2005 157,1 154,5 136,5 157,4
2010 173,6 207,0 159,2 169,9
2011 195,0 280,5 237,5 184,6
2012 199,2 313,7 264,4 187,8
2013 199,9 312,3 288,2 190,8
2014 207,8 346,4 297,0 195,2
2015 206,1 363,4 316,3 192,6
2016 210,5 382,7 307,9 196,1

2016 до 1990, разів 1,4 2,4 4,1 1,5
2016 до 2000, разів 1,9 4,3 3,9 1,6
2016 до 2010, разів 1,2 1,8 1,9 1,2

баштанні продовольчі культури
1990 70,9 65,9 – 98,7
1995 55,8 51,7 41,5 64,5
2000 44,4 37,6 36,0 64,2
2005 62,4 42,2 41,1 68,8
2010 91,7 73,8 68,0 94,2
2011 89,2 80,9 66,8 90,1
2012 99,0 72,1 67,8 102,0
2013 96,9 73,8 75,2 99,7
2014 88,7 65,4 57,2 90,9
2015 78,6 92,4 88,0 77,1
2016 83,1 102,0 83,0 81,6

2016 до 1990, разів 1,2 1,5 – 0,8
2016 до 2000, разів 1,9 2,7 2,3 1,3
2016 до 2010, разів 0,9 1,4 1,2 0,9

Джерело: дані Міністерства аграрної політики України «Моніторинг виробничо – фінансової діяльності під-
приємств і організацій АПК за 2016 рік», власні розрахунки
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женими строками збирання, продукція їх легко 
ушкоджується і погано транспортуються. Так, на 
оброблення 1 га овочевих культур в середньому 
припадає 600–800 люд.-год.

Крім того, у структурі витрат праці на 
1 га овочів найбільшу питому вагу займають 
витрати на догляд за посівами і збирання уро-
жаю. Це пояснюється тим, що в овочівництві  
традиційно низький рівень механізації і високі 
витрати праці. Найбільш трудомісткими куль-
турами в розрізі агротехнічних робіт є морква 
та томати: витрати праці на моркву становлять 
809 люд.-год./га, що більше від капусти пізньої 
майже в 4 рази; на томати – 666 люд.-год./га. 
Збирання урожаю томатів проводиться вручну 
і декілька разів, що впливає на собівартість 
вирощеної продукції (табл. 6). 

В умовах різкого зростання цін на енерге-
тичні ресурси і матеріально-технічні засоби, а 
також за наявності труднощів зі збутом овоче-
вої продукції можна передбачати, що на пере-
хідний період збережеться тенденція до міні-
мізації обсягів і асортименту її виробництва. З 
розвитком ринкової економіки повинні здій-
снюватися значні технологічні та організаційні 
зміни в овочівництві. У перспективі необхідно 
віддавати перевагу тим технологіям, які забез-
печують енерго- і ресурсозбереження, скоро-
чують затрати живої праці та втрати продук-
ції, запобігають забрудненню навколишнього 
середовища, підвищують родючість ґрунтів.

Серед критеріїв оцінки пріоритетності певних 
технологій вирішальне значення повинні мати 
4 фактори, такі як насиченість ринку продуктами, 
вплив на ефективність виробництва, можливості 
економії ресурсів, екологічні наслідки. Еконо-
мічну політику держави необхідно спрямувати на 

підвищення ефективності використання вироб-
ничого потенціалу сільськогосподарських під-
приємств, зміцнення селянських (фермерських) 
господарств, забезпечення прогресивних струк-
турних зрушень у виробництві сільськогосподар-
ської продукції, реалізацію ефективних шляхів і 
засобів розв’язання соціальних проблем у селі.

Проблеми, що існують в овочівництві, потре-
бують консолідованого розв’язання зусиллями 
органів державної влади, місцевого самовря-
дування, виробниками, науковцями та інвес-
торами з урахуванням особливостей регіонів 
України та рівня їх соціально-економічного роз-
витку. Основою підвищення врожайності і збіль-
шення обсягів виробництва овочевих культур як 
у сільськогосподарських підприємствах, так і у 
господарствах населення стануть такі заходи, як:

– розширення площі вирощування овочів 
на зрошуваних землях із запровадженням сис-
тем краплинного зрошення;

– впровадження у виробництво високов-
рожайних, адаптованих до природно-кліма-
тичних умов регіону сортів і гібридів овочевих 
культур, які мають лікувально-профілактичні та 
протекторні властивості, зовнішню привабли-
вість, придатність до механізованого збирання 
та тривалого зберігання, інші ознаки конкурен-
тоспроможної продукції;

– широке використання технологічних інно-
вацій та систем машин нового покоління для 
овочівництва відкритого і закритого ґрунту;

– впровадження у виробництво інформа-
ційних технологій;

– стимулювання на державному рівні 
виробництва екологічно чистих продуктів ово-
чівництва на базі органічного землеробства, 
надання державної підтримки виробникам 

Таблиця 5
Урожайність та виробництво овочів і баштанних культур на одну особу

Країни світу
Урожайність овочів і 

баштанних культур, ц/га 
Зміни 2015 р. щодо 

попередніх років, %
Споживання овочів на 

одну особу, кг

2000 2005 2010 2015 2000 2010 2000 2010 2015
США 269,6 279,3 298,3 265,4 98,4 89,0 132,0 123 121
Франція 187,7 186,4 189,5 226,0 73,9 119,3 147,0 132,0 93,0
Канада 210,1 213,2 228,7 240,6 114,5 105,2 80,0 66,0 86,0
Германія 302,1 284,8 352,3 290,5 96,2 82,5 47,0 34,0 38,0
Китай 188,5 195,8 192,7 191,5 101,6 99,4 321,0 329,0 343,0
Великобританія 236,9 232,4 223,1 210,7 88,9 94,4 46,3 63,0 48,0
Італія 272,1 241,9 272,1 263,7 96,9 96,9 285,0 250,0 286,0
Польща 230,4 240,6 244,5 231,2 100,3 94,6 148,0 139,0 156,0
Росія 133,6 141,1 157,4 167,3 125,2 106,3 109,0 116,0 119,0
Україна 102,8 152,0 167,0 195,6 190,3 117,1 101,7 143,5 160,8
Світ 165,9 176,5 196,9 225,6 136,0 114,6 96,9 135,6 142,9

Джерело: дані Міністерства аграрної політики України «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності під-
приємств і організацій АПК за 2015 рік», власні розрахунки
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насіння овочевих культур та компенсація час-
тини вартості електроенергії і природного газу, 
використаних на зрошення та виробництво 
овочів закритого ґрунту;

–  надання пільгових кредитів для ство-
рення нових і реконструкції наявних тепличних 
комплексів і овочесховищ;

– посилення контролю за якістю продукції 
на рівні обласних центрів шляхом створення 
інспекцій якості сільськогосподарської про-
дукції при обласних адміністраціях та їх тісної 
співпраці з лабораторіями якості на регіональ-
них ринках;

– проблема незбалансованості експорту 
України (в якому переважає продукція з низь-
ким ступенем переробки) вимагає впрова-
дження нових підходів до створення націо-
нальної експортної політики, спрямованої на 
диверсифікацію експорту та збільшення в його 
структурі товарів з високою доданою вартістю;

– гармонізація національних стандартів із 
виробництва, зберігання, переробки та збуту 
овочевої продукції відповідно до міжнародних 
та європейських вимог;

– збільшення обсягів виробництва овочевої 
продукції на експортні цілі за європейськими 
стандартами;

– посилення контролю за якістю овочевої 
продукції на основі національних і міжнарод-
них вимог шляхом удосконалення роботи еко-
логічних та санітарних служб.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
цес розвитку економічних відносин між сіль-
госпвиробниками та організаційно-правовими 
формами ринкової інфраструктури стримується 
через низький рівень закупівлі овочів за пря-
мими угодами, заготівельними і переробними 
підприємствами, комерційними структурами 
через біржову торгівлю, торгові доми, відсут-
ність інтервенційних закупівель державними 
структурами тощо. Ефективний розвиток ово-
чівництва у сучасних умовах можливий лише 
шляхом розвитку маркетингу в овочівництві, 
впровадження інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку галузі, постійного насичення інноваці-
ями технологій вирощування, зберігання і реа-
лізації овочів. Спеціалізовані великотоварні гос-
подарства мають значно більші переваги щодо 
вирішення цих питань перед дрібнотоварними 
виробниками. Зважаючи на це, необхідно поси-
лити роботу щодо впровадження інновацій та 
ефективих маркетингових заходів у сільсько-
господарських підприємствах. 
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Таблиця 6
Затрати праці в овочівництві за основними 

культурами, люд.-год./га
Показники затрат праці на 1 га посіву

Капуста
Основний обробіток ґрунту 1,80
Передпосівний обробіток 
ґрунту та сівба 3,99

Догляд за посівами 70,76
Збирання врожаю 144,57
Разом затрат праці 221,14

Огірок
Основний обробіток ґрунту 2,32
Передпосівний обробіток 
ґрунту та сівба 1,48

Догляд за посівами 42,44
Збирання врожаю 510,18
Разом затрат праці 551,3

Томат
Основний обробіток ґрунту 1,74
Передпосівний обробіток 
ґрунту та сівба 76,01

Догляд за посівами 44,37
Збирання врожаю 665,62
Разом затрат праці 785,95

Буряк столовий
Основний обробіток ґрунту 1,89
Передпосівний обробіток 
ґрунту та сівба 3,71

Догляд за посівами 66,44
Збирання врожаю 432,26
Разом затрат праці 504,32

Морква столова
Основний обробіток ґрунт 1,85
Передпосівний обробіток 
ґрунту та сівба 4,15

Догляд за посівами 157,95
Збирання врожаю 644,97
Разом затрат праці 808,94

Джерело: дані ХНТІСГ ім. Петра Василенка, Інституту 
овочівництва і баштанництва НААН [6], власні роз-
рахунки
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Sydora V.V.

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MARKETING  
IN THE MARKET FOR VEGETABLE PRODUCTION

The article is devoted to the development of marketing in vegetable production. The main reasons 
constraining development of the industry, which is divided into two main areas – production and mar-
keting activities. The aspects of formation of food security of Ukraine on the basis of an assessment of 
the levels of production and consumption are considered. It is revealed that the structure of labour costs 
per 1 ha of vegetables, the largest share is spent on cropping and harvesting. The author aims to reveal 
problems of development of vegetable growing and to plan ways of their decision, to consider aspects 
of the formation of food security of Ukraine based on the assessment of levels of production and con-
sumption and identify areas for the development in the sector. The article presents the analytical mate-
rial on the development of vegetable production in selected countries of the world. The article provides 
in the dynamics data for the production of vegetables. The analysis of consumption of individual kinds 
of vegetables for one person is done. The causes hindering the development of vegetable production in 
agricultural enterprises are identified. 

The author cites the cost of labour for individual vegetable crops on operations during the produc-
tion period.

The author determines the ways of effective development of vegetable production on the basis of 
innovation and results in the main directions of development of vegetable growing in the future.

It is established that for the effective development of vegetable growing in modern conditions it is 
necessary to implement innovative-investment model of development of the industry, the constant sat-
uration of innovation technologies of growing, storage and marketing of vegetables. Specialized large-
scale farms have a significantly large advantage with respect to these issues before finely commodity 
producers. Given this, it is necessary to strengthen work on innovation in agricultural enterprises.

Key words: marketing, food safety, vegetable production, consumption, innovative development.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
В РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

На основі даних рейтингу Doing Business проаналізовано умови та легкість ведення бізнесу в 
Україні. Досліджено тенденції розвитку підприємницького сектору за 2010–2017 роки. Виділено 
основні чинники, які негативно впливають на діяльність суб’єктів господарювання. Здійснено 
кореляційний аналіз взаємного зв’язку між кількістю зареєстрованих суб’єктів господарювання, 
чисельністю зайнятих працівників та обсягами реалізованої продукції (товарів, послуг) за групами 
господарюючих суб’єктів (підприємства, фізичні особи-підприємці, суб’єкти великого, середнього 
та малого підприємництва). Виявлено залежності між основними чинниками функціонування 
підприємницького сектору та розвитком підприємництва в Україні. На основі ідентифікованих 
проблем розвитку підприємництва надано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності 
вітчизняного бізнесу.

Ключові слова: підприємства, фізичні особи-підприємці, розвиток підприємництва, ефектив-
ність бізнесу, кореляційний аналіз, макроекономічні загрози.

На основе данных рейтинга Doing Business проанализированы условия и легкость ведения 
бизнеса в Украине. Исследованы тенденции развития предпринимательского сектора за 2010–
2017 годы. Выделены основные факторы, которые негативно влияют на деятельность субъектов 
хозяйствования. Осуществлен корреляционный анализ взаимной связи между количеством 
зарегистрированных субъектов хозяйствования, численностью занятых работников и объемами 
реализованной продукции (товаров, услуг) по группам субъектов (предприятия, физические 
лица-предприниматели, субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства). Выявлены 
зависимости между основными факторами функционирования предпринимательского сектора 
и развитием предпринимательства в Украине. На основе идентифицированных проблем даны 
предложения по повышению эффективности отечественного бизнеса.

Ключевые слова: предприятия, физические лица-предприниматели, развитие предпринима-
тельства, эффективность бизнеса, корреляционный анализ, макроэкономические угрозы.

Постановка проблеми. Економіка будь-
якої країни визначається розвиненістю під-
приємницького сектору. В умовах наявної 
макроекономічної нестабільності в країні осо-
бливо актуальним є пошук шляхів підвищення 
ефективності діяльності всіх господарюючих 
суб’єктів, незалежно від їх розміру та форми 
організації бізнесу. Покращення позиції Укра-
їни у світовому рейтингу Doing Business свід-
чить про наявний потенціал, проте аналіз ста-
тистичних даних показує наявність перешкод 
системного характеру, що заважають ефектив-
ному розвитку підприємництва в реаліях націо-
нальної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблематиці ефективного управління підпри-
ємствами та розвитку підприємництва в Україні 
присвячено праці В. Ляшенка, Н. Чумаченка [4], 
Я. Жаліла, Д. Покришки [5], А. Шегда, М. Голова-
ненко [7], В. Колота [3] та інших науковців. Проте 
економіка країни є відкритою динамічною сис-
темою, яка постійно змінюється під впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів, що також 

вносить певні корективи у правила організації 
та управління підприємницькою діяльністю з 
метою забезпечення її стійкого розвитку. 

Метою статті є розвиток наукових положень 
щодо формування концепції сталого розвитку 
підприємств, що забезпечується вирішенням 
таких завдань, як кількісний та якісний аналіз інди-
каторів легкості та ефективності ведення бізнесу 
з урахуванням масштабів діяльності суб’єктів 
господарювання; виділення проблем, що пере-
шкоджають розвитку підприємництва в Україні, 
та надання пропозицій щодо підвищення ефек-
тивності діяльності вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За даними міжнародного звіту Doing Business 
2017 Україна суттєво покращила свої позиції 
серед 189 країн щодо умов та легкості ведення 
бізнесу: якщо у 2011–2013 рр. країна перебувала 
на 149–152 місцях, то у 2017 р. посідає 80 місце 
[1]. Підвищити позицію України у цьому рей-
тингу дали змогу такі складники глобального 
індексу, як збільшення кількості підприємств, 
посилення захисту прав інвесторів, забезпе-
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Таблиця 1
Класифікація суб’єктів господарювання в Україні

Критерій 
у розрахунку за звітний період 

(календарний рік)

Суб’єкти  
мікропідприємництва

Суб’єкти малого  
підприємництва

Фізичні особи-
підприємці

Юридичні 
особи

Фізичні особи-
підприємці Юридичні особи

Середня кількість працівників не перевищує 10 осіб не перевищує 50 осіб

Річний дохід не перевищує суму, екві-
валентну 2 млн євро

не перевищує суму, еквівалентну 
10 млн євро

Критерій 
у розрахунку за звітний період 

(календарний рік)

Суб’єкти середнього  
підприємництва 

Суб’єкти великого  
підприємництва 

Фізичні 
особи-під-

приємці

Юридичні 
особи Юридичні особи

Середня кількість працівників від 50 до 250 осіб перевищує 250 осіб

Річний дохід від 10 до 50 млн євро не перевищує суму, еквівалентну 
50 млн євро

Джерело: складено автором за джерелом [2]

чення виконання умов контрактів, реформа 
системи оподаткування тощо. Проте, як свідчать 
статистичні дані, спрощення умов ведення біз-
несу не суттєво позначається на ефективності 
функціонування підприємницького сектору. 
Зокрема, українські підприємці зазначають 
наявність невирішених проблем, що перешко-
джають ефективному розвитку бізнесу, таких 
як зарегульованість процедур ведення підпри-
ємницької діяльності, неправомірна діяльність 
контролюючих органів, недосконалість судової 
системи, висока вартість кредитних ресурсів, 
ризик рейдерського захоплення бізнесу, ско-
рочення пільг ведення підприємницької діяль-
ності для мікробізнесу тощо [8].

Відповідно до Господарського кодексу Укра-
їни суб’єкти господарювання можуть належати 
до суб’єктів малого підприємництва, у тому 
числі до суб’єктів мікропідприємництва, серед-
нього або великого підприємництва (табл. 1). 
За даними Державної служби статистики Укра-
їни кількість всіх типів суб’єктів підприємниць-
кої діяльності скорочувалася протягом 2010–
2012 рр. (на 27%) [6]. Проте з 2013 р. по 2015 р. 
кількість підприємств продовжує скорочува-
тися, тоді як кількість фізичних осіб-підприєм-
ців невпинно зростає (табл. 2).

Графічна інтерпретація статистичних даних 
наведена на рис. 1–3. Варто відзначити, що в 
середньому за 2010–2015 рр. кількість зареє-
строваних фізичних осіб-підприємців стано-
вить приблизно 80% від усіх господарюючих 
суб’єктів. Окрім того, серед фізичних осіб-під-
приємців понад 99% стабільно припадає на 
суб’єкти мікропідприємництва.

Аналогічно серед підприємств 80% припа-
дає на суб’єкти мікропідприємництва. Тобто в 
українській економіці протягом останніх років 
спостерігається збільшення частки суб’єктів 

мікропідприємництва як серед фізичних осіб-
підприємців, так і серед юридичних осіб (під-
приємств). Така ситуація пояснюється значно 
легшими умовами реєстрації та ведення біз-
несу, меншим податковим навантаженням, 
мобільністю та більшим ступенем можливості 
адаптуватися до змін зовнішнього середовища 
в умовах макроекономічної нестабільності.  

Аналіз кадрового забезпечення суб’єктів 
господарювання (рис. 2) свідчить про наявну 
тенденцію скорочення чисельності зайнятих 
працівників протягом 2010–2015 рр. як на під-
приємствах, так і серед фізичних осіб-підпри-
ємців. Причому масштаби діяльності не впли-
нули на тенденцію щодо зменшення залучення 
найманих працівників, що пояснюється ско-
роченням витрат на утримання підприємства 
(в тому числі і витрат на оплату праці персо-
налу). Водночас протягом аналізованого пері-
оду обсяги реалізованої продукції (товарів, 
робіт) всіма суб’єктами господарювання зрос-
тають (рис. 3). Варто відзначити певний ступінь 
можливої похибки, оскільки обсяги реалізації 
визначаються Державною службою статис-
тики України за поточними цінами, що приво-
дить до обчислень показників без урахування 
зростання показника через вплив інфляційних 
процесів. Таким чином, незважаючи на те, що 
частка великих підприємств становить у серед-
ньому 0,15% від кількості всіх вітчизняних під-
приємств (причому починаючи з 2012 р. спо-
стерігається скорочення їх кількості щорічно на 
1–2%), та 0,02–0,04% від загальної чисельності 
господарюючих суб’єктів в Україні, вони дають 
змогу працевлаштувати 21–25% всіх зайнятих 
працівників, а також виробляють 37–42% всієї 
реалізованої продукції (товарів, робіт). 

З метою винайдення закономірностей роз-
витку вітчизняного підприємництва всі гос-
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Таблиця 2
Основні показники за суб’єктами господарювання з розподілом їх за розмірами [6]

Роки Усього

У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці

СВП ССП СМП з них 
СМКП Усього ССП СМП з них 

СМКП
Кількість суб’єктів господарювання, одиниць 

2010 2183928 586 20983 357241 300445 1805118 355 1804763 1793243
2011 1701620 659 20753 354283 295815 1325925 306 1325619 1313004
2012 1600127 698 20189 344048 286461 1235192 361 1234831 1224315
2013 1722070 659 18859 373809 318477 1328743 351 1328392 1318703
2014 1932161 497 15906 324598 278922 1591160 712 1590448 1580965
2015 1974318 423 15203 327814 284241 1630878 307 1630571 1626589

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 
2010 10772,7 2400,3 3393,3 2164,6 832,6 2814,5 20,5 2794,0 2708,1
2011 10164,5 2449,0 3252,6 2091,5 788,9 2371,4 20,9 2350,5 2241,5
2012 9957,6 2484,2 3144,2 2051,3 788,2 2277,9 44,0 2233,9 2062,8
2013 9729,1 2383,7 3012,1 2010,7 795,3 2322,6 42,1 2280,5 2119,8
2014 8796,7 1915,1 2696,5 1686,9 723,5 2498,2 69,9 2428,3 2253,4
2015 8180,0 1708,6 2604,7 1576,4 691,4 2290,3 28,0 2262,3 2187,2

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн грн  
2010 3596646,4 1401596,8 1396364,3 568267,1 181903,1 230418,2 19487,5 210930,7 190055,3
2011 4202455,2 1775829,0 1607628,0 607782,4 189799,1 211215,8 11221,2 199994,6 181697,8
2012 4459818,8 1761086,0 1769430,2 672653,4 212651,2 256649,2 13015,4 243633,8 225449,1
2013 4334453,1 1717391,3 1662565,2 670258,5 216111,4 284238,1 20778,9 263459,2 244546,0
2014 4459702,2 1742507,9 1723151,5 705000,5 230729,3 289042,3 12742,7 276299,6 255906,0
2015 5556540,4 2053189,5 2168764,8 937112,8 307450,0 397473,3 15612,0 381861,3 358275,8

СВП – суб’єкти великого підприємництва; ССП – суб’єкти середнього підприємництва; СМП – суб’єкти малого 
підприємництва; СМКП – суб’єкти мікропідприємництва. 

Рис. 3. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн грн. 
Джерело: побудовано автором за даними [6]

Рис. 1. Кількість суб’єктів господарювання, 
одиниць

Джерело: побудовано автором за даними [6]

Рис. 2. Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 
Джерело: побудовано автором за даними [6]
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Таблиця 3
Кореляційний аналіз основних показників діяльності господарюючих суб’єктів України

Показники Кількість суб’єктів 
господарювання

Кількість зайнятих 
працівників Обсяг реалізації

Підприємства
Кількість суб’єктів господарювання 1 0,8147 –0,6298
Кількість зайнятих працівників 0,8147 1 –0,8111
Обсяг реалізації –0,6298 –0,8111 1

Фізичні особи-підприємці
Кількість суб’єктів господарювання 1 0,7638 0,2511
Кількість зайнятих працівників 0,7638 1 –0,4116
Обсяг реалізації 0,2511 –0,4116 1

Суб’єкти великого підприємництва
Кількість суб’єктів господарювання 1 0,9596 –0,4308
Кількість зайнятих працівників 0,9596 1 –0,6245
Обсяг реалізації –0,4308 –0,6245 1

Суб’єкти середнього та малого підприємництва
Кількість суб’єктів господарювання 1 0,1518 –0,0325
Кількість зайнятих працівників 0,1518 1 –0,9079
Обсяг реалізації –0,0325 –0,9079 1

Джерело: розроблено автором

подарюючі суб’єкти було поділено на групи 
відповідно до методики Державної служби ста-
тистики України: 

– залежно від форми здійснення підпри-
ємницької діяльності (підприємства та фізичні 
особи-підприємці);

– залежно від кількості працівників та роз-
міру доходу за звітний період (календарний рік) 
(суб’єкти великого, середнього та малого під-
приємництва).

За даними [6] у 2015 р. великими підпри-
ємствами було створено 43,1% доданої вар-
тості від загальної суми, середніми підприєм-
ствами – 41,2%, малими – 15,7% (у тому числі 
мікропідприємствами – 4,8%). Якщо розгля-
дати галузеву структуру, то великі підприєм-
ства більшою мірою зосереджені у промисло-
вості (60,7%), професійній науковій та технічній 
діяльності (57%), мистецтві, спорті, розвагах та 
відпочинку (55,2%), транспорті, складському 
господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності 
(52,1%). Середні підприємства займаються охо-
роною здоров’я та наданням соціальної допо-
моги (74,7%), наданням освітніх послуг (52,9%), 
сільським, лісовим та рибним господарством 
(51,2%) тощо. Малі підприємства широко пред-
ставлені у сфері освітніх послуг (47,1%), будів-
ництві (38,4%), а також діяльності у сфері адмі-
ністративного та допоміжного обслуговування 
(34,9%).

Результати кореляційного аналізу зв’язку 
між кількістю суб’єктів господарювання, 
чисельністю зайнятих на них працівників та 
обсягом реалізованої продукції (товарів, робіт) 
наведено у табл. 3. 

Як показує аналіз результатів кореляцій-
ного аналізу, найбільш щільний прямий зв’язок 
спостерігається між кількістю зареєстрованих 
підприємств та кількістю зайнятих працівників 
(Ккор = 0,8147), що є цілком логічним, оскільки 
саме великі підприємства мають найбільший 
(не завжди обґрунтований) штат працівників як 
виробничого, так і адміністративно-управлін-
ського призначення. Щільним є також зв’язок 
між кількістю найманих працівників та кількістю 
зареєстрованих фізичних осіб-підприємців  
(Ккор = 0,7638). Вважаємо, що це пов’язано з 
тим, що фізичні особи-підприємці також є і 
зайнятими працівниками одночасно. Проте 
врахування масштабів діяльності господарю-
ючих суб’єктів вносить певні корективи: серед 
суб’єктів великого підприємництва наявний 
щільний зв’язок між кількістю таких суб’єктів та 
чисельністю зайнятих працівників (Ккор = 0,9596).  
Оскільки до цієї групи належать лише великі 
підприємства, то і коефіцієнт кореляції між ана-
лізованими показниками тут більший, ніж про-
сто у групі підприємств, які містять як великий, 
так і середній та малий бізнес. Водночас у групі 
суб’єктів середнього та малого підприємництва 
не спостерігається щільного зв’язку між кіль-
кістю таких суб’єктів та чисельністю зайнятих 
працівників (Ккор = 0,1518).  

Результати кореляційного аналізу 
взаємозв’язку між кількістю зайнятих праців-
ників та обсягом реалізованої продукції (това-
рів, послуг) свідчать про однозначну тенденції 
серед всіх аналізованих груп суб’єктів господа-
рювання – збільшення чисельності працівників 
негативно позначається на обсязі реалізації: 
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Skorobohatova N.Ye.

PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  
IN THE REALITIES OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Based on the Doing Business rating, the conditions and ease of doing business in Ukraine were ana-
lysed. Simplification of business conditions has allowed increasing the number of registered economic 
entities, especially medium and small businesses. However, an increase in their number did not lead to 
a proportional increase in the volume of sales of products (services). The tendencies of business sector 
development are investigated: the number of all types of business entities decreased during 2010–2012 

підприємства Ккор = –0,8111; фізичні особи-під-
приємці Ккор = –0,4116; суб’єкти великого підпри-
ємництва Ккор = –0,6245; суб’єкти середнього 
та малого підприємництва Ккор = –0,9079. Наве-
дені дані свідчать про неефективність викорис-
тання людського капіталу як у великому, так і 
у середньому та малому бізнесі. За відсутності 
доступної статистичної бази не існує можливості 
оцінити взаємозв’язок між іншими факторами 
виробництва та показниками результативності 
діяльності господарюючих суб’єктів. 

Проведений кореляційний аналіз взаємо-
зв’язку кількості зареєстрованих суб’єктів гос-
подарювання  та обсягом реалізації виробленої 
ними продукції (товарів, послуг) свідчить про 
несуттєвий взаємний вплив, особливо серед 
фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів 
середнього та малого підприємництва: підпри-
ємства Ккор = –0,6298; фізичні особи-підприємці 
Ккор = 0,2511; суб’єкти великого підприємництва 
Ккор = –0,4308; суб’єкти середнього та малого 
підприємництва Ккор = –0,0325. 

Таким чином, спрощення умов ведення біз-
несу в Україні неоднозначно позначається на 
результативності діяльності суб’єктів господа-
рювання: збільшення кількості зареєстрова-

них суб’єктів не супроводжується  зростанням 
обсягів реалізації продукції (товарів, послуг), 
що свідчить про наявність проблем системного 
характеру. Вважаємо, що удосконалення орга-
нізаційно-управлінського складника та впрова-
дження системи контролінгу на підприємствах 
дасть змогу підвищити ефективність їхньої 
діяльності та забезпечить розвиток підприєм-
ництва у майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведеного дослідження свідчать, 
що спрощення умов ведення бізнесу дало змогу 
збільшити кількість зареєстрованих суб’єктів 
господарювання, особливо середнього та 
малого підприємництва. Проте збільшення 
їх кількості не привело до збільшення обсягів 
реалізованої продукції (товарів, послуг). Коре-
ляційний аналіз дав змогу виявити проблеми 
системного характеру, що стосуються управ-
ління трудовими ресурсами та іншими факто-
рами виробництва. З метою підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств та активізації 
розвитку підприємництва в Україні запропоно-
вано впровадження системи контролінгу, що 
дасть змогу підвищити стійкість підприємств в 
умовах макроекономічної нестабільності.
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(by 27%). During 2013–2015, the number of enterprises continues to decline, and the number of indi-
vidual entrepreneurs is steadily increasing. The main problems, which negatively influence the activity 
of economic entities, are highlighted. The analysis of the correlation between the number of registered 
economic entities, the number of employed workers and the volumes of sold products by groups of 
economic entities is carried out. Correlation analysis allowed revealing systemic problems concerning 
management of labour resources and other factors of production. The volume of sales is not directly 
related to the number of registered enterprises and entrepreneurs, but it has a feedback on the number 
of employed workers. The introduction of a controlling system for the purpose of increasing the effi-
ciency of enterprises and enhancing the development of entrepreneurship in Ukraine is proposed. We 
believe that this will increase the stability of enterprises in the conditions of macroeconomic instability.

Key words: enterprises, individual entrepreneurs, business development, business efficiency, 
correlation analysis, macroeconomic threats.
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ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

У статті узагальнено підходи до визначення конкурентоспроможності регіону через його типо-
логію та фактори конкурентних переваг як основи його розвитку; систематизовано різні концеп-
ції і моделі конкуренції; виявлено специфіку регіону як учасника конкурентних відносин; охарак-
теризовано ринкові і неринкові механізми та інструменти взаємодії елементів регіону (населення, 
бізнес, влада) як самоорганізуючої системи, що забезпечує розвиток. Надано теоретичне обґрун-
тування категорії «конкурентоспроможність регіону». Розроблено методичний інструментарій 
ефективного планування розвитку регіону. Запропоновані у статті підходи до розроблення стра-
тегії підвищення конкурентоспроможності регіону дадуть змогу приймати збалансовані управлін-
ські рішення, удосконалювати бізнес-клімат і раціонально розподіляти ресурси.

Ключові слова: регіон, регіональна політика, управління регіональним розвитком, конкурен-
ція, конкурентоспроможність регіону, стратегія.

В статье обобщены подходы к определению конкурентоспособности региона через его типо-
логию и факторы конкурентных преимуществ как основы его развития; систематизированы 
различные концепции и модели конкуренции; выявлена специфика региона как участника 
конкурентных отношений; охарактеризованы рыночные и нерыночные механизмы и инструменты 
взаимодействия элементов региона (население, бизнес, власть) как самоорганизующейся 
системы, обеспечивающей развитие. Дано теоретическое обоснование категории «конкурентос-
пособность региона». Разработан методический инструментарий эффективного планирования 
развития региона. Предложенные в статье подходы к разработке стратегии повышения конкурен-
тоспособности региона позволят принимать сбалансированные управленческие решения, совер-
шенствовать бизнес-климат и рационально распределять ресурсы.

Ключевые слова: регион, региональная политика, управление региональным развитием, кон-
куренция, конкурентоспособность региона, стратегия.

Постановка проблеми. Регіони України 
відрізняються за багатьма параметрами – від 
природно-кліматичних і соціально-демогра-
фічних до макроекономічних. На зміну пла-
новій економіці вже давно прийшла ринкова, 
індустріальній моделі розвитку – постіндустрі-
альна та інноваційна моделі. Це означає, що 
для розвитку регіону в нових умовах потрібні 
нові підходи і технології управління регіональ-
ним розвитком, засновані на знаннях, останніх 
досягненнях економіки та світовому досвіді. 
Це зумовлює необхідність розроблення стра-
тегій розвитку, виходячи з наявних у кожному 
регіоні конкурентних переваг, що відбивають 
специфіку регіонального потенціалу. Отже, 
реформування системи управління регіональ-
ним розвитком передбачає запровадження 
нової якості регіональної політики, покликаної 
поєднати завдання модернізації економіки кра-

їни із завданнями забезпечення комплексного 
збалансованого розвитку регіонів [1, с. 4].

Завдання забезпечення стрімкого соці-
ально-економічного розвитку України, який має 
вивести її на рівень найбільш розвинених країн 
Європи, в умовах сьогодення істотно усклад-
нюється через війну і фінансово-економічну 
кризу, яка привела до низки катастрофічних 
наслідків, таких як згортання і навіть остаточне 
припинення виробництва, стрімке знецінення 
національної валюти, різке зниження рівня 
життя населення тощо [2, с. 78]. Водночас досвід 
виходу із трансформаційної кризи середини 
90-х років свідчить, що об’єктивно Україна має 
всі передумови для подолання її негативних 
наслідків. Мова йде про необхідність розро-
блення стратегічного плану дій та своєчасного, 
адекватного і консолідованого реагування кра-
їни на всі виклики та погрози. Тому питання 
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формування і вдосконалення конкурентоспро-
можності регіонів як одного з основних склад-
ників соціально-економічного розвитку країни 
є особливо актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та прикладні аспекти комплексної 
проблеми управління регіональним розвитком 
відображені в численних працях провідних 
вітчизняних і зарубіжних науковців-сучасників. 
Так, дослідженню сутності, типології регіонів та 
особливостей їх розвитку, а також проблемам 
підвищення конкурентоспроможності регіонів 
та ефективності управління регіональним роз-
витком приділили значну увагу С.О. Біла [1], 
М.П. Бутко, З.С. Варналій [2], В.Є. Воротін [3], 
В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, О.Г. Гранберг [4], 
Я.А. Жаліло [1, 3], В.І. Жук [1], Б.М. Данилишин, 
М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, Л.Л. Ковальська, 
І.В. Лексін [5], А.І. Мокій [2], О.Ф. Новікова [2], 
Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, М.І. Фащевський, 
А.П. Чернишов [6], Л.Г. Чернюк, В.І. Чужиков [7], 
О.В. Шевченко [1], В.О. Шпильова [8] та інші.

Мета статті – визначення підходів і факто-
рів, що впливають на конкурентоспроможність 
регіону, та формування методичних основ для 
розроблення довгострокової стратегії регі-
онального розвитку. Головним завданням є 
теоретичне дослідження питань, пов’язаних 
із забезпеченням конкурентоспроможності 
як основоположного складника стратегічного 
потенціалу соціально-економічного розвитку 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розділяючи позицію О.Г. Гранберга, що поняття 
«регіон» є типологічним і передбачає його кон-
кретизацію та змістовну інтерпретацію під час 
виділення певних типів регіонів [4, с. 83], можна 
дійти висновку, що з позицій типології регіони 
можуть бути розглянуті та згруповані на основі 
різних концепцій – як територія, як соціальна 
конструкція, як економічний агент, як суб’єкт 
конкуренції.

Включення регіонів у систему конкурент-
них відносин зумовило необхідність розгляду 

дескриптивного визначення поняття «регіон» 
у контексті регіонального розвитку. Так, вико-
ристання системного підходу до регіону дає 
змогу розглядати його як сукупність різних еле-
ментів системи регіонального відтворення, що 
утворюють його інфраструктуру. Вплив зовніш-
нього середовища на регіон і складна система 
міжелементних взаємозв’язків зумовлюють 
постійний рух і зміни системи регіонального 
розвитку. Характер цих взаємозв’язків визнача-
ється межами того соціально-економічного про-
стору, в яких відбувається їх розвиток (ресур-
сами, виробничими можливостями, структурою 
виробництва і споживання, міжрегіональними 
зв’язками, впливом держави тощо). Отже, вплив 
на процеси регіонального розвитку – це вплив 
на розвиток відносин між його елементами, на 
взаємозв’язки між ними (рис. 1).

Регіон має свої пріоритетні напрями 
впливу, що визначаються специфікою його 
соціально-економічного простору. Водно-
час регіон є структурним елементом у сис-
темі національної та глобальної економіки. 
Тому, будучи об’єктом впливу на регіональні 
перетворення, регіон може бути і суб’єктом 
макроекономічних реформ. Його суб’єктивна 
роль тут реалізується через систему міжрегіо-
нальних взаємозв’язків і взаємодії з центром, 
іншими регіонами України та державами. Цю 
об’єктивно-суб’єктивну сутність регіону також 
необхідно враховувати під час формування 
стратегії регіонального розвитку (рис. 1).

Суб’єктне подання регіону дає змогу розгля-
нути його активність у двох ролях – як квазідер-
жави і як квазіфірми (квазікорпорації).

У сучасній економічній теорії регіон імплі-
цитно відіграє роль квазідержави, в якій регі-
ональна влада створює умови для комфорт-
ного проживання, відповідає за якісне надання 
суспільних благ жителям регіону [5, с. 5]. Суть 
моделі регіону як квазіфірми полягає у засто-
суванні до регіону підходів і характеристик 
фірми, а також її поведінки (формування спри-
ятливого середовища; залучення, формування 

Рис. 1. Регіон як складна підсистема системи національної економіки [8]
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та ефективне використання ресурсів тощо). 
Традиційний для України підхід до регіону як 
території для розміщення продуктивних сил 
втілювався у політиці, що визначалася зверху 
та сформулювалася як соціально-орієнтована 
політика вирівнювання регіонів. Саме у пара-
дигмі регіону як квазікорпорації закладена ідея 
глобальної конкуренції та пошуку внутрішніх 
сил розвитку регіону, ідея переходу від пасив-
них заходів підтримки до створення активних 
стратегій, розроблення і розвитку конкурент-
них переваг регіону [6, с. 207].

Значне число публікацій, присвячених про-
блемам регіонального розвитку, відзначають 
необхідність вироблення сучасних підходів 
до соціально-економічного розвитку регіонів. 
Не викликає сумніву теза про необхідність 
сталого регіонального розвитку. Українські 
регіони стоять перед вибором концепції роз-
витку: або залишатися на позиції сировинної 
орієнтації, або шукати ключові точки зрос-
тання, які дають змогу на певному етапі, вико-
ристовуючи наявні ресурси, вийти на новий 
рівень розвитку. За допомогою інструмента-
рію регіональних типологій, які відображають 
стратегічне бачення і зумовлюють пріоритети 
регіонального розвитку, значущість факторів 
регіональної конкурентоспроможності може 
істотно розрізнятися. Так, регіони – «вироб-
ничі майданчики» мають насамперед відносно 
дешеві ресурси (природні, трудові), регіони – 
«джерела зростання прибутку» орієнтуються 
на висококваліфіковану робочу силу і внутріш-
ній поділ праці, ефект від розмірів ринку та 
доступність постачальників; у регіонах – «цен-
трах знань та інновацій» ключовими детермі-
нантами конкурентоспроможності є видатна 
якість людських ресурсів, вільний доступ на 
міжнародні ринки, до інформації, до капіталу, 
послуг для бізнесу та ін.

У реальному житті жоден із запропонова-
них типів не існує «в чистому вигляді», а може 
ідентифікуватися лише за пріоритетними 
сферами розвитку в тому чи іншому напрямі. 
Отже, можна дійти висновку про те, що регіони 
повинні розробляти власні стратегії розвитку, 
спираючись на свій потенціал і формуючи при-
вабливість регіону для життя людей і ведення 
бізнесу. У сучасних умовах регіон доцільно 
розглядати як систему, що сама розвивається, 
у єдності трьох ключових власників інтер-
есів, таких як 1) населення – трудові (людські) 
ресурси й економічно активне населення; 2) 
бізнес, що має відповідне ресурсне забезпе-
чення (природні ресурси, фінансову та промис-
лову інфраструктуру); 3) влада.

Регіон як суб’єкт-об’єктна система, що сама 
розвивається, не вимагає управління ззовні, а 

лише враховує зовнішні чинники: з одного боку, 
як обмеження (у вигляді українського і міжна-
родного законодавства), а з іншого – як стимул 
і орієнтир майбутнього розвитку (наприклад, із 
позиції появи нових технологій та нових ринків).

Конкуренція – найважливіший складник 
ринкового механізму, головний чинник, що 
визначає поведінку всіх без винятку еконо-
мічних агентів. Понад двадцятирічний досвід 
транзитивної економіки в Україні показує, що 
більшість організацій (підприємств, фірм) та 
їх об’єднань, а також регіонів конкурують між 
собою. Огляд різних концепцій і моделей кон-
куренції, представлених у роботах зарубіжних 
і українських економістів, дає змогу системати-
зувати підходи до конкуренції та згрупувавши 
їх у чотири групи, такі як поведінковий підхід, 
який робить наголос на конкурентній боротьбі 
економічних агентів один з одним за покупців; 
структурний підхід до конкуренції, що аналізує 
структури ринку та його умови; функціональ-
ний підхід, що підкреслює роль, яку конкурен-
ція відіграє в економіці, акцентуючи увагу на 
факторах конкурентних переваг – від боротьби 
за ресурси, покупця (ринки збуту) до суперни-
цтва в області інновацій; системний підхід, який 
розглядає конкуренцію як невід’ємну власти-
вість, першооснову соціально-економічної сис-
теми. Отже, пропонуємо підхід до визначення 
конкуренції як системоутворюючої властивості 
соціально-економічної системи, що забезпечує 
її цілісність і сталий розвиток.

Історично поняття ринкової конкуренції 
(насамперед цінової) трансформувалося у 
властивість розвитку соціально-економічної 
системи. У зв’язку з цим у конкурентних від-
носинах можуть брати участь не тільки ринкові 
суб’єкти (продавці-покупці), але і будь-які еко-
номічні агенти (в тому числі інституціональні). 
Таким чином, проведене дослідження процесів 
становлення та розвитку конкуренції в системі 
економічних знань, засноване на історичному, 
інституціональному і системному підходах, під-
вело нас до дослідження закономірностей кон-
курентного регіонального розвитку.

У сучасній економічній науці конкуренто-
спроможність регіонів повинна розглядатися 
як самостійний об’єкт економічного аналізу, а 
фактори конкурентоспроможності регіону – як 
джерела його розвитку і практичний інстру-
мент управління регіональним розвитком. 
Рівень конкурентоспроможності національної 
економіки значною мірою зумовлений нео-
днорідністю економічного розвитку регіонів, 
відсутністю зацікавленості регіонів у розвитку 
факторів конкурентоспроможності, високою 
часткою дотаційних регіонів і взаємодіями регі-
ональних економік (конкурентоспроможність 
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національної економіки, але з урахуванням 
регіональних аспектів).

Крім того, темпи та стійкість соціально-еко-
номічного розвитку регіонів мають суттєві осо-
бливості, виходячи з типології регіонів (кон-
курентоспроможність факторів розвитку на 
регіональному рівні).

На нашу думку, найбільш повним буде 
визначення конкурентоспроможності регіону, 
що містить три основні аспекти:

– необхідність досягнення високого рівня 
життя населення (конкурентоспроможність, що 
забезпечується населенням, зокрема, на ринку 
праці);

– ефективність функціонування економіки 
регіону (конкурентоспроможність на ринку 
товарів і капіталу або конкурентоспромож-
ність, що забезпечується бізнесом);

– ефективність механізму управління регіо-
ном (конкурентоспроможність умов для розви-
тку бізнесу, включаючи свободу входу і виходу 
з бізнесу) і комфортності проживання насе-
лення, що забезпечується органами влади.

Під конкурентоспроможністю регіону варто 
розуміти здатність суб’єктів регіону забезпе-
чити ефективне використання ресурсів для 
виробництва товарів і послуг, а на цій основі – 
високий рівень якості життя населення і при-
бутку власникам капіталу. Конкурентоспро-

можність регіону визначає його роль і місце в 
економічному просторі України, що характе-
ризує конкурентоспроможність регіональної 
влади. Конкурентоспроможність регіональної 
економіки визначається як здатність реалізу-
вати ключові завдання її функціонування – ста-
лий соціально-економічний розвиток і високу 
якість життя населення.

Визначальними у стратегії регіонального 
розвитку є фактори конкурентних переваг. 
Аналіз і узагальнення різних підходів до вияв-
лення та ідентифікації факторів, від узагаль-
нених (соціально-економічних, політичних, 
екологічних тощо) до згрупованих за різними 
ознаками (за змістом, за способом впливу, за 
природою утворення, за періодичністю впливу, 
за місцем виникнення, за характером оцінки та 
ін.), дали можливість, розвиваючи підхід, який 
використовується у країнах Європейського 
Союзу, запропонувати структуру факторів за 
трьома основними напрямами, такими як фак-
тори інфраструктури та доступності капіталу, 
людських ресурсів, а також умов для конкурен-
ції і розвитку бізнесу (рис. 2).

Кожен із названих факторів має різні харак-
теристики, виражені кількісними та якісними 
показниками. Оцінка факторів конкурентних 
переваг здійснюється державними та регіо-
нальними органами влади в межах стратегіч-

Рис. 2. Фактори, що визначають конкурентоспроможність регіонів

 

Інфраструктура та 
доступність капіталу 

 

•1. Базова інфраструктура 
•– автодороги 
• – залізні дороги 
• – авіатранспорт 
• – права власності 
• 2. Технологічна 

інфраструктура 
• – інформаційно-комунікаційні 

технології 
• – центри колективного 

користування 
• 3. Інфраструктура обміну 

знаннями  
(освітні можливості) 

• 4. Інноваційна інфраструктура 
• 5. Умови проживання 

населення 
• – житлові умови 
• – природне середовище 
• – культурна спадщина 
• – безпека 
• – соціальні та сервісні послуги 
•6. Доступність капіталу 

Трудові (людські) ресурси 

•1. Демографічні тренди 
• – міграція кваліфікованих 

трудових ресурсів 
• – середній вік населення 
• – середня тривалість життя 
• – частка економічно активного 

населення 
•2. Висококваліфікована робоча 

сила 
• – інтелектуально-інтенсивні 

навички 
• – частка населення з вищою 

освітою 

Розвиток бізнесу та 
виробниче оточення 

•1. Підприємницька культура 
• – наявність стратегій 
• – низькі бар’єри на вхід і вихід 

із бізнесу 
• – готовність ризикувати 
• – культура ведення бізнесу 
•2. Структура економіки 
• – баланс / взаємозалежність 
• – продуктивність праці 
• – частка галузей з високою 

доданою вартістю 
•3. Інтернаціоналізація 
• – експорт/світовий обсяг 

продажів 
• – інвестиції 
• – прямі іноземні інвестиції 
•4. Інновації 
• – патенти 
• – рівень R&D 
• – НДІ та університети 
• – взаємозв’язки між 

компаніями та інститутами 
•5. Управління та інституційні 

можливості 
•6. Промислові кластери 
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ного аналізу соціально-економічного розвитку 
регіону, що проводиться за участю професій-
ного стратегічного консультанта.

Системна і складно структурована сут-
ність регіонального відтворення породжує 
суперечливість розвитку економіки регіону, 
взаємопов’язаний і багатоцільовий харак-
тер стратегічного впливу на неї. Предметною 
основою дослідження стратегії є соціально-
економічні процеси у регіоні. У цьому світлі 
важливість дослідження проблеми управління 
стратегічним розвитком регіону полягає у 
необхідності створення сприятливого середо-
вища для всіх рівнів і суб’єктів регіональної сис-
теми соціально-економічних відносин, надання 
цьому процесу планомірності, а його результа-
там – прогнозованості.

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз наявних підходів до управління регіональ-
ним розвитком дає змогу дійти висновку, що 
методи та інструменти управління регіонами 
України, які раніше застосовувалися, мали 
несистемний характер. За відсутності ефектив-
ної державної регіональної політики тривалий 
час сутність регіонального управління зводи-
лася до вирівнювання бюджетної забезпече-
ності регіонів і вибіркової додаткової державної 
бюджетної підтримки окремому регіону (часто 
з політичних мотивів). Це девальвувало інтерес 
регіонів до зростання податкових надходжень 
до державного бюджету, а отже, до розвитку 
регіональної економіки. Регіональні програми 
соціально-економічного розвитку розробля-
лися на термін обрання регіональних органів 
влади, а їх основною метою ставало вирішення 
соціальних проблем насамперед населення, 
що бере участь у виборах. Звідси формувалися 
і пріоритети розвитку регіону з яскраво вира-

женою соціальною спрямованістю. У зв’язку із 
цим пропонуємо принципово новий підхід до 
планування розвитку регіону, сутність якого 
полягає у розробленні довгострокової стратегії 
розвитку регіону на основі:

– виявлення і розвитку факторів конкурен-
тоспроможності регіону, виходячи з типології 
регіону, світових та національних тенденцій 
економічного розвитку;

– об’єднання зусиль та інтересів у довго-
строковому сталому розвитку регіону його 
суб’єктів – населення, бізнесу та влади.

Принципова відмінність цього підходу поля-
гає в тому, що в його основі лежить міжнарод-
ний досвід стратегічного планування у найбільш 
розвинених країнах і регіонах, який підтвердив 
свою результативність. Отже, економіка регі-
ону розглядається у контексті розвитку світо-
вої економіки, а потенціал зростання ключових 
секторів економіки оцінюється з урахуванням 
впливу глобальних і національних тенденцій та 
вибору пріоритетів розвитку.

Таким чином, під час розроблення стра-
тегії вироблений підхід, за якого майбутня 
структура економіки має забезпечити висо-
кий рівень доходів населення і достатній для 
створення комфортних умов розвитку бізнесу 
рівень бюджетних доходів. Стратегія перед-
бачає не тільки формулювання бачення май-
бутнього розвитку економіки, але і план кон-
кретних дій органів регіональної влади щодо її 
втілення у життя. Варто зазначити, що стратегія 
не може бути реалізованою без активної участі 
в її розробленні та реалізації інтелектуальної 
еліти регіону (наукових сил, експертів, бізнесу 
та інших груп активного населення), без опори 
на реальні процеси, які здатні підвищити конку-
рентоспроможність регіону.
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COMPETITIVENESS AS A BASIS  
OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

The study is based on dialectical approach and systematic analysis of the competitiveness of a region 
as a basis for its sustainable development; theory of competition and the theory of regional economic 
development; applied methodology of the system approach the complex analysis to the study of the 
dynamics and factors of regional competitiveness.

The article summarizes the approaches to definition of region's competitiveness through its typology 
and factors of competitive advantages as the Foundation of its development; the different concepts and 
models of competition; the specificity of the region as a participant in a competitive relationship; char-
acterized by market and non-market mechanisms and instruments of interaction between the elements 
of the region as a self-organizing system for the development.

Substantiated scientific and methodological foundations of a new scientific direction – improvement 
of the system of management of socio-economic development of the region as a competitive entity of 
the national economy. The necessity of developing a new model of regional development that takes 
into account the modern world trends and the participation of all stakeholders of regional economic sys-
tem (population – business – government). Developed methodological tools for the effective planning 
of regional development.

The proposed approaches to development of strategy of increase of competitiveness of the region 
will allow you to take balanced management decisions to improve the business climate, rational dis-
tribution of regional resources to increase the level of welfare of the population and ensure sustaina-
ble development of the region through the creation of conditions of relative independence of regional 
development from changes in the external environment.

Key words: region, regional policy, regional development management, competition, competitiveness 
of the region, strategy.
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НАПРЯМИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИМНИЦТВА

У статті представлений теоретичний огляд методик оцінки соціальної відповідальності біз-
несу. Зазначено, що оцінка соціальної відповідальності відбувається на основі соціальних звітів, 
інтегральних, рейтингових, якісних та кількісних методів. Більшу увагу присвячено якісним та 
кількісним методикам оцінки соціальної відповідальності, зроблено їхній порівняльний аналіз, а 
також визначено, наскільки вони можуть бути застосовані для оцінки соціально-економічної від-
повідальності бізнесу, враховуючи її форми та інструменти. Загалом методики оцінки побудовані 
на тому, щоб розробити коефіцієнти для подальшої побудови рейтингів та порівняння соціальної 
відповідальності підприємств, але в основі своїй вони мають конкретні показники роботи підпри-
ємства. 

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність, 
соціально-економічна відповідальність бізнесу, соціальний звіт, індекс, рейтинг, кількісні показ-
ники, якісні показники.

В статье представлен теоретический обзор методик оценки социальной ответственности биз-
неса. Отмечено, что оценка социальной ответственности осуществляется на основе социальных 
отчетов, интегральных, рейтинговых, качественных и количественных методов. Большее вни-
мание уделено количественным и качественным методикам оценки социальной ответствен-
ности, осуществлен их сравнительный анализ, а также определено, насколько они могут быть 
использованы для оценки социально-экономической ответственности, принимая во внимание ее 
формы и инструменты. В целом методики построены на том, чтобы разработать коэффициенты 
для дальнейшего построения рейтингов и сравнения социальной ответственности предприятий, 
но в своей основе имеют конкретные показатели предприятия.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная ответ-
ственность, социально-экономическая ответственность бизнеса, социальный отчет, индекс, рей-
тинг, количественные показатели, качественные показатели.

Постановка проблеми. Актуальність та важ-
ливість розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу є беззаперечною у діловому співтова-
ристві. Особливої гостроти це питання набуває 
й для України, яка, незважаючи на економічні 
проблеми, активно намагається стати членом 
міжнародної економічної спільноти. Для роз-
витку соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) 
важливим елементом стає її оцінка, тобто те, 
за чим ми можемо виміряти відповідальність, 
щоб дійти висновків щодо змін, зростання чи 
зменшення. Саме визначенню методики оці-
нок СВБ і присвячена ця стаття. З огляду на те, 
що сферою наукових інтересів автора є такий 
складник СВБ, як соціально-економічна відпо-
відальність бізнесу (СЕВБ), варто відзначити, 
що методики, яка б оцінювала саме соціально-

економічну відповідальність, окремо не існує, 
тому вона буде виокремлена з наявних мето-
дик оцінки СВБ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню методик оцінки СВБ присвячені 
роботи як українських, так і закордонних учених – 
А.А. Андрєєва, О.Ю. Березіної, Н.В. Водницької, 
С.Ф. Гончарова, О.А. Даниленко, О.В. Козирєвої, 
Н.А. Кричевського, Н. Огороднікової, Н.А. Томви 
та Г.Л. Тульчинського. Саме в їхніх роботах зро-
блені пропозиції щодо методик оцінки соці-
альної відповідальності підприємства. Кожна з 
методик відрізняється своєю специфікою та має 
наукове значення.

Мета статті полягає у визначенні напрямів 
оцінки соціально-економічної відповідальності 
бізнесу на основі оцінки КСВ.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існує багато методик з оцінки СВБ, які буде 
представлено далі. Але варто спочатку заува-
жити, що взагалі існують декілька методологіч-
них підходів до оцінки корпоративної соціаль-
ної відповідальності (КСВ). У цій статті поняття 
соціаьної відповідальності бізнесу та корпо-
ративної соціальної відповідальності є тотож-
ними. Отже, як зазначає В.А. Євтушенко, оціню-
вання соціальної відповідальності відбувається 
за допомогою соціальної звітності, індексним і 
рейтинговим, якісними і кількісними методами 
[1, с. 54]. Основою для обрання методики оці-
нювання стають об’єкти чи напрями соціальної 
відповідальності, які вже слугують базою для 
визначення показників, за якими розрахову-
ється соціальна відповідальність. 

Для подальшого дослідження необхідним 
є трактування соціально-економічної відпо-
відальності підприємства, яку автор визначає 
як відповідальність компанії перед широким 
колом осіб, яка реалізується за допомогою еко-
номічних заходів та спрямована на зростання 
добробуту усіх сторін. Формами прояву соці-
ально-економічної відповідальності є заробітна 
плата, її збільшення, виплата пенсій та компен-
сацій, укладання індивідуальних чи корпора-
тивних страхових та пенсійних угод, виплата 
дивідендів, легалізація бізнесу та ринку праці, 
виплата податків, розвиток та навчання праців-
ників чи зацікавлених верств населення тощо. 
Інструменти, за якими реалізуються ці форми, 
також різноманітні (грошові гранти, благо-
дійність та спонсорство, адміністративний/
фінансовий/соціальний бюджети, соціальні 
інвестиції, соціальний маркетинг, еквівалентне 
фінансування та інші) [2].

У статті увагу буде приділено саме кількіс-
ним та якісним методикам, які існують окремо 
чи стають базою для формування рейтингу, 
тоді як саме індекси та рейтинги оцінки соці-
альної відповідальності підприємства стануть 
об’єктом подальших наукових досліджень 
автора. Розглянемо більш детально методику 
Г.Л. Тульчинського, яка дає змогу порівнювати 
одну з одною різні компанії, організації та уста-
нови незалежно від їх типу, виду діяльності, 
організаційно-правової форми та галузевої 
належності. За основу дослідження беруться ті 
показники діяльності, які характерні для будь-
якої бізнесової діяльності. При цьому порів-
няння показників у сфері КСВ проводиться 
поетапно.

На першому етапі виділяються основні 
напрями (номінації) КСВ. У згаданій методиці 
на основі міжнародних стандартів із соціальної 
звітності виділено шість основних номінацій 
оцінки КСВ:

– відповідальність перед споживачами;
– розвиток HR, інвестиції в людський капі-

тал;
– сумлінна ділова практика;
– корпоративне громадянство;
– внесок в екологію та безпеку;
– участь у розвитку громадянського сус-

пільства.
На подальших етапах відбувається визна-

чення показників за кожною з номінацій та під-
рахунок. Описана методика визначає універ-
сальний індекс КСО, встановлює відповідний 
рейтинг, а також вирішує проблему соціальної 
діагностики бізнес-організацій у різних сферах 
діяльності [3, с. 302–303]. Як ми бачимо, з номі-
націй щонайменше 4 можуть бути прийнятними 
для соціально-економічної відповідальності 
(відповідальність перед споживачами, інвести-
ції в людський капітал, сумлінна ділова прак-
тика та корпоративне громадянство). Тобто ця 
методика частково може бути застосована під 
час оцінки СЕВБ.

В.А. Євтушенко у своїй науковій роботі про-
понує рейтингові методики інших авторів. 

1. Н.А. Товма запропонувала визначення 
рейтингу корпоративної соціальної відпові-
дальності за допомогою рейтингового показ-
ника інтегральної ефективності соціальної 
програми, який враховує кількісні коефіцієнти 
(зростання заробітної плати, плинності кадрів, 
прийому молодих спеціалістів тощо) та загаль-
ний якісний показник КСВ, що складається з 
часткових якісних показників (колективний 
договір, соціальний звіт тощо). Це також стосу-
ється і СЕВБ та може бути використано у побу-
дові інтегральної оцінки соціально-економічної 
відповідальності підприємництва.

2. О.Ю. Березіна пропонує методику визна-
чення рейтингу соціальної відповідальності 
корпорації у сфері трудових відносин на основі 
кількісної оцінки КСВ. Рейтинг соціальної від-
повідальності корпорації визначається послі-
довно:

1) через розрахунок часткових соціально-
трудових показників (їх 24), згрупованих за 
шістьма предметними областями, такими як 
загальні показники (індекс соціальної відпо-
відальності, індекс перспективного розвитку, 
співвідношення соціальних інвестицій та при-
бутку тощо); показники зайнятості (частка 
звільнених протягом досліджуваного періоду з 
ініціативи роботодавця у загальній чисельності 
працівників, коефіцієнт плинності кадрів тощо); 
оплати праці (співвідношення середнього роз-
міру заробітної плати працівників корпорації 
із середнім по галузі, частка витрат на оплату 
праці у собівартості продукції тощо); охорони 
праці (коефіцієнт виробничого травматизму, 
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витрати на покращення умов праці у розра-
хунку на одного працівника корпорації тощо); 
навчання та охорони здоров’я працівників 
(витрати корпорації на охорону здоров’я пра-
цівників у розрахунку на одного працівника, 
частка працівників, що проходять щорічний 
медичний огляд коштом корпорації, у загальній 
чисельності працівників тощо); 

2) через складання рейтингу за предмет-
ними областями (6) і визначення інтегрованого 
рейтингового показника КСВ [1, с. 57]. Здебіль-
шого показники з цієї методики можуть стати 
основою для узагальненої схеми оцінки СЕВБ, 
однак до тих, що існують, необхідно додати 
також витрати на соціальний маркетинг, соці-
ально-відповідальний маркетинг, показники 
витрат на розвиток персоналу не лише в галузі 
охорони здоров’я. 

Н.А. Кричевський і С.Ф. Гончаров пропону-
ють метод діагностики соціальної відповідаль-
ності організації, який базується на визначенні 
трьох груп показників, таких як:

1) соціальна відповідальність перед праців-
никами;

2) соціальна відповідальність перед суспіль-
ством;

3) екологічна відповідальність.
До першої групи входять коефіцієнти зрос-

тання заробітної плати, плинності кадрів, освіт-
нього рівня співробітників, частоти виробни-
чого травматизму і витрат на соціальний захист 
працівників (напрями стосуються СЕВБ).

До другої групи входить коефіцієнт зміни 
витрат на соціальну підтримку територіальних 
громад та коефіцієнт відношення витрат на 
соціальну підтримку територіальних громад до 
чистого прибутку (ці показники також можуть 
бути віднесеними до соціально-економічних, 
оскільки пов’язані із чистим прибутком підпри-
ємства та витратами на соціальні заходи).

До третьої групи належать показники, які 
характеризують витрати компанії в еколо-
гічному напрямі (коефіцієнт співвідношення 
витрат на охорону навколишнього середовища 
та собівартості продукції і коефіцієнт витрат на 
довкілля до чистого прибутку).

У результаті визначається кількісна та якісна 
оцінка діяльності організації у сфері КСВ [1; 3].

А.А. Андрєєв пропонує метод для діагнос-
тики кількісного впливу соціальної відпові-
дальної діяльності окремої бізнес-структури 
на збалансований розвиток регіону за певний 
період часу, що включає розрахунок коефіці-
єнту впливу соціально відповідальної діяльності 
окремої організації на збалансований розвиток 
регіону, який враховує коефіцієнт впливу діяль-
ності організації на покращення економічної 
ситуації в регіоні, коефіцієнт впливу діяльності 

організації на покращення екологічної ситуації 
в регіоні та коефіцієнт впливу діяльності органі-
зації на рівень і якість життя населення регіону 
[3, с. 304]. Ця методика може бути використана в 
частині коефіцієнту впливу діяльності організа-
ції на покращення економічної ситуації в регіоні.

Н.В. Водницька запропонувала метод оцінки 
рівня КСВ за 25 показниками, які згруповані у 
5 категорій «заінтересованих сторін», таких 
як персонал і топ-менеджери; споживачi; біз-
нес-партнери; суспільство; держава. Серед 
цих 25 показників Н.В. Водницька пропонує, 
зокрема, такі як:

1) стабільність виплати заробітної плати;
2) гнучкість цінової політики;
3) безпечність і якість товарів, які виробляє 

підприємство;
4) широта та повнота асортименту продукції 

підприємства;
5) відношення виконаних держзамовлень до 

загальної кількості замовлень;
6) стабільність замовлень і виконання госп-

договірних зобов’язань;
7) забезпеченість зайнятості місцевого насе-

лення;
8) відсоток розміру коштів, які були виділені 

на організацію екологічно безпечного вироб-
ничого процесу, у витратах на охорону праці 
та техніку безпеки підприємства [4, с. 166–167]. 
Майже усі з представлених показників можуть 
бути використані під час оцінки СЕВБ.

Н. Огороднікова пропонує також методику 
оцінки соціальної відповідальності промисло-
вого підприємства перед соціальними партне-
рами, яка має здійснюватися у три етапи. На 
першому етапі здійснюється розрахунок абсо-
лютної величини витрат промислового підпри-
ємства, пов’язаних із соціальною відповідаль-
ністю його бізнесу.

На другому етапі формується система від-
носних коефіцієнтів, що дають змогу визначити 
ступінь соціальної відповідальності за окре-
мими видами соціальних витрат промислового 
підприємства. Ця система включає такі коефі-
цієнти, як:

1) коефіцієнт рівня витрат на оплату праці;
2) коефіцієнт рівня витрат на «соціальний» 

пакет і розвиток персоналу (соціальні гарантії);
3) коефіцієнт рівня сплати єдиного соціаль-

ного внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду;
4) коефіцієнт рівня сплати податків і зборів у 

бюджет;
5) коефіцієнт рівня поточних «соціальних» 

витрат;
6) коефіцієнт рівня соціальних інвестицій;
7) Коефіцієнт рівня сплати дивідендів.
На третьому етапі здійснюється розраху-

нок відносних показників, включаючи комп-
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лексні, що відображають ступінь відповідності 
фактичного рівня соціально відповідальних 
витрат промислового підприємства порівняно 
із прийнятою базою [5, с. 46–47]. Показники 
із другого етапу методики також можуть бути 
використані у повному обсязі під час оцінки 
соціально-економічної відповідальності під-
приємництва, оскільки автор пропонує саме 
розрахунок економічних складників соціальної 
відповідальності.

О.А. Даниленко пропонує визначення кри-
теріїв оцінки результативності управління соці-
альною відповідальністю на стадіях життєвого 
циклу розвитку організації. Показники, які 
розраховуються на кожному життєвому циклі, 
представлені у таблиці 1.

Також цікавим є підхід, запропонований 
О.В. Козирєвою для оцінки КСВ. Вона пропонує 
оцінку КСВ за 4 складниками, такими як еколо-
гічний, суспільний, трудовий та економічна від-
повідальність. 

Так, оцінити екологічний складник КСВ під-
приємства можна, проаналізувавши значення 
показників, які дають змогу визначити ефек-
тивність та економічність природоохоронної 
діяльності підприємства.

Однак найбільш складною частиною оцінки 
загального рівня КСВ, на думкою О.В. Козирє-
вої, є визначення рівня суспільної відповідаль-

ності підприємства, що передбачає врахування 
діяльності підприємства у системах «підпри-
ємство – зовнішні зацікавлені сторони» (це 
показники, що характеризують рівень подат-
кового навантаження, наявність економічних 
втрат, якість продукції, забезпеченість підпри-
ємств закладами соціальної інфраструктури 
та рівень її фінансування, практику надання 
благодійної допомоги, політику працевла-
штування інвалідів тощо), а також визначення 
інформаційного складника (інформаційної 
відкритості) у відносинах підприємства із заці-
кавленими групами. Складність оцінки цього 
складника зумовлена існуванням великої кіль-
кості зацікавлених сторін, які мають вплив на 
роботу підприємства, інтереси яких необхідно 
враховувати під час запровадження принципів 
КСВ у діяльність.

Водночас оцінка трудової відповідальності 
передбачає дослідження сукупності показни-
ків, що визначають якісний склад персоналу, 
оцінюють рух робочої сили, рівень заробітної 
плати, умови та безпеку праці, тобто характе-
ризують основні напрями прояву соціально-
відповідального підходу керівництва підприєм-
ства до відносин із працівниками.

Комплексна оцінка економічного стану 
підприємства передбачає проведення дослі-
дження за такими напрямами, як дослідження 

Таблиця 1
Показники оцінки результативності управління соціальною відповідальністю  

на стадіях життєвого циклу розвитку організації
Стадія життєвого 
циклу розвитку 

організації
Показники, які розраховуються

Становлення – створення нових робочих місць;
– сплата податків у повному обсязі;
– відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;
– збереження навколишнього середовища.

Зростання – створення нових робочих місць;
– виробництво якісних товарів і послуг;
– сплата податків у повному обсязі;
– відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;
– збереження навколишнього середовища.

Зрілість – створення нових робочих місць;
– виробництво якісних товарів і послуг;
– сплата податків у повному обсязі;
– відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;
– збереження навколишнього середовища;
– соціальні інвестиції.

Старіння – збереження робочих місць;
– сплата податків у повному обсязі;
– відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;
– збереження навколишнього середовища.

Відродження – створення нових робочих місць;
– сплата податків у повному обсязі;
– відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;
– збереження навколишнього середовища.

Джерело: побудовано на основі 6, с. 184
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Таблиця 2
Напрями застосування методик оцінки соціальної відповідальності бізнесу для оцінки СЕВБ

Автор Зміст Якісна / 
кількісна

Напрям застосування  
під час оцінки СЕВБ

Г.Л. Тульчинський 

Визначає універсальний 
індекс КСВ, установлює від-
повідний рейтинг, а також 
вирішує проблему соці-
альної діагностики бізнес-
організацій у різних сферах 
діяльності. 

Якісна Відповідальність перед споживачами, 
інвестиції в людський капітал, сумлінна 
ділова практика та корпоративне грома-
дянство.

Н.А. Товма 

Рейтинг корпоративної 
соціальної відповідальності 
за допомогою рейтингового 
показника інтегральної 
ефективності соціальної 
програми.

Якісно-
кількісна

Зростання заробітної плати, плинності 
кадрів.

О.Ю. Березіна 

Рейтинг соціальної відпо-
відальності корпорації у 
сфері трудових відносин.

Якісно-
кількісна

Співвідношення соціальних інвестицій та 
прибутку; (співвідношення середнього роз-
міру заробітної плати працівників корпора-
ції та середнього по галузі, частка витрат на 
оплату праці в собівартості продукції.

Н.А. Кричевський 
і С.Ф. Гончаров

Метод діагностики соціаль-
ної відповідальності органі-
зації.

Якісно-
кількісна

Показники груп:
1. Соціальна відповідальність перед пра-
цівниками.
2. Соціальна відповідальність перед сус-
пільством.

А.А. Андрєєв

Метод для діагностики кіль-
кісного впливу соціально 
відповідальної діяльності 
окремої бізнес-структури 
на збалансований розвиток 
регіону за певний період 
часу.

Кількісна Коефіцієнт впливу діяльності організації 
на покращення економічної ситуації в 
регіоні.

Н.В. Водницька

Метод оцінки рівня КСВ за 
25 показниками, які згрупо-
вані у 5 категорій «заінтере-
сованих сторін» (персонал і 
топ-менеджери; споживачi; 
бізнес-партнери; суспіль-
ство; держава).

Кількісна Майже усі з представлених показників 
можуть бути використані під час оцінки 
СЕВБ.

Н. Огороднікова

Методика оцінки соціальної 
відповідальності промис-
лового підприємства перед 
соціальними партнерами.

Кількісна 1) Коефіцієнт рівня витрат на оплату 
праці.
2) Коефіцієнт рівня витрат на «соціаль-
ний» пакет і розвиток персоналу (соці-
альні гарантії).
3) Коефіцієнт рівня сплати єдиного соціаль-
ного внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду.
4) Коефіцієнт рівня сплати податків і збо-
рів у бюджет.
5) Коефіцієнт рівня поточних «соціаль-
них» витрат.
6) Коефіцієнт рівня соціальних інвестицій.
7) Коефіцієнт рівня сплати дивідендів.

О.А. Даниленко

Критерії оцінки результа-
тивності управління соці-
альною відповідальністю 
на стадіях життєвого циклу 
розвитку організації.

Кількісна – створення нових робочих місць;
– виробництво якісних товарів і послуг;
– сплата податків у повному обсязі;
– відсутність заборгованості з виплати 
заробітної плати працівникам;
– соціальні інвестиції.

О.В. Козирєва

Оцінка КСВ за 4 складни-
ками (екологічний, суспіль-
ний, трудовий та еконо-
мічна відповідальність. 

Кількісна Економічний складник та деякі елементи 
суспільного і трудового.
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рентабельності, фінансової стійкості підприєм-
ства; дослідження ефективності використання 
майна (капіталу) підприємства, оцінка дина-
міки та стану ліквідності і платоспроможності; 
визначення резервів підвищення ефективності 
виробничо-господарської діяльності підприєм-
ства [7, с. 3, 4, 8].

У таблиці 2 наведено узагальнення представ-
лених методик та можливість їх використання 
під час побудови нового методичного підходу 
для оцінки соціально-економічної відповідаль-
ності бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, у статті на теоретичному рівні були пред-
ставлені основні методики, за якими може бути 
оцінена СВБ, та визначені основні напрями 
оцінки СЕВБ з урахуванням форм та інстру-
ментів її реалізації. Методики засновані на 
використанні кількісних та якісних показників 
чи одночасно обох. Також вони можуть стати 
основою для рейтингів поряд з індексами, які 

також отримали поширення під час оцінки СВБ. 
Майже усі з представлених методик побудо-
вані на об’єкті соціальної відповідальності під-
приємства чи враховують групи зацікавлених 
сторін. І кожна з них може бути використана під 
час проведення оцінки соціально-економічної 
відповідальності бізнесу, тому що економічний 
аспект є як окремим складником соціальної 
відповідальності, так і лежить в основі інших її 
складників (трудового, суспільного, екологіч-
ного). Основними показниками, які повинні 
лягти в основу оцінки СЕВБ, є витрати на соці-
альні ініціативи, витрати на заробітну платню 
працівників, витрати на навчання персоналу, 
виплати дивідендів, розмір соціальних інвести-
цій, витрати на соціальний та соціально-відпо-
відальний маркетинг, а також відношення усіх 
представлених показників до чистого прибутку 
підприємства тощо. Саме побудова узагаль-
неної методики оцінки СЕВБ і стане об’єктом 
подальших наукових досліджень автора.

Список використаних джерел:
1. Євтушенко В.А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показ-

ники / В.А. Євтушенко . – Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 46 (1019). – С. 53–63  
2. Дєліні М.М. Напрями та форми реалізації соціально-економічної відповідальності під-

приємства / М.М. Дєліні. – Вісник Одеського національного університету. – 2016. – Том 21, 
Випуск 11 (53). – с. 17–20.

3. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та 
ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2015. – 519 с.

4. Лебедєв І.В. Забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідаль-
ності : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / І.В. Лебедєв; Одеський нац. економ. ун-т. – Одеса, 2015. – 
527 . (укр).

5. Огороднікова Н. Оцінка рівня соціальної відповідальності підпри- ємств у системі управління 
ресурсами Пенсійного фонду України / Н. Огороднікова // Схід. – 2012. – № 2 (116). – С. 44–48.

6. Даниленко О.А. Критерії оцінки результативності управління соціальною відпові-
дальністю на стадіях життєвого циклу розвитку організації / О.А. Даниленко [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_ 
konferencija/1formuvannja_ta_ocinka_efektivnosti_funkcionuvannja_mekhanizmiv_upravlinnja_
dijalnistju_pidpriemstv/2-1-0-51.

7. Козирєва О.В. Обґрунтування методичного підходу до оцінки корпоративної соціальної від-
повідальності фармацевтичного підприємства  / О.В. Козирєва . – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://socpharm.nuph.edu.ua/files/2013/04/Art-K.pdf.

Dielini M.M.

DIRECTIONS OF EVALUATION  
OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF BUSINESS

The urgency and importance of the development of social responsibility of the business is unques-
tionable in the business community. This issue is especially acute for Ukraine, which is actively trying 
to become a member of the international economic community. For the development of social respon-
sibility of business (CSR), an important element is its assessment, that is, for what we can measure 
responsibility to make conclusions about changes, growth or decrease. This article is devoted to the 
methodology of assessing of CSR. Given the fact that the author’s scientific interests are such a compo-
nent of CSR as socio-economic responsibility of business (SERB), it should be noted that the methodol-
ogy that would evaluate socio-economic responsibility alone does not exist separately, therefore, it will 
be distinguished from existing assessment methods CSR

The purpose of the paper is to determine the directions of assessment of socio-economic responsi-
bility of business based on the assessment of CSR.
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The methods are based on the use of quantitative and qualitative indicators, or both at the same 
time. They can also be the basis for ratings along with the indices that have also been disseminated 
when evaluating CSR. Almost all of the presented techniques are built on the object of corporate social 
responsibility or take into account stakeholder groups. And each of them can be used in conducting 
an assessment of socio-economic responsibility of business, because the economic aspect lies as a 
separate component of social responsibility, as well as in the basis of its other components, such as 
labour, social, environmental. The main indicators that should be the basis for the evaluation of SERB 
are the costs of social initiatives, wage costs, staff training costs, dividend payments, social investment, 
social marketing and socio-marketing costs, and the ratio of all reported indicators to Net profit of the 
enterprise, etc. It is the construction of a generalized evaluation method of SERB and will be the subject 
of further scientific research by the author.

Key words: social responsibility of business, corporate social responsibility, social and economic 
responsibility of business, social report, index, rating, quantitative indicators, qualitative indicators.
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БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КООРДИНАТАХ  
ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

У статті визначено та проаналізовано основні гібридні загрози, що сформувалися у фінансовій 
системі держави. Обґрунтовано напрями їх зниження та забезпечення бюджетної безпеки в кон-
тексті підвищення рівня фінансової безпеки держави.

Ключові слова: фінансова система, бюджетна система, бюджетна безпека, доходи бюджету, 
видатки бюджету, державний борг, гібридні загрози.

В статье определены и проанализированы основные гибридные угрозы, сформировавшиеся в 
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ной безопасности в контексте повышения уровня финансовой безопасности государства.
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Постановка проблеми. Бюджетна безпека 
є особливо необхідною умовою забезпечення 
позитивних зрушень у структурі національної 
економіки, підвищенні соціального захисту 
населення, розвитку усіх сфер життєдіяль-
ності суспільства на сучасному етапі реалізації 
реформ. Дослідження особливостей і законо-
мірностей розвитку бюджетної системи Укра-
їни в безпековому контексті на сучасному етапі 
набуває надзвичайної актуальності, оскільки 
її забезпечення є одним із ключових завдань 
держави у розв’язанні нагальних питань соці-
ально-економічного розвитку. Має бути досяг-
нутий такий рівень захищеності, за якого дер-
жава здатна провадити бюджетну політику, яка 
забезпечує фінансову безпеку і відповідає наці-
ональним інтересам. 

В умовах сьогодення відбувається дина-
мічне розгортання прямих та гібридних загроз, 
які дуже швидко змінюють системні зв’язки, 
динаміку та траєкторії розвитку будь-яких 
систем. З’являються нові виклики та транс-
формуються вже наявні загрози, зумовлені 
загостренням структурних дисбалансів фінан-
сової системи. Глобалізаційні та інтеграційні 
чинники, гібридна агресія РФ проти України та 
військовий конфлікт на Сході держави зумо-
вили розгортання ланцюгової реакції поси-
лення структурних дисбалансів у фінансовій 
системі держави, що сприяло загостренню 
наявних проблем та формуванню нових загроз 
у всіх її сферах. Зокрема, внаслідок опосеред-
кованого впливу низки чинників на дестабіліза-

цію бюджетоформуючих факторів та важелів 
бюджетного регулювання загрози стійкості 
державних фінансів нині також набули харак-
теру гібридних. Формування відповідних меха-
нізмів виявлення таких загроз та ліквідації/
зниження рівня їх впливу є одним із вагомих 
актуальних питань, розв’язання яких має бути 
своєчасно обґрунтованим.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Вивчення бюджетної безпеки у контексті 
соціально-економічного розвитку держави 
засноване на провідних ідеях, висновках та 
узагальненнях із проблематики бюджету та 
забезпечення національної безпеки вітчизня-
них і зарубіжних учених-економістів. Серед 
українських дослідників значний внесок у 
розвиток сучасної теорії бюджетної безпеки 
як складника національної, економічної та 
фінансової безпеки зробили О. Барановський, 
О. Власюк, В. Геєць, В. Горбулін, М. Єрмо-
шенко, В. Мунтіян, С. Пирожков, А. Сухору-
ков, В. Шлемко та інші. Проте необхідність 
подальшого дослідження питань забезпечення 
бюджетної безпеки зумовлюється динаміч-
ністю трансформаційних змін у бюджетній 
системі, потребою їх оцінки та обґрунтування 
напрямів нівелювання ризиків.

Метою статті є аналіз основних гібридних 
загроз, що сформувалися у фінансовій системі 
держави, та обґрунтування напрямів їх зни-
ження для забезпечення бюджетної безпеки у 
контексті підвищення рівня фінансової безпеки 
держави.
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якість державних суспільних благ та послуг 
зумовлюється здатністю держави реалізову-
вати економічні, соціальні, політичні, гума-
нітарні та інші функції, визначальною мірою 
виконання яких є стабільність національної 
фінансової системи, ефективна бюджетна полі-
тика та результативне функціонування її інсти-
тутів. При цьому важливу роль відіграє здат-
ність фінансової системи держави протистояти 
дестабілізуючій дії різного роду чинників, що 
загрожують стабільному соціально-еконо-
мічному розвитку. У цьому контексті актуа-
лізується питання забезпечення бюджетної 
безпеки, яка є невід’ємним чинником забезпе-
чення суспільного розвитку. Бюджетна безпека 
держави – це стан забезпечення платоспро-
можності та фінансової стійкості державних 
фінансів, що дає можливість органам держав-
ної влади максимально ефективно виконувати 
покладені на них функції [1].

Основними гібридними загрозами, які зумо-
вили загострення дисбалансів у бюджетній сис-
темі, стали: 

1. Високий рівень державного боргу. Ста-
ном на 31 грудня 2016 року державний та гаран-
тований державою борг України становив 
1,9 млрд грн. (70,97 млрд дол. США) (у тому числі 
державний та гарантований державою зовніш-
ній борг – 1,2 млрд грн. (64,3% від загальної суми 
державного та гарантованого державою боргу) 
або 45,6 млрд дол. США; державний та гаранто-
ваний державою внутрішній борг – 689,7 млрд 
грн. (35,7%) або 25,4 млрд дол. США) [2].

Зростання обсягу державного та гарантова-
ного державою боргу було зумовлено деваль-
вацією національної валюти, курс якої щодо 
долара США зріс із близько 24,00 грн./дол. США 
на кінець 2015 року до близько 27,19 грн./дол.
США на кінець грудня 2016 року [2]; забезпе-
ченням фінансування дефіциту державного 
бюджету, капіталізацією державних банків 
(у тому числі у зв’язку з переходом у державну 
власність ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідно до 
Постанови КМУ від 18.12.2016 р. № 961 (зі змі-
нами) та наданням кредиту Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб відповідно до Постанови 
КМУ від 28.12.2016 р. №1 003) [3]. Приватизація 
«ПриватБанку» збільшила також квазіфіскальні 
видатки держави на 4,5% ВВП [4]. Також наслід-
ком зростання боргових зобов’язань держави 
стало зростання частки видатків бюджету на 
обслуговування державного боргу, що в умо-
вах реалізації системних реформ, проведення 
АТО на Сході країни та необхідності забезпе-
чення реалізації державних функцій збільшує 
навантаження на головний фонд держави та 
негативно впливає на його збалансованість. 

За підсумками 2016 року сума обслуговування 
державного боргу становила 96,1 млрд грн., що 
на 11,6 млрд грн. більше за показник 2015 року та 
на 48,1 млрд грн. більше за показник 2014 року. 
В умовах зростання боргових зобов’язань дер-
жави видатки на їх обслуговування у подальші 
роки зростатимуть, що зумовлюватиме ризики 
збалансування бюджетного фонду та зниження 
фінансування інших функцій держави. 

2. Високий рівень дефіциту державного 
бюджету. Дефіцит державного бюджету Укра-
їни у 2016 році становив 70,3 млрд грн. (2,9% 
ВВП). Показник відповідає Маастрихстським 
критеріям та вимогам Меморандуму з МВФ, 
крім того, є меншим за прогнозний показник, 
затверджений ЗУ «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» (83,7 млрд грн. або 3,7% 
ВВП).

Зростання дефіциту бюджету розшире-
ного уряду з 1,2% ВВП у 2015 році до 2,9% 
ВВП у 2016 році зумовлено, зокрема, необ-
хідністю здійснення виплат за борговими 
зобов’язаннями, забезпеченням належного 
рівня фінансування сектору безпеки та обо-
рони держави, забезпеченням функцій соціаль-
ного захисту громадян. Крім того, скорочення 
надходжень ЄСВ до Пенсійного фонду України 
зумовило потребу збільшення його бюджет-
ної підтримки. Проте вагомим позитивним 
чинником стабілізації бюджетного дефіциту 
стало подолання багаторічної дефіцитності 
НАК «Нафтогаз», дефіцит якого у 2016 році 
був відсутній, а у 2015 році становив 1% [4]. 
З урахуванням бюджетного фінансування НАК 
«Нафтогаз України» дефіцит становив 5,8% 
ВВП у 2015 році проти 10,1% ВВП у 2014 році [5].

Джерелами фінансування дефіциту бюджету 
є надходження від приватизації, а також дер-
жавні запозичення. Щороку показники надхо-
джень від приватизації до бюджету становили 
менше одного відсотка від прогнозованого 
показника. Так, із запланованих у 2016 році 
17,1 млрд грн. надходжень від приватизації за 
9 місяців надійшло лише 72,9 млн грн. Ризик 
ненадходження до державного бюджету запла-
нованих на 2017 рік коштів сумою 17,1 млрд грн. 
є високим. На це впливатиме несприятливий 
інвестиційний клімат, що знижує попит і ціну 
об’єктів приватизації [6]. Через невиконання 
планів із приватизації використовується мож-
ливість заміщення цього ресурсу шляхом 
додаткового випуску державних цінних папе-
рів, що приводить до зростання державного 
боргу. В умовах значного боргового наванта-
ження та збереження високого рівня бюджет-
ного дефіциту цей фактор негативно вплива-
тиме на розв’язання завдань збалансування 
бюджетного фонду.
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3. Військовий конфлікт та проведення АТО 
на Сході країни зумовили зростання частки 
видатків бюджету на фінансування сектору 
оборони та безпеки. Видатки на сектор обо-
рони зросли з 52,1 млрд грн. у 2015 році до 
59,4 млрд грн. у 2016 році, а плановий показник 
на 2017 рік становить 67,2 млрд грн. Видатки 
на діяльність у сфері безпеки держави зросли 
з 5,8 млрд грн. у 2015 році до 7,7 млрд грн. у 
2016 році, а плановий показник на 2017 рік ста-
новить 9,8 млрд грн. Відбулося також зрос-
тання видатків на забезпечення громадського 
порядку, боротьби зі злочинністю та охорони 
державного кордону з 28,5 млрд грн. у 2015 році 
до 39,3 млрд грн. у 2016 році, а плановий показ-
ник на 2017 рік становить 35,3 млрд грн [7].

Забезпечення розвитку сектору оборони 
та безпеки є нагальним завданням для кожної 
держави у сучасному світі. Основною пробле-
мою у цьому контексті залишаються питання 
планування, обліку та ефективності викорис-
тання бюджетних коштів, які сьогодні стоять на 
порядку денному.

4. Зростання соціальних зобов’язань 
держави в умовах нагромадження держав-
ного боргу та дефіциту бюджету. Соціальні 
зобов’язання держави протягом тривалого 
часу мали стійку тенденцію до зростання, а 
тому відбувалося збільшення частки соціаль-
них видатків у структурі видатків зведеного 
бюджету. У 2014 році цей показник становив 
59,1%, у 2015 році – 55,6%, у 2016 році – 57,4%, а 
плановий показник 2017 року становить 57,1%. 
Найбільшу частку у структурі соціальних видат-
ків становлять видатки на соціальний захист 
та соціальне забезпечення (30,9% у 2016 році), 
освіту (15,5% у 2016 році) та охорону здоров’я 
(9,0% у 2016 році). Номінальні показники видат-
ків щорічно зростають, таким чином, держава 
намагається забезпечувати виконання всіх 
соціальних функцій. Проте основною пробле-
мою, на розв’язання якої спрямовані завдання 
системних реформ, що нині реалізуються, є 
низька якість надання державних соціальних 
послуг. Нагальними питанням її розв’язання є 
перехід від механізму бюджетного утримання 
до забезпечення розвитку соціальної сфери. 

Нині держава витрачає на соціальний захист 
та соціальне забезпечення бюджетних коштів 
у 3,4 раза більше, ніж на охорону здоров’я, у 
2 рази більше, ніж на освіту, у 3,9 раза більше, 
ніж на економічну діяльність, у 41 раз більше, 
ніж на охорону навколишнього середовища. 
Темпи приросту видатків «соціального забез-
печення» також зростають у декілька разів 
швидше, ніж видатки «розвитку». Зростання 
частки соціальних зобов’язань зумовлює поси-
лення навантаження на бюджет та зниження 

його ролі як інструмента регулювання еконо-
мічних та соціальних процесів у державі.

5. Блокада транспортного сполучення з тери-
торіями ОРДЛО зумовила втрату доходів Дер-
жавного бюджету України, місцевих бюджетів 
Донецької та Луганської областей. За офіцій-
ними даними Служби безпеки України, підпри-
ємцями, які зареєстровані на контрольованій 
території України та мають виробничі потуж-
ності в ОРДЛО, до Державного бюджету України 
сплачено податків за 2015 рік 19 570,9 млн грн.; 
за 2016 рік – 31 640,8 млн грн. (у тому числі вій-
ськовий збір – 777,4 млн грн.) [8]. 

Згідно з оцінками Міністерства фінан-
сів України втрати податків і зборів станови-
тимуть: податку на доходи з фізичних осіб 
(зараховується до місцевих бюджетів) – від 
1 226,6 млн грн. до 1 782,3 млн грн. (за опти-
містичним та песимістичним сценарієм відпо-
відно); податку на прибуток підприємств – від 
714,0 млн грн. до 1 188,0 млн грн.; ПДВ та коштів 
на його відшкодування – від 722,4 млн грн. до 
1 092,0 млн грн. Крім того, економічна блокада 
з окупованими територіями ОРДЛО зумовлює 
втрату надходжень єдиного соціального внеску 
із відповідним зростанням дефіциту Пенсійного 
фонду України. Також знижується ймовірність 
стягнення податкового боргу підприємств на 
окупованій території у сумі близько 6 млрд грн. 
із переведенням його до категорії безнадій-
ного. Збільшення соціального напруження 
у зв’язку із припиненням діяльності підпри-
ємств на непідконтрольній території приведе 
до ймовірності зростання видатків бюджету 
на соціальне забезпечення переміщених осіб, 
які переїдуть на підконтрольну територію для 
пошуку роботи. За умов збільшення кількості 
внутрішньо перемішених осіб внаслідок бло-
кади у 2017 році виникне додаткова потреба 
щодо збільшення фінансування відповідної 
бюджетної програми.

6. Інфляційно-девальваційні коливання 
впливають на формування бюджетних показ-
ників. Зростання доходів державного бюджету 
в сумі 706,3 млрд грн., що більше, ніж визна-
чено Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік», на 104,4 млрд грн. або 
17,3%, переважним чином буде зумовлене 
інфляційними і девальваційними чинниками 
[9], що свідчить про збереження у 2017 році 
повільних темпів економічного зростання та 
фіскального тиску на бізнес. 

7. Низький рівень безпеки у кібернетичному 
просторі в умовах реалізації принципу про-
зорості та відкритості у бюджетному процесі. 
Робота державних фінансових органів дедалі 
більше залежить від інформаційних техноло-
гій та ІТ-інфраструктур кіберпростору. Від-
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сутність кордонів у кібернетичному просторі 
зумовлює розгортання кількості гібридних 
загроз, актів кібертероризму та кіберзлочинів. 
Кібератака, що відбулася 27 червня 2017 року 
на державні установи, об’єкти фінансового, 
енергетичного транспортного сектору, а також 
приватні підприємства за допомогою шкідли-
вого програмного продукту «Petya.A», мала на 
меті цілеспрямовану дестабілізацію суспільно-
політичної ситуації в країні. За оцінкою Служби 
безпеки України, зараження було сплановане 
та здійснене заздалегідь, а основним призна-
ченням вірусу було знищення важливих даних 
та порушення роботи державних і приват-
них установ України для поширення панічних 
настроїв серед населення [10]. Кібератаки на 
державні фінансові органи та підприємства від-
буваються не вперше за період гібридної війни. 
Так, у грудні 2016 року хакерські угрупування 
атакували фінансову систему, об’єкти тран-
спорту та енергетики України з використанням 
ШПЗ «TeleBots» та «Blackenergy». Указом Пре-
зидента України від 15 березня 2016 року було 
введено в дію Стратегію кібербезпеки України, 
яка являє собою програму дій для державних 
органів, тим самим вперше на правовому рівні 
закріплюється поняття активного кіберзахисту, 
тобто організація кібератаки у відповідь на 
загрози [11].

Під впливом гібридних загроз відбулося 
загострення внутрішніх системних дисбалан-
сів, які зумовлені широким спектром соці-
альних, економічних, суспільно-політичних, 
екологічних чинників – як скороминущих, так 
і довгострокових, тих, які пов’язані зі специфі-
кою суспільно-історичного розвитку країни, та 
тих, що викликані трансформаційними зрушен-
нями сучасного етапу. Серед них основними є: 

1. Погіршення демографічного календаря, 
зниження/втрата трудового потенціалу в умо-
вах реформування пенсійної системи, що 
зумовлює дефіцит доходів Пенсійного фонду 
України та потребує його покриття за рахунок 
коштів державного бюджету. Видатки на пен-
сійні виплати нині становлять 10,8% ВВП. Це 
привело до утворення дефіциту Пенсійного 
фонду на рівні 5% ВВП, що тривалий час зали-
шається одним із основних фіскальних ризи-
ків [12]. У 2015 році касові видатки державного 
бюджету на перерахування трансфертів до 
Пенсійного фонду становили 94,8 млрд грн. 
(з яких 14,0 млрд грн. було спрямовано на 
фінансування «авансової» виплати пенсій за 
січень 2016 року). У 2016 році цей показник 
становив 142,6 млрд грн., що на 47,8 млрд грн. 
більше за показник 2015 року. Водночас навіть 
за такої значної фінансової підтримки з наяв-
них 12,3 млн пенсіонерів в Україні близько 

5 млн осіб (або 41,4%) отримують пенсію, 
меншу за 1300 гривень [13].

У 2017 році частка коштів державного 
бюджету у структурі загальних доходів Пен-
сійного фонду України становитиме згідно з 
планом 141,3 млрд грн. (або 49,9%), що також 
є вагомим показником і створює навантаження 
на державний бюджет. 

2. Висока енергозатратність економіки та 
незворотність потреби застосування енерго-
ефективних технологій і використання нетра-
диційних джерел енергії зумовлюють зрос-
тання тарифів на житлово-комунальні послуги, 
збільшення видатків бюджету на субсидії для 
населення та збільшення видатків на запрова-
дження новітніх енергозберігаючих технологій. 

Постановою Верховної Ради України від 
21.03.2017 р. № 1962-VIII прийнято за основу 
Проект Закону України «Про Фонд енергоефек-
тивності», який розроблено з метою врегулю-
вання на законодавчому рівні питання щодо 
підтримки ініціатив у сфері енергоефектив-
ності. Одним із важливих зобов’язань України 
як повноправного члена Енергетичного співто-
вариства є імплементація у національне зако-
нодавство вимог Директиви Європейського 
Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС у межах 
виконання ратифікованого Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства. Реа-
лізація положень проекту Закону України «Про 
Фонд енергоефективності» створить умови для 
державної підтримки та стимулювання підви-
щення енергоефективності, економного вико-
ристання енергетичних ресурсів населенням, 
покращення рівня життя населення внаслідок 
скорочення витрат на оплату енергетичних 
ресурсів, раціонального використання коштів 
державного та місцевих бюджетів, які спрямо-
вуються на компенсацію витрат, пов’язаних із 
використанням енергетичних ресурсів, та спри-
ятиме підвищенню енергетичної незалежності 
та енергетичної безпеки держави. Проте норми 
цього акта містять положення, що зумовлюва-
тимуть ризики в частині використання бюджет-
них коштів. Зокрема, пропонована норма 
щодо надання права Кабінету Міністрів Укра-
їни збільшувати внески до Фонду та/або впро-
ваджувати додаткові заходи для забезпечення 
досягнення мінімального рівня економії серед 
кінцевих споживачів енергії в Україні зумов-
лює ризик спроможності бюджету оперативно 
забезпечити в необхідному обсязі суму внесків 
до Фонду, які має здійснити Кабінет Міністрів 
України. Крім того, відповідно до ст. 95 Кон-
ституції України «винятково законом про Дер-
жавний бюджет України визначаються будь-які 
видатки держави на загальносуспільні потреби, 
розмір і цільове спрямування цих видатків» [14].
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3. Незавершеність адміністративно-територі-
альної реформи та високий рівень централізації 
бюджетних коштів. Незважаючи на отримання 
позитивних результатів реформи бюджетної 
децентралізації, актуальними залишаються 
питання формування та виконання місцевих 
бюджетів. Насамперед це зумовлено відсутністю 
змін до головного закону держави – Конституції 
України, а також низки законів щодо адміністра-
тивно-територіальної реформи та незаверше-
ністю процесу об’єднання територіальних гро-
мад, що негативно впливає на збалансованість 
та системність бюджетного процесу. Частка 
міжбюджетних трансфертів у структурі доходів 
місцевих бюджетів у 2015 році становила 59,1%, 
а у 2016 році – 53,1%. Недостатніми є темпи 
приросту власних доходів місцевих бюдже-
тів за рахунок наданих додаткових джерел. 
Нерозв’язаними залишаються питання фінансу-
вання делегованих повноважень, які не покри-
ваються додатковим фінансовим ресурсом, що 
знижує якість надання таких послуг на місцях. 
Крім того, на забезпечення виконання завдань 
реформи бюджетної децентралізації негативно 
впливає незавершеність процесу добровільного 
об’єднання територіальних громад.

Вплив гібридних загроз бюджетній безпеці 
держави підтверджується показниками індика-
торів бюджетної безпеки держави, які визначені 
у Методичних рекомендаціях щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України, затвердже-
них Наказом Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. Їх 
оцінка свідчить, що найбільші ризики бюджет-
ної системи мають місце у борговій сфері та 
зумовлені дефіцитом Пенсійного фонду Укра-
їни. Так, у небезпечній зоні перебуває інди-
катор відношення обсягу сукупних платежів 
з обслуговування та погашення державного 
боргу до доходів державного бюджету (%). Він 
є вагомим чинником, що тривалий час поро-
джує проблеми у сфері державних фінансів і 
здійснює вплив на бюджетну безпеку. З рівня 
4,2% у 2008 році він стрімко зріс до 19,2% у 
2009 році та до 47,7% у 2014 році (за його задо-
вільного значення у межах від 0 до 7,0%). 

Значення індикатора відношення дефіциту/
профіциту бюджетних та позабюджетних фон-
дів сектору загальнодержавного управління 
до ВВП останніми роками були у небезпечній 
зоні: наприклад, у 2015 році пенсійна система 
«коштувала» 13,4% ВВП, а у 2016 році цей показ-
ник становив 13,3% [15] (за його задовільного 
значення в інтервалі від –1 до 1%), що зумов-
лювалося необхідністю бюджетної підтримки 
позабюджетних фондів, адже покриття дефі-
циту Пенсійного фонду України відбувалося 
за рахунок бюджетних коштів, і щорічно цей 

показник має тенденцію до зростання. Отже, 
національна пенсійна система є одним з осно-
вних чинників, які приводять до фіскальної 
вразливості економіки. 

Єдиним показником, який за аналізований 
період перебував на межі зони задовільних 
значень (від 23 до 30%), є рівень перерозподілу 
ВВП через зведений бюджет. Проте це свідчить 
про наявність численних проблем у фіскальній 
сфері, які накопичилися протягом років і мають 
системний характер, приводять до зниження 
стимулюючої та соціальної функції податкової 
системи, а також загострення проблем у митно-
податковому адмініструванні. Визначальним 
показником є не рівень перерозподілу, а струк-
тура фіскальних вилучень.

Висновки з проведеного дослідження. Фор-
мування прямих та гібридних загроз бюджетній 
безпеці зумовлює потребу в реалізації відпо-
відної системи заходів, спрямованих на зни-
ження/ліквідацію ризиків у бюджетній сфері. 
Основними заходами мають стати:

– розроблення та прийняття державних 
соціальних стандартів, їх склад та методоло-
гічна оцінка визначення їх грошового еквіва-
ленту, що дасть змогу забезпечити ефектив-
ність планування та використання бюджетних 
коштів, а також підвищити якість надання сус-
пільних благ та послуг у контексті реалізації 
секторальних реформ;

– завершення процесу верифікації, забез-
печення адресності соціальних виплат та під-
вищення ефективності використання бюджет-
них коштів шляхом визначення критеріальних 
ознак пільгових категорій та їх кількості, що 
дасть змогу перейти від категорійності під час 
надання соціальної пільги до принципу надання 
соціальної допомоги за потребою;

– забезпечення зниження дефіциту Пенсій-
ного фонду України та проведення пенсійної 
реформи;

– реалізація чотирьох завдань плану BEPS 
(Erosionand Prfit Shifting), до якого Україна приєд-
налася з 1 січня 2017 року (план дій ОЕСР із протидії 
розмиванню податкової бази та виводу прибутку 
з-під оподаткування), таких як боротьба з подат-
ковими зловживаннями, пов’язаними з вико-
ристанням спеціальних режимів оподаткування, 
уникнення зловживань у застосуванні податкових 
конвенцій, розкриття інформації про викорис-
тання схем агресивного податкового планування, 
збільшення ефективності механізмів вирішення 
спорів щодо застосування договорів про уник-
нення подвійного оподаткування між країнами;

– завершення реформи децентралізації 
та забезпечення відповідності делегованих 
повноважень та фінансового ресурсу у місце-
вих бюджетах;
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– забезпечення прозорості використання 
бюджетних коштів для підвищення ефектив-
ності управління державним боргом шляхом 
недопущення формування «прихованого» дефі-
циту державного бюджету та непрогнозованого 
зростання державного боргу, а також розро-
блення Середньострокової стратегії управління 
боргом та прийняття відповідної Постанови 
Кабінету міністрів України для формування діє-
вого механізму управління державним боргом.

На сучасному етапі актуальність структур-
них фіскальних реформ для забезпечення 

зниження впливу прямих та гібридних ризи-
ків і забезпечення стійкості державних фінан-
сів у середньостроковій перспективі зростає, 
оскільки головні проблемні аспекти бюджетної 
системи потребують подальшого вирішення. 
Формування дієвої моделі управління держав-
ними фінансами, забезпечення консолідації 
головного фінансового фонду держави та узго-
дженість норм бюджетно-податкового законо-
давства є запорукою стабілізації динаміки соці-
ально-економічного розвитку та забезпечення 
умов фінансової безпеки держави.
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BUDGET SECURITY OF UKRAINE IN COORDINATES  
OF HYBRID THREATS TO THE FINANCIAL SYSTEM

Budgetary security is a particularly necessary condition for ensuring positive changes in the struc-
ture of the national economy, increasing social protection of the population, development of all spheres 
of society's life at the present stage of the implementation of reforms. The study of the features and reg-
ularities of the development of the budget system of Ukraine in the security context at the present stage 
becomes extremely urgent, since the provision of budgetary security is one of the key tasks of the state 
in solving urgent issues of socio-economic development: the level of security that the state is capable of 
To implement a budget policy that provides financial security and responds to national interests.

In today's conditions, there is a dynamic deployment of direct and hybrid threats, which very quickly 
change the system connections, dynamics and trajectories of the development of any systems. New chal-
lenges are emerging and the already existing threats, caused by aggravation of structural imbalances of 
the financial system, are being transformed. Globalization and integration factors, the hybrid aggression 
of the RF against Ukraine and the military conflict in the east of the country led to the deployment of a 
chain reaction to increasing structural imbalances in the financial system of the state, which contributed 
to the exacerbation of existing problems and the formation of new threats in all its spheres. In particular, 
due to the indirect influence of a number of factors on the destabilization of budgeting factors and levers 
of budgetary regulation, the threats to the sustainability of public finances have now also become hybrid. 
The formation of appropriate mechanisms for detecting such threats and eliminating / reducing their flota-
tion level is one of the important issues of relevance, which should be timely and timely.

The article defines and analyses the main hybrid threats that have emerged in the financial system of 
the state. The directions of their reduction and provision of budgetary security in the context of raising 
the level of financial security of the state are substantiated.

Key words: financial system, budget system, budget security, budget revenues, budget expenditures, 
state debt, hybrid threats.
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КРИПТОВАЛЮТА БІТКОІН

У статті розглянуто питання створення та функціонування пірінгової криптовалюти bitcoin, 
можливість використання bitcoin у сфері світових фінансових відносин, законодавчого забезпе-
чення bitcoin в Україні, потенційні ризики, а також вплив нетократії через системи криптовалют на 
державний суверенітет країн. Blockchain та bitcoin уособлюють новий правлячий клас нетократів 
(net – мережа, від грец. kratos – сила, влада, панування), який для отримання влади використовує 
інтернет-мережі та блокчейн-технології. Цінностями в нетократії і в bitcoin-середовищі є мережева 
структура; ексклюзивність; недоступність володіння і технології трансуправління; інформація та 
знання як фундаментальна цінність; емісія та контроль грошей; відсутність нагляду з боку націо-
нальних урядів.

Ключові слова: біткоін, криптовалюта, блокчейн, віртуальна валюта, нетократія.

В статье рассмотрены вопросы создания и функционирования пиринговой криптовалюты 
bitcoin, возможность использования bitcoin в сфере мировых финансовых отношений, законода-
тельного обеспечения bitcoin в Украине, потенциальные риски, а также влияние нетократии сред-
ствами криптовалют на государственный суверенитет стран. Blockchain и bitcoin олицетворяют 
новый правящий класс нетократов (net – сеть, от греч. kratos – сила, власть, господство), который 
для получения власти использует интернет-сети и блокчейн-технологии. Ценностями в нетокра-
тии и в bitcoin-среде являются: сетевая структура; эксклюзивность; недоступность владения и 
технологии трансуправления; информация и знания как фундаментальная ценность; эмиссия и 
контроль денег; отсутствие надзора национальных правительств.

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, блокчейн, виртуальная валюта, нетократия. 

Постановка проблеми. Цивілізація постала 
перед новими викликами, проблемами і загро-
зами розвитку національних соціально-еконо-
мічних систем у просторово-часових коорди-
натах. Глобальна економіка «вільного ринку» 
переживає період незворотної трансформації. 
Трансформації характеризуються продуку-
ванням знань, злиттям технологій, розвитком 
інформаціологічних нетократичних мереж та 
створенням криптовалют. Виникає абсолютно 
новий тип суспільно-економічних відносин та 
грошової системи на основі блокчейн-техноло-
гій, у якій гроші постають як штучна інформа-
ція, відбувається поєднання природного і штуч-
ного інтелектів на основі інформаціологічних 
технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед українських та зарубіжних вчених функ-
ціонування криптовалют, зокрема bitcoin, дослі-
джують Д. Шнайдер, В. Катасонов, С. Ротман, 
К. Сарханянц, О. Шестопал, Р. Рожков, Т. Лі, 
Д. Кондак, В. Глухов, О. Бєломитцева, Д. Новіков 
та інші. Залишається недослідженою проблема-
тика, яка стосується функціонування bitcoin у 
нетократичних інформаціологічних мережах, а 

також моделей та алгоритмів емісії і функціо-
нування криптовалют у соціально-економічних 
системах як на макро-, так і на мегарівнях.

Мета статті – зрозуміти сутність та феномен 
криптовалют, зокрема bitcoin, та з’ясувати, 
яка роль криптовалют в умовах трансформа-
ції національної соціально-економічної та гло-
бальної фінансової систем у сучасній ентропій-
ній економіці «вільного ринку».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Bitcoin (від англ. bit – одиниця інформації «біт», 
англ. coin – «монета») – пірінгова електронна 
платіжна система, яка використовує однойменні 
одиниці для обліку. Bitcoin характеризуються як 
цифрова валюта, інноваційна платіжна система 
або новий вид грошей. В офіційних звітах Світо-
вого банку (СБ), Європейського центрального 
банку (ЄЦБ) – «віртуальна валюта». За класифіка-
цією комісії з фінансових злочинів (англ. FinCEN) 
при міністерстві фінансів США bitcoin належить 
до «децентралізованих віртуальних валют». 
Bitcoin називають «криптовалютою». Міністер-
ство фінансів ФРН вважає bitcoin варіантом при-
ватних грошей, які можуть бути використані для 
«багатосторонніх клірингових операцій».
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Розробка системи Bitcoin розпочалася e 
2007 р., а почала функціонувати в 2009 р. Авто-
ром системи Bitcoin вважався Сатосі Накамото, 
це ім’я є псевдонімом. Весною 2016 р. австра-
лійський підприємець, спеціаліст e галузі теорії 
обчислювальних машин і систем Крейг Райт 
розповів, що він є творцем Bitcoin, який при-
ховувався під ім’ям Сатосі Накамото. Саме він 
отримав перші bitcoin-монети та провів першу в 
історії операцію з ними у січні 2009 р. Той факт, 
що саме Райт є розробником системи крипто-
валюти, підтвердив журналістам один із засно-
вників Bitcoin Foundation Джон Матонис [1]. Ми 
вважаємо, що такий транснауковий мегапроект 
не може реалізувати одна людина чи нікому не 
відома компанія.

Автор роботи [2] пише, що для тих, хто 
знає японську мову, все зрозуміло. «Сатоши» 
по-японськи має конкретне значення – 
мудрість, а «Накамото» означає «знаходиться 
всередині закритої (складної, могутньої) спіль-
ності (цілісності)». Англомовні експерти тут же 
перевели по-західному – людина мисляча все-
редині складної системи. Хоча зрозуміло, що, 
виходячи з духу японської мови, мається на 
увазі саме мудрість, яка перебуває всередині 
закритої спільноти. Термін «система» – це захід-
ний термін. Про людину теж мова ніде не йде. 
Тобто автори псевдоніму досить ясно сказали, 
що Bitcoin – це творіння якоїсь групи, що знахо-
диться в закритій або могутньої спільності.

Правдивої історії про створення біткоіна у 
вільному доступі немає. Із відкритих джерел ми 
знаємо, що Сатоші Накомото, творець bitcoin, у 
2011 р. залишив у відкритому доступі програмне 
забезпечення з відкритим вихідним кодом, 
який інші користувачі могли вільно оновлювати 
і покращувати. За деякими оцінками, на п’ятому 
році існування bitcoin він містив лише 15% вихід-
ного коду Сатоші. Цікаво, що в травні 2016 р. 
австралієць Крейг Райт публічно зізнався, що 
саме він є творцем криптовалюти bitcoin [2]. У 
Huffington Post професор фінансів Каліфорній-
ського університету в Лос-Анджелесі Бхагвана 
Чоудрі писав, що йому пропонували висунути 
кандидата на отримання премії в галузі еконо-
мічних наук. Чоудрі подумав, що саме Сатосі 
Накамото (під таким ім’ям відомий автор техно-
логії blockchain) заслуговує Нобелівської премії 
за те, що винайшов найбільш проривну техно-
логію XXI ст. – це майже як винахід людиною 
грошей сотні років тому [3]. Постає питання: 
чому Крейг Райт не захотів претендувати на 
Нобелівську премію та всесвітнє визнання? Від-
повідь на це питання дає автор роботи [4], який 
вважає, що криптовалюта була створена спец-
службами високорозвинених країн. Автори 
роботи поділяють цю думку.

Криптовалюта означає засновану на мате-
матичних методах децентралізовану валюту, 
яка захищена за допомогою криптографічних 
методів. У криптовалютах використовуються 
відкриті і закриті ключі для переказу валюти від 
однієї (фізичної чи юридичної) особи до іншої. 

Біткоін – це валюта, цифрова одиниця вар-
тості, яка використовується людьми для обміну 
товарами, послугами або обміну на інші валюти, 
курс яких має тенденцію до значних коливань 
порівняно з традиційними, випущеними уря-
дом грошовими знаками. Але це вузьке визна-
чення приховує за собою інше, що відображає 
більш серйозну властивість: bitcoin – це не про-
сто валюта, це технологія [2].

Суть bitcoin як технології полягає в тому, що 
він являє собою системний протокол – широко 
поширене поняття у програмуванні, що позна-
чає базовий набір програмних інструкцій, який 
дає змогу комп’ютерам встановлювати між 
собою зв’язок [2]. 

Натепер створено сотні варіантів крипто-
валют, більшість із яких пов’язані з bitcoin, в 
якому використовується принцип «proof-of-
work» («докази виконання роботи» – система, 
заснована на тому, що будь-яка операція вима-
гає певної кількості обчислень) для перевірки і 
підтвердження правильності операцій і ведення 
ланцюжка блоків. Хоча bitcoin є першим працю-
ючим криптографічним протоколом для крип-
товалют, росте інтерес до розроблення альтер-
нативних, більш ефективних методів перевірки 
і підтвердження правильності операцій, таких, 
як системи «proof-of-stake» («доказ володіння» – 
система, в якій нові монети генеруються не за 
рахунок використання обчислювальних ресур-
сів, а за рахунок тривалості зберігання «старі-
ших» монет [5, с. 9–10]. Емісія через механізм 
Proof-of-stake використовується в інших валю-
тах – PPCoin, Peercoin.

Розрахунки в системі Bitcoin здійснюються 
за допомогою цифрових bitcoin-монет. Кожна 
цифрова bitcoin-монета – це фрагмент захище-
ного криптографічними методами коду, який 
можна переказувати через Інтернет і збері-
гати у файлі-гаманці. Bitcoin-монети нематері-
альні і є лише числом, пов’язаним із набором 
вимог, крім трансферів з однієї адреси на іншу, 
їх можна обмінювати на товари та послуги, 
а також купувати і продавати за фідуціарні 
(фіатні) гроші в обмінних веб-пунктах або на 
онлайн-біржах. Курс обміну на різні валюти 
визначається станом попиту та пропозиції.

Для з’ясування сутності віртуальної валюти 
необхідно відзначити, що таке фідуціарні 
(фіатні) гроші. Фіатні гроші – це законний пла-
тіжний засіб, що встановлений та емітується 
центральним банком (ЦБ) відповідно до чин-
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ного законодавства, який громадяни готові 
використовувати для обміну, оскільки вони 
довіряють цьому органу влади. Фіатні гроші не 
підлягають погашенню товарними цінностями, 
наприклад, золотом [6; 7].

Bitcoin-монети можуть бути переказані 
будь-якому користувачеві системи. При цьому 
можна використовувати дробові суми з точ-
ністю до 8-го знака після десяткової коми. 
Коли один користувач переказує певну суму 
іншому користувачеві, він створює нову тран-
закцію, яка містить хеш попередньої транзакції, 
підписаний ним, і публічний ключ наступного 
власника. Потім ця інформація широкомовним 
запитом відправляється в мережу. Інші вузли 
мережі перевіряють підписи, перш ніж при-
йняти транзакцію до обробки. Якщо користу-
вач спробує використовувати уже витрачені 
раніше bitcoin-монети, то мережа не прийма-
тиме його транзакцію як дійсну.

Усі транзакції в системі Bitcoin перебувають 
у відкритому доступі, але без розкриття інфор-
мації про реального власника. Кожен користу-
вач може створити собі необмежену кількість 
адресів. Секретні ключі асиметричних пар клю-
чів зберігаються у файлі гаманця wallet.dat, а 
відповідні їм публічні ключі використовуються 
для формування bitcoin-адрес. Якщо контролю-
вати більше половини обчислювальної потуж-
ності всієї мережі, то така підміна можлива 
для будь-якого ланцюжка, що гіпотетично дає 
змогу реалізувати подвійну трату одних і тих 
же bitcoin. Принцип децентралізованої мережі 
і відсутність адміністративного центру унемож-
ливлює державне чи приватне регулювання 
системи, а також маніпуляції зі зміною сумар-
ної кількості bitcoin-монет. Анонімний рахунок 
користувача, що створюється для здійснення 
лише однієї операції, є, по суті, і банком, яких у 
мережі стільки ж, скільки і учасників ринку [8]. У 
системі Bitcoin усі монети не просто враховані, 
але й абсолютно всі транзакції є відкритими для 
інших користувачів. 

Майнінгом («добуванням» bitcoin-монет) 
можна займатися як поодинці (соло-майнінг), 
так і спільно, скориставшись послугами спеці-
алізованих веб-служб, які називають «пулами». 
Користувачі надають пулу свої обчислю-
вальні потужності. Якщо фахівці з майнінгу 
об’єднуються в деяку групу, то bitcoin-монети 
розподіляються серед учасників відповідно до 
їх обчислювального вкладу. Але обсяг роботи, 
необхідної для генерації блоку, сьогодні у 
понад 500 тис. разів більший, ніж на початку 
роботи системи. 

Максимальне число bitcoin, яке буде згене-
ровано, становить 21 мільйон (проте кожна оди-
ниця може бути розділена на більш дрібні час-

тини), і цей рівень буде досягнутий приблизно 
в 2131–2140 р. 

Способом отримання bitcoin є обмін фіатних 
грошей на bitcoin на валютній біржі з наступним 
їх зберіганням у спеціальному гаманці. Є різні 
види bitcoin-гаманців, доступ до яких може 
здійснюватися з персонального комп’ютера, 
мобільного пристрою або в онлайновому 
режимі через браузер. Кожен із цих способів 
доступу пов’язаний із ризиками: і персональні 
комп’ютери, і мобільні пристрої можуть бути 
зламані хакерами, може відмовити жорсткий 
диск, а мобільний пристрій можна втратити. 
Доступ в онлайновому режимі здійснюється 
через третіх осіб – їх ресурси можуть також 
бути зламані хакерами, вони можуть обманути 
користувачів або збанкрутувати [9].

Колишній глава ФРС США Aлан Грінспен 
назвав bitcoin «бульбашкою». Курс віртуаль-
ної валюти за рік виріс в 89 разів, що є неви-
правдано високим. У світі не існує загально-
визнаного еквівалента, з яким можна було б 
порівняти bitcoin, як сказав Грінспен. Як забез-
печуються bitcoin – незрозуміло [10].

У кінці 2012 р. ЄЦБ перевірив bitcoin на від-
повідність критеріям фінансової піраміди, 
так званої «схеми Понці» (названа на «честь» 
Чарльза Понці (1882–1949), американського 
афериста, засновника фінансових пірамід 
у США і Канаді). Суть фінансових пірамід 
Ч. Понці полягала в тому, що виплати високих і 
нереальних прибутків інвесторам надходили із 
вкладів нових інвесторів, а останні залишалися 
без грошей. Згідно зі звітом ЄЦБ в роботі вір-
туальної валюти є ознаки фінансової піраміди, 
проте є елементи, прямо протилежні принци-
пам «схеми Понці». У дослідженні схем Понці, 
опублікованому Всесвітнім банком, bitcoin 
була названа «природною» пірамідою Понці з 
позначкою, що вона не має нічого спільного з 
навмисними схемами Понці, як заявляють деякі 
критики Bitcoin. Каушик Басу, економіст Сві-
тового банку та автор книги «Піраміди Понці: 
наука і містика одного з видів фінансових махі-
націй», стверджує, що сьогодні більшість піра-
мід Понці не завжди настільки очевидні, як у 
минулому. Вони стали набагато складнішими 
і їх важче розпізнати. Критики bitcoin ствер-
джували, що криптовалюта – це схема Понці. 
У березні 2014 р. американський економіст 
Нуріель Рубіні опублікував у Твіттері безліч 
критичних зауважень, спрямованих на крип-
товалюту та її прихильників. В одному зі своїх 
коментарів він стверджував: «Отже, bitcoin – це 
не валюта. Це, до речі, гра Понці, яка є кримі-
нальною діяльністю. Також вона небезпечна, 
враховуючи ймовірність хакерської атаки». 
Однак К. Басу звертає увагу, що bitcoin – це не 
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спеціально створена піраміда. Існує мало фак-
тів, щоб розглядати її як таку [11].

Ключовими відмінностями bitcoin від фіат-
них грошей є децентралізація; несхильність до 
інфляції; анонімність (певною мірою); прозо-
рість; неможливість скасування транзакцій.

Bitcoin і електронні гроші. Під електро-
нними грошима (ЕГ) зазвичай розуміється вар-
тість у грошовому вираженні, яка зберігається 
на електронному носії, випускається емітен-
том під час отримання від інших осіб грошових 
коштів в обсязі, не меншому, ніж емітована гро-
шова вартість, і приймається як засіб платежу 
іншими, крім емітента, особами [12]. Спільне між 
Bitcoin і ЕГ – їх інформаційна природа та цифро-
вий формат. ЕГ – це один із алгоритмів взаємодії 
з фіатними грошима, серед яких – кредитні та 
дебетові карти, РауРаl та банківські перекази. 

Віртуальна валюта також відрізняється від 
ЕГ, які є цифровим засобом вираження фіатної 
валюти і використовуються для електронного 
переказу вартості (вираженій) у фіатній валюті. 

Віртуальна валюта являє собою засіб вира-
ження вартості, яким можна здійснювати обмін 
у цифровій формі і який функціонує як 1) засіб 
обміну; та/або 2) розрахункова грошова оди-
ниця; та/або 3) засіб зберігання вартості, але не 
володіє статусом законного платіжного засобу 
(тобто не є офіційним і законним засобом пла-
тежу під час розрахунків із кредиторами) ні в 
одній юрисдикції [5, с. 6]. Це визначення відріз-
няється від визначення, запропонованого ЄЦБ в 
2012 р. ЄЦБ визначив віртуальну валюту як «вид 
нерегульованих цифрових грошей, які випус-
каються і контролюються їх розробниками 
та використовуються і приймаються членами 
конкретного віртуального співтовариства» 
[7, с. 6]. З огляду на те, що ЄЦБ фактично визнав 
[7, с. 13], що «визначення може потребувати 
адаптації у разі зміни фундаментальних харак-
теристик», ФАТФ (Міжнародна група з протидії 
відмиванню брудних грошей (англ. Financial 
Action Task Force on Money Laundering)) вважає 
за необхідне доповнити визначення віртуальної 
валюти, оскільки засновані на алгоритмічно-
програмних засадах децентралізовані валюти, 
такі як bitcoin, не випускаються (не емітуються) 
і не контролюються ЦБ, а в деяких країнах (в 
США, Швеції) здійснюється регулювання вірту-
альних валют [5, с. 25]. 

Оскільки цифрова валюта може бути засо-
бом цифрового представлення як віртуальної 
валюти (нефіатної валюти), так і ЕГ (фіатної 
валюти), а тому часто вживається як синонім 
«віртуальної валюти», то з метою уникнення 
непорозуміння автори документу [5, с. 6–7] 
використовують тільки терміни «віртуальна 
валюта» або «електронні гроші». 

Децентралізовані конвертовані віртуальні 
валюти, що дають змогу здійснювати анонімні 
операції між особами, можуть існувати в циф-
ровому просторі, який повністю недоступний 
для будь-якої окремої держави напівпериферії 
та периферії. 

Інтерес до bitcoin настільки великий, що 
навіть такі банки, як Bank of America (BofA) 
починають говорити про перспективи цієї 
валюти. З приводу системи Bitcoins Едмунд 
Мой, колишній глава Монетного двору США, 
написав: «Платіжна система bitcoin, а також ті 
ідеї, які стоять за нею, зможуть перевернути з 
ніг на голову існуючі нині традиції фінансової 
системи. Зрештою, це буде правильним вчин-
ком» [13]. 

Інтерес до bitcoin з моменту їх появи 
постійно зростає. Критики звинувачують сис-
тему bitcoin у тому, що збільшилася кількість 
злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей та 
спекуляціями. Вартість цієї валюти дуже вола-
тильна і схильна до значних коливань [14]. 
Алгоритми генерування та функціонування 
bitcoin-монет створюють проблеми для регу-
ляторів – ЦБ. Як і будь-які інші форми грошо-
вих цінностей, bitcoin можна використовувати 
в законодавчому полі та поза ним, тому регу-
лятори повинні належним чином реагувати на 
потенційні загрози. 

В Україні тема знову набула актуальності у 
серпні 2017 р., коли стало відомо, що співро-
бітники Служби безпеки України і Нацполіції 
виявили незаконну «біткоін-ферму» (тисячі 
спеціалізованих процесорів) в Інституті елек-
трозварювання ім. Патона в Києві. За словами 
правоохоронців, у неробочому басейні було 
200 процесорів, а отриману криптовалюту 
міняли на електронні гроші офіційних пла-
тіжних систем, підробляючи банківські доку-
менти. Святошинський районний суд Києва 
дозволив Нацполіції вилучити комп’ютерну 
техніку й усю документацію для проведення 
розслідування [15].

Похідні від bitcoin валюти засновані на 
принципі децентралізованості і відрізняються 
один від одного, як правило, криптографічним 
алгоритмом, який покладений в основу емісії 
[16, с. 667].

Криптовалюту bitcoin доцільно розглядати 
як приватні гроші, адже вони створюються і 
належать приватним особам. Криптовалюти 
можуть використовуватися навіть тоді, коли 
держави вводять обмеження і заборони на між-
народні розрахунки. В умовах посилення дея-
кими країнами умов використання офшорних 
юрисдикцій криптовалюти можуть допомагати 
як фізичним, так і юридичним особам обходити 
обмеження.
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Законодавство України і bitcoin. У зв’язку 
зі зверненнями громадян щодо правомірності 
використання в Україні «віртуальної валюти/
криптовалюти» bitcoin НБУ повідомляв таке 
[17]: НБУ розглядає «віртуальну валюту/крип-
товалюту» bitcoin як грошовий сурогат, який не 
має забезпечення реальною вартістю і не може 
використовуватися фізичними та юридичними 
особами на території України як засіб платежу, 
оскільки це протирічить нормам українського 
законодавства. 

11 серпня 2017 р. прес-служба НБУ повідо-
мила, що Нацбанк має намір виробити єдину 
позицію про правовий статус біткоінів разом 
із Мінфіном, Держфіскальною службою, 
Держслужбою фінмоніторингу, Нацокомісією 
з цінних паперів і Нацкомісією, що здійснює 
держрегулювання у сфері ринків фінансових 
послуг [15].

НБУ розглядає можливість випуску e-гривні 
на базі інноваційних технологій. Про це повідо-
мили e прес-службі НБУ. «У межах заходів про-
екту Cashless еconomy аналізуються можли-
вості використання технологій blockchain для 
впровадження інноваційної, високозахищеної, 
ефективної і гнучкої платформи, покликаної 
задовольнити потреби платіжного ринку країни 
і вирішити проблемні питання у сфері безготів-
кового обороту коштів в Україні», – йдеться у 
повідомленні. Зараз НБУ працює над можли-
вістю створення такого програмно-технологіч-
ного рішення. Пілотний проект планується про-
вести на волонтерських засадах із залученням 
ініціативних учасників платіжного ринку Укра-
їни (проекти державного масштабу не здійсню-
ються на волонтерських засадах ініціативними 
учасниками платіжного ринку, оскільки, ймо-
вірно, вони діятимуть не на користь суспільних 
інтересів – прим. авт.). Після реалізації пілот-
ного проекту та оцінки його результатів НБУ 
прийме рішення про подальші дії щодо повно-
масштабного розгортання платформи і подаль-
ших етапів [18].

9 листопада 2016 р. на Cashless Ukraine 
Summit 2016 у Києві відбулася презентація про-
екту дорожньої карти Cashless Economy, схва-
леної і представленої правлінням НБУ. У проекті 
Cashless Economy вперше прописані офіційні 
плани регулятора з використання технології 
blockchain в Україні. Відповідно до дорожньої 
карти в рамках розвитку Національної платіж-
ної системи «Простiр» відбудеться «еволюція 
e-money» як безготівкового інструменту плате-
жів, емітентом якого стане НБУ. Метою випуску 
ЕГ на blockchain є оптимізація еквайрингу і 
створення альтернативи картковим платежам. 
За словами директора департаменту платіжних 
систем та інноваційного розвитку НБУ С. Шаць-

кого, НБУ зацікавлений в подальшому розвитку 
фінтех-індустрії в Україні (в тому числі техноло-
гії blockchain). Мета НБУ – допомогти україн-
ському платіжному ринку стати безготівковим. 
Такі технології, як мобільні платежі, QR-коди, 
хмарні технології і технологія blockchain здатні 
спростити розрахунки громадянам і малому 
та середньому бізнесу. Проте масове вико-
ристання національної платіжної системи на 
blockchain могло б дати змогу ефективно пере-
будувати систему оподаткування на користь 
повної анонімності (від кого і чому – прим. 
авт.): знаючи розміри доходів учасника ринку, 
державі необов’язково знати їх джерела (а хто 
повинен знати, як не інститути держави і грома-
дяни – прим. авт.) [19]. 

Керівник проектів і програм управління 
стратегії та реформування банківської сис-
теми НБУ Юлія Лях повідомила: «В рамках 
проекту Cashless economy ми аналізуємо мож-
ливість побудувати на базі «Простір» іннова-
ційну, високоефективну і гнучку платформу, 
на базі якої буде з використанням технології 
Blockchain впроваджена електронна грошова 
національна одиниця». Проект розрахований 
до 2020 року [20].

Для формування і ведення земельного 
кадастру та інших державних реєстрів 
також буде використовуватися технологія 
blockchain. 16 червня 2017 р. підписано Мемо-
рандум про взаєморозуміння та співробітни-
цтво [21] між Міністерством юстиції України, 
Міністерством аграрної політики та продо-
вольства України, Державним агентством із 
питань електронного урядування України, 
громадською організацією «Transparency 
International (ТІ) Україна» та «Бітфурі Холдінг 
Б.В. Transparency International». «Україна й 
надалі продовжуватиме моніторити, контролю-
вати якість державного управління (моніторити 
і контролювати повинні громадяни України, бо 
саме народ є джерелом влади – прим. авт.) та 
сприяти становленню відповідального партнер-
ства «золотого трикутника» – громадянське сус-
пільство, влада та бізнес», – зазначив Я. Юрчи-
шин, виконавчий директор «Transparency 
International Україна» (натепер партнери «золо-
того трикутника» – влада та бізнес – за останні 
роки (2014–2016 рр.) девальвували гривню на 
понад 300%, а за 25 років довели громадянське 
суспільство до зубожіння, знищили реальну 
економіку України та продовжують робити 
це до сьогодні. Влада і бізнес в умовах ентро-
пійної економіки «вільного ринку» апріорі не 
діють за законами золотого перетину – прим. 
авт.). «Сьогодні запровадження blockchain є 
пріоритетом найбільших банків світу та най-
більш інноваційних країн – Швеції, Естонії, Данії 
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тощо. У майбутньому Україна переведе всю 
цифрову державну інформацію на blockchain-
платформу», – заявив заступник Міністра 
юстиції Д. Чернишов. Підписання Меморан-
думу стало можливим завдяки реалізації Наці-
онального плану дій ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд» на 2016–2018 рр. із взаємодії 
державних інформаційних ресурсів та прийня-
тому Розпорядженню про впровадження про-
гресивних комп’ютерних технологій у роботу 
електронних сервісів, зберігання даних та 
посилення захисту інформації єдиних держав-
них реєстрів системи Міністерства юстиції, 
зокрема технології blockchain [22]. 

Позиції регуляторів фінансових ринків 
стосовно bitcoin О. Бєломитцева [23, с. 26] у 
2014 р. умовно розділяла на 3 групи, такі як 
лояльні (Великобританія – боргова розписка; 
Німеччина – приватні гроші, розрахункова 
одиниця; Норвегія – біржовий актив; Фінлян-
дія – сировинний актив; США – криптовалюта, 
легальний засіб обміну; Швейцарія – іноземна 
валюта); проміжні (Франція, Індія – ризикова-
ний і спекулятивний фінансовий інструмент); 
категоричні (Росія, Китай, Таїланд – грошовий 
сурогат, фінансова піраміда). А в 2016–2017 рр. 
погляди Росії, Китаю, Таїланду, України і інших 
країн на блокчейн-технології та біткоін суттєво 
змінилися. 

Уряди багатьох держав не перешкоджають 
розвитку електронної валюти. Так, наприклад, 
у Канаді в 2013 р. був вперше встановлений 
банкомат з обміну Bitcoin-Robocoin. У 2013 р. 
банкомат із прийому bitcoin з’явився в Швеції, 
в офісі компанії Safello у Стокгольмі. У Чехії 
bitcoin можна розплатитися в деяких магази-
нах роздрібної торгівлі і навіть придбати неру-
хомість. Найбільш демократичний підхід проде-
монструвала ФРС США, яка визнала віртуальні 
монети формою приватних грошей і дозволила 
їх оборот на території США за умови контролю 
за конвертацією в bitcoin доларів і навпаки. 
Сенат США вирішив не перешкоджати обігу 
криптовалют, а знайти шляхи регулювання 
цієї сфери бізнесу [24, с. 48]. Організації, які 
встановлюють банкомати, пропонують картки 
MasterCard (штаб квартира Нью-Йорк, США), 
прив’язані до bitcoin-рахунку. 

Істотна відмінність проекту bitcoin від бага-
тьох інших – його глобальний характер, пре-
тензія на створення нової світової валюти, 
потенційно здатної функціонувати поряд sз 
сучасними світовими валютами. Якщо це дій-
сно так, то можливі такі варіанти розвитку 
подій: bitcoin буде дискредитований; bitcoin 
буде затребуваний світовою фінансовою сис-
темою і використаний як заміна долара США, 
звичайно, за забезпечення жорсткого контр-

олю цієї системи. Але в другій ситуації на зміну 
долара США можуть прийти аналогічні валютні 
системи, які також доведеться або дискреди-
тувати, або контролювати. Таким чином, про-
блеми долара США будуть загострюватися. 

Допускається, що в період 2030–2040 рр. 
емісія bitcoin-монет буде припинена. Тобто 
майнери перестануть отримувати монети 
bitcoin і втратять мотивацію до перевірки від-
сутності клонів bitcoin-монет в системі. Хто тоді 
буде підтримувати цю функцію – незрозуміло. 
Ті власники, які контролюють основну частину 
системи? Але тоді хто їм завадить використо-
вувати систему у своїх інтересах? Тому з пози-
ції забезпечення стійкості фінансової системи 
доцільно мати не одну спільну валюту, а кошик 
валют, заснованих на реальних цінностях. 

Необов’язково саме bitcoin залишиться 
провідною криптовалютою. Як в Україні, так 
і у світовому співтоваристві не спостеріга-
ється єдності думок щодо bitсoin з боку як 
центральних банків, так і науковців, економіс-
тів, програмістів, юристів, політиків. В Укра-
їні необхідно розробити законодавство, що 
визначатиме систему понять «криптовалюта». 
Хоча нові фінансові криптоінструменти нази-
вають «валютою», «грошима», але це є пере-
більшенням. Ми вважаємо, що основна функ-
ція грошей – порівняння вартостей. Проте 
навіть сучасні офіційні валюти не завжди 
виконують цю функцію, оскільки курси валют 
постійно «плавають». З огляду на коливання 
курсу криптовалюти можна впевнено сказати, 
що ці операції мають спекулятивний харак-
тер, а також застосовується методологія здій-
снення керованого хаосу в мега-макро-мікро-
наноуправлінні. 

Система bitcoin відносно анонімна, і, на нашу 
думку, лише спецслужби можуть визначити, 
хто здійснює операції. Можна припустити, що 
ця система може контролюватися спецслуж-
бами розвинених країн – G7. 

Інформаційну підтримку криптовалюті 
надає лібертаріанське лобі, що відстоює ідею 
формування цін на основі «вільного ринку», 
без активної участі держави. Однак не варто 
повністю відкидати припущення про те, що 
криптовалюти можуть підтримуватися і при-
хильниками створення єдиного світового емі-
сійного центру, що ієрархічно стоїть над ФРС. 
У цьому разі криптовалюти ми можемо розгля-
дати як тимчасовий захід, спрямований на зни-
щення національних валют [25, с. 310]. Сьогодні 
bitcoin – реальна загроза державі як такій [2].

На нашу думку, говорячи про блокчейн та 
біткоін, необхідно дослідити новий правлячий 
клас нетократів (net – мережа, від грец. kratos – 
сила, влада, панування), який для отримання 
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влади використовує інтернет-мережі. Ціннос-
тями в нетократії і в bitcoin-середовищі є мере-
жева структура; ексклюзивність; недоступ-
ність володіння і технології трансуправління 
для широкого загалу; інформація та знання як 
фундаментальна цінність; емісія та контроль 
грошей; високі винагороди; відхід від нагляду 
національних урядів. Питання нетократії дослі-
джено О. Мостіпакою у роботі [26, с. 172–178].

E структурі централізованої мережевої влади 
ексклюзивна мережа, доступ до якої належить 
еліті нетократії, розташована на вершині. Під-
йом вгору «драбиною» ієрархічно-мереже-
вого суспільного становища стає більш утруд-
неним, ніж за капіталізму, а невидимі моделі, 
алгоритми функціонування мереж надскладні 
і практично недоступні. Важливо те, які якості 
будуть характеризувати та визначати людей, 
що опиняться у підпорядкуванні у нетократів. 
Панування забезпечується мережами вищого 
рівня, де приймаються елітарні рішення. Те, що 
ми знаємо сьогодні як капіталізм, не зникне. 
Капіталістична модель стане важливим ком-
понентом у нетократичній інформаціологічній 
системі. Капітал здебільшого стане об’єктом 
жадання консьюмтаріата, а знання, техноло-
гії, гроші, електронні гроші, криптовалюти 
залишаться засобом виміру вартості товарів 
і послуг та тотального управління соціумом. 
У нетократичних інформаціологічних мережах 
знання, технології, природний і штучний інте-
лект, грошові потоки контролюватимуть нето-
крати. Нетократизм – це осмислений електро-
нний, віртуальний, інформаційно-знаннєвий, 
фінансовий, інформаціологічний, соціально-
економічний культурний тощо колоніалізм.

Криптовалюту не можна визнати альтернати-
вою фіатним грошам. Це грошові сурогати, що 
утворюють новий офшор тіньової економіки. 
Автори проекту претендують не на введення ще 
однієї валюти, а на докорінну зміну всієї сучас-
ної системи політичного та економічного життя, 
що базується на сформованих інститутах.

Висновки з проведеного дослідження. Із 
вищевикладеного випливає, що протягом 2016–
2017 рр. відбувся корінний перелом у ставленні 
урядів до криптовалют і технології blockchain. 
Усвідомивши необхідність розвитку криптова-
лют, держави та їх центральні банки перехо-
дять від ігнорування до розроблення і впрова-
дження криптовалют. 

У результаті проведеного дослідження в 
сфері функціонування криптовалют можна 
дійти висновку, що bitcoin – це технологічне 
вирішення анонімного функціонування «гро-
шей». Проте розглядати проблему функціо-
нування грошей лише у площині інформаці-
ологічних блокчейн-технологій неможливо. 
Емісія грошей має бути пов’язана з реальною 
економікою і бути передумовою її розвитку, а 
не інструментом примноження спекулятивних 
операцій та злочинних дій. Тобто пропонувати 
децентралізовану bitcoin чи інші криптовалюти 
як альтернативу сучасній національній грошо-
вій чи світовій валюті ми вважаємо алогічним. 
Алгоритми емісії та функціонування грошей 
потрібно шукати такі, які враховуватимуть роз-
виток соціально-економічної системи як на 
макро-, так і на мегарівні. 

Фінансова економіка сьогодні трансформу-
ється у цифрову (числову) економіку (криптое-
кономіку), в систему нетократії. 

В Україні необхідно НБУ, державним, нау-
ково-дослідним установам (інститутам) розро-
бляти власну національну криптовалюту. Емі-
сійний центр (НБУ) повинен здійснювати пряму 
емісію криптовалюти під інноваційні соціально-
економічні проекти під контролем Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента, громадянського сус-
пільства і не залежати від кредитів МВФ, СБ, 
ЄЦБ та інших світових фінансових установ.

Запровадження blockchain та криптовалют 
на зразок біткоіна в наявну модель економіки 
України «грабіжницької руки вільного ринку» не 
змінить соціально-економічного стану України. 
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Oleksiuk O.S., Mostipaka O.V.

BITCOIN CRYPTOCURRENCY

The global economy of “free market” is experiencing a period of irreversible transformation. There 
is a digitization of various spheres of life; there emerges a completely new type of socio-economic 
relations, a monetary system based on blockchain technologies, a combination of natural and artificial 
intelligence, in which money is presented as artificial information.

Bitcoin means decentralized currency that is protected by cryptographic methods. Bitcoin (from 
English “bit” – the unit of information, and “coin”) – a peer-to-peer electronic payment system that uses 
the same units for accounting. Bitcoin is characterized as a digital cryptographic currency, an inno-
vative payment system or a new kind of money. Bitcoin is the first cryptographic protocol for cryp-
tography. Cryptographic currencies can be used even when states impose restrictions and prohibi-
tions on international settlements. Blockchain and bitcoin represent the new ruling class of netocrats  
(net – a network, from the Greek kratos – power, domination), which uses internet networks and block-
chain technology for power. Values in netocracy and bitcoin environment are network structure; exclu-
sivity; inaccessibility of ownership and technology of trans-management for the general public; infor-
mation and knowledge as a fundamental value; emission and control of money; withdrawal from the 
supervision of national governments.

Bitcoin is a technological solution to the anonymous functioning of money. However, it is impos-
sible to consider the problem of the functioning of money in the sphere of information technologies 
only. The issuance of money must be closely linked to the real economy and be a precondition for its 
development, and not an instrument for increasing speculative operations and criminal activities. That 
is, we consider it alogical to suggest bitcoin or other crippling goods as an alternative to the modern 
national currency or world currency. It is needed to look for those model and algorithms of emission 
and operation of money that take into account the development of the socio-economic system, the real 
economy, both at the macro- and mega-level. The introduction of blockchain technologies and peering 
cryptocurrency, such as bitcoin, in the existing model of the Ukrainian economy “robber hand of the 
free market” will not change the socio-economic situation in Ukraine.

Key words: bitcoin, cryptocurrency, blockade, virtual currency, netocracy.



154

ВИПУСК № 4(60), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

УДК 336.71 

Савченко Т.Г.
доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку та оподаткування ННІ БТ «УАБС» 

Сумського державного університету
Миненко Л.М.

аспірант ННІ БТ «УАБС» 
Сумського державного університету,

заступник начальника відділу
Національного банку України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХІНІЗМУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  
ТА ВИЗНАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГРУП В УКРАЇНІ

У статті досліджуються підстави для визнання учасників вітчизняного фінансового ринку бан-
ківською групою та іноземною банківською групою, аналізується динаміка активів банківських 
груп в Україні, наводиться авторська класифікація банківських груп в Україні з урахуванням рези-
дентності їх учасників.

Ключові слова: банки, банківська група, іноземна банківська група, консолідований нагляд, 
ідентифікація банківської групи, визнання банківської групи.

В статье исследуются основания для признания участников отечественного рынка банковской 
группой и иностранной банковской группой, анализируется динамика активов банковских групп 
в Украине, приводится авторская классификация банковских групп в Украине с учетом резидент-
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консолидированный надзор, идентификация банковской группы, признание банковской группы.

Постановка проблеми. Ідентифікація та 
визнання регулятором банківських груп, які 
діють на території України, є відправною точкою 
для передбачення, оцінювання та управління 
ризиками банківської системи, джерелом яких є 
консолідований банківський капітал. Особливо 
актуальним це питання стає під час загострення 
кризових явищ, зумовлених як внутрішніми про-
цесами (наприклад, реструктуризацією банків-
ської системи), так і зовнішніми (глобальними) 
чинниками (наприклад, посилення тиску з боку 
великих міжнародних банківських груп).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика оцінювання стійкості банківської 
системи відображена у працях С. Башлая, Г. Кар-
чевої, С. Шумської, Д. П’ятницького [9; 10; 13]. 
Питання правових основ нагляду за діяльністю 
банківських груп розглядались М. Могильниць-
кою [14]. Ідентифікації банківських груп присвя-
чено праці О. Берегулі, Т. Савченка, Л. Миненко 
[9; 11; 12]. Ефективність нагляду на консолідова-
ній основі досліджується у роботах С. Башлая, 
О. Подоляки, І. Дербіна. 

У правовому полі України нині невиріше-
ними залишаються питання структуризації бан-
ківської системи, а також коректного виокрем-
лення банківських груп, без чого неможливий 
ефективний консолідований нагляд.

В Україні кількість ідентифікованих [5] та 
визнаних НБУ [6] іноземних банківських груп 
протягом тривалого часу різниться. Невизнані 
банківські групи не підпадають під консолідо-
ваний нагляд. За оцінками авторів, саме великі 
іноземні банківські групи випадають із поля 
зору національного регулятора, оскільки кон-
солідований нагляд здійснюється країнами 
походження, тобто поза межами України.

Мета статті – визначити проблеми у сфері 
ідентифікації і визнання банківських груп в 
Україні та причини їх виникнення, оцінити пер-
спективи вдосконалення механізмів нагляду на 
консолідованій основі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання ідентифікації та визнання банківських 
груп буде розглядатися винятково у контексті 
потреб консолідованого нагляду.

Відповідно до визначення, яке міститься у ст. 
9 Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність», банківський нагляд на консолідованій 
основі – це діяльність НБУ, що полягає у 1) регу-
люванні; 2) моніторингу; 3) контролі ризиків 
банківської групи [1 ст. 9]. Його мета (згідно із 
тлумаченням цієї статті) – «забезпечення ста-
більності банківської системи та обмеження 
ризиків, на які наражається банк унаслідок 
участі в банківській групі».
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На нашу думку, мету консолідованого нагляду 
визначено недостатньо конкретно. Вважаємо, 
що у контексті стабільності банківської системи 
та окремого банку йдеться про різні інструменти 
(критерії) вимірювання ризиків та можливості 
регулятора впливати на них. Отже, нагляд на 
консолідованій основі доцільно вважати одним 
із важливих інструментів забезпечення стабіль-
ності саме банківської системи. З іншого боку, 
інструменти консолідованого нагляду в період 
жорсткого переформатування банківської сис-
теми України є не достатньо ефективними.

Починаючи з 2014 року спостерігається різке 
скорочення кількості банків (табл. 1). Націо-
нальним банком України декларується політика 
реформування банківської системи шляхом її 
очищення від нежиттєздатних «банків-зомбі», 
схемних та непрозорих установ.

Станом на 1 січня 2017 року в Україні функ-
ціонували 96 банків (без урахування неплато-
спроможних банків), 38 банків мали іноземний 
капітал (39,6% від загальної кількості банків), із 
них 17 банків (17,7%) – зі 100-відсотковим інозем-
ним капіталом [5]. Відповідно до Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» [1, ст. 2] банк 
з іноземним капіталом – це банк, у якому частка 
капіталу, що належить хоча б одному інозем-
ному інвестору, становить не менше 10%. 

За період із 2014 по 2017 рік кількість банків 
з іноземним капіталом дещо зменшилася – із 
49 до 38 банків, у тому числі зі 100-відсотковим 
іноземним капіталом – із 19 до 17 банків. При 
цьому частка іноземного капіталу у статутному 
капіталі банків зросла і сягнула свого рекорд-
ного значення: станом на 01.01.2017 р. вона 
становила 55,5% (на 01.01.2016 р. – 43,3%, на 
01.01.2014 р. – 34,0%). 

З метою відстеження динаміки розвитку бан-
ків, визначення їх значущості та ступеня впливу 
на банківську систему Національний банк 
щороку здійснював перерозподіл банків за гру-
пами за розміром активів (I, II, III і IV групи бан-

ків). Проте починаючи з 2016 року регулятором 
почали застосовуватися нові критерії щодо кла-
сифікації банків за групами (рішення Комітету 
НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків від 31.12.2015 р. № 657 (зі змінами):

– банки з державною часткою (у яких дер-
жава володіє часткою понад 75%); 

– банки іноземних банківських груп (уста-
нови, контрольні пакети акцій яких належать 
іноземним банкам або іноземним фінансово-
банківським групам, у власності яких є контр-
ольний пакет акцій щонайменше ще однієї бан-
ківської установи);

– група I (банки, частка активів яких більша 
за 0,5% активів банківської системи);

– група ІІ (банки, частка активів яких менша 
за 0,5% активів банківської системи).

Згідно з новою структуризацією, введеною 
НБУ з 01.01.2017 р., передбачено три групи: 
«Банки з державною часткою», «Банки інозем-
них банківських груп» (вище визначено крите-
рії) та «Банки із приватним капіталом» (решта). 

Станом на 01.01.2017 р. до групи банків іно-
земних банківських груп увійшли 24 банки, такі 
як ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», 
АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ВТБ Банк», 
ПАТ «Кредобанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Мар-
фін Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея 
Банк», ПАТ «Оболонь», КБ «Правекс-Банк», 
ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Універсал 
Банк», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Альфа-
Банк», ПАТ «ІНГ Банк Україна», АТ «ОТП 
Банк», ПАТ «Сітібанк», АТ «Прокредит Банк», 
ПАТ «Сбербанк», АТ «БМ Банк», ПАТ «Банк Фор-
вард», ПАТ «Кредит Європа Банк», ПАТ «Дойче 
Банк ДБУ», ПАТ «СЕБ Корпоративний Банк».

Власниками банків іноземних банківських 
груп в Україні є інвестори з Росії, Франції, Нідер-
ландів, Німеччини та ін. (табл. 2). Деякі з влас-
ників/контролерів банків (наприклад, ПАТ «ВТБ 
Банк», ПАТ «Сбербанк», АТ «ОТП Банк») є 
також власниками інших фінансових установ 

Таблиця 1
Кількість банківських установ в Україні

Назва показника 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016* 01.01.2017*
Активи банківської системи, млрд. грн. 1278,1 1316,9 1254,4 1256,3
Кількість діючих банків 180 163 117 96
з них: з іноземним капіталом 49 51 41 38
у т. ч. зі 100% іноземним капіталом 19 19 17 17
Частка іноземного капіталу у статут-
ному капіталі банків, % 34,0 32,5 43,3 55,5

Кількість банків іноземних банківських 
груп / ІБГ н/д н/д 24 25

Частка активів банків ІБГ в активах бан-
ківської системи н/д н/д 35,7 34,8

* Без неплатоспроможних банків
Джерело: статистика НБУ, розрахунки авторів
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в Україні (зокрема, кредитних спілок, ломбар-
дів, лізингових компаній, страхових компаній, 
недержавних пенсійних фондів, а також інших 
юридичних осіб, винятковим видом діяльності 
яких є надання фінансових послуг. 

Наведені вище показники підтверджують 
фактичне переважання іноземних (порівняно 
з національними) банківських груп в Україні. 
Але більшість із них відповідно до законодав-
ства України вважаються окремими банками, 
що зареєстровані на території України. Ризики 
участі в банківській групі перебирають на себе 
їх закордонні материнські компанії. Щодо таких 
учасників банківського ринку НБУ здійснює 
нагляд на індивідуальній основі. Щодо решти 
учасників, то нагляд за ними Національний 
банк України здійснює як на індивідуальній, так 
і на консолідованій основі, якщо переважна 
діяльність такої групи є банківською. 

Відповідно до норм законодавства не всі 
банківські групи підлягають консолідованому 

нагляду, а лише 1) визнані банківськими групами 
у встановленому порядку; 2) якщо на це є пряма 
вказівка про застосування нагляду на консолі-
дованій основі. Це випливає з підзаконних нор-
мативно-правових актів у сфері банківського 
нагляду [2; 3]. Деталізуємо цей висновок.

Основним нормативним документом, що 
регламентує спосіб, за яким визначається 
коло об’єктів, що підлягають застосуванню 
до них такої специфічної процедури (нагляду 
на консолідованій основі), є «Положення про 
порядок ідентифікації та визнання банківських 
груп», затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 09.04.2012 р. 
№ 134 [2]. Мета цього положення – «впрова-
дження нагляду на консолідованій основі», хоча, 
по суті, мова йде саме про визначення банку чи 
групи юридичних осіб такими, що належать до 
банківської групи. Тобто правові норми поло-
ження поширюються на набуття/втрату банків-
ською установою статусу «банківська група», 

Таблиця 2
Банки іноземних банківських груп станом на 01.01.2017 р.

№ 
з/п Банк Країна  

походження капіталу
Банківська 

група (далі – БГ) Визнання БГ НБУ

1 ПАТ «Промінвестбанк» Російська Федерація ні –
2 ПАТ «ВТБ Банк» Російська Федерація так від 10.02.2015 р. №54
3 АТ «БМ Банк» Російська Федерація так
4 ПАТ «Сбербанк» Російська Федерація так від 05.07.2013 р. № 463
5 ПАТ «ВіЕс Банк» Російська Федерація так 
6 ПАТ «Банк Форвард» Російська Федерація припинено –

7 ПАТ «Альфа-Банк»

Кіпр (входить до між-
народної холдингової 
групи «Альфа-банк» 
(Росія))

так
від 02.09.2016 р. № 435

8 ПАТ «Укрсоцбанк» Люксембург, Італія так
9 АТ «Райффайзен Банк Аваль» Австрія так від 10.06.2016 р. № 296
10 АТ «УкрСиббанк» Франція так від 22.03.2013 р. № 149
11 ПАТ «Креді Агріколь Банк» Франція ні –
12 АТ «Прокредит Банк» Німеччина ні –
13 ПАТ «Ідея Банк» Республіка Польща ні –
14 ПАТ «Кредобанк» Республіка Польща так від 11.12.2016 № 880
15 ПАТ «Кредит Європа Банк» Нідерланди ні –
16 ПАТ «ІНГ Банк Україна» Нідерланди ні –
17 ПАТ «Марфін Банк» Кіпр ні –
18 АТ «Піреус Банк МКБ» Греція ні –
19 ПАТКБ «Правекс-Банк» Італія ні –
20 АТ «ОТП БАНК» Угорщина так від 13.09.2013 р. № 673
21 ПАТ «Сітібанк» США ні –

22 ПАТ «СЕБ Корпоративний 
Банк» Швеція ні –

23 ПАТ «Дойче Банк ДБУ Німеччина ні –
24 ПАТ «Кредитвест Банк» Туреччина ні –
25 ПАТ «БТА Банк» Казахстан ні –

Джерело: складено авторами за даними НБУ та сайтів банків
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що здійснюється в результаті самоідентифікації 
чи за наслідками аналітичної процедури НБУ; 
а також на визначення структури банківської 
групи та погодження контролера [2]. Окрім 
того, наявність двох окремих розділів («Розділ 
II. Ідентифікація банківських груп» та «Розділ 
III. Визнання банківських груп») цього поло-
ження поділяє процедуру визначення банків-
ської групи на два етапи. Для більш глибокого 
розуміння з’ясуємо розбіжності між поняттями 
«визнання» та «ідентифікація» щодо банків-
ських груп.

Зауважимо, що в законодавстві відсутнє 
поняття «визнання банківської групи» як про-
цесу чи процедури. У Законі України «Про 
банки і банківську діяльність» вживаються такі 
терміни:

1) «визнання діяльності банку такою, що 
відповідає законодавству» [1, ст. 75];

2) «неприведення банком своєї діяльності 
у відповідність із вимогами законодавства, у 
тому числі нормативно-правових актів Націо-
нального банку України, після віднесення його 
до категорії проблемних, але не пізніше ніж 
через 180 днів із дня визнання його (банку – 
авт.) проблемним» [1, ст. 75]. 

У першому прикладі йдеться про те, що у 
разі усунення банком порушень законодав-
ства та зменшення ним ризиків у діяльності, які 
стали підставою до віднесення його до категорії 
проблемних, Національний банк України може 
прийняти рішення, що діяльність банку відпо-
відає вимогам законодавства та нормативно-
правових актів Національного банку України. 
У другому – про те, що Національний банк Укра-
їни зобов’язаний прийняти рішення про відне-
сення банку до категорії неплатоспроможних 
у разі неприведення банком своєї діяльності у 
відповідність до вимог законодавства протягом 
180 днів із дня віднесення банку до категорії 
проблемних. Крім того, у статтях 75, 76 цього 
закону наведено повний перелік критеріїв, від-
повідно до яких регулятор має право віднести 
банк до категорії проблемних та неплатоспро-
можних. 

У «Положенні про порядок ідентифікації та 
визнання банківських груп» № 134 [2] також 
не визначено поняття «визнання банківської 
групи», проте Розділ ІІІ цього положення регла-
ментує процедуру набуття статусу «визнаної 
банківської групи» у результаті прийняття Наці-
ональним банком України рішення про «визна-
ння банківської групи» або «припинення визна-
ння банківської групи». Рішення про визнання 
банківської групи (припинення визнання бан-

ківської групи) приймається Комітетом Наці-
онального банку України з питань нагляду та 
регулювання діяльності банків.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» критеріями 
визнання банківською групою юридичних осіб 
є переважна діяльність (понад 50% активів 
групи належать банку чи банкам) та наявність 
спільного контролера [1, ст. 2].

Термін «ідентифікувати» відповідно до Ака-
демічного тлумачного словника української 
мови [8, т. 4, с. 11] – це те саме, що «ототож-
нювати», тобто «визнавати які-небудь явища, 
поняття і т. ін. тотожними, однаковими, поді-
бними; уподібнювати до чого-небудь». 

Таким чином, процедуру ідентифікації Наці-
ональний банк України проводить згідно з 
вищенаведеними ознаками участі банківської 
групи в банківській установі. Такою дією, як 
визначається в Розділі II «Положення про поря-
док ідентифікації та визнання банківських груп» 
[2], також може вважатися заява банківської 
установи чи її контролера або ініціатива самого 
контролера.

Термін «визнавати» в академічній науці тлу-
мачиться значно ширше [8]: 

а) вважати дійсним, законним, стверджу-
вати своєю згодою, позитивним ставленням 
право на існування кого-, чого-небудь;

б) відверто признаватися в чому-небудь; 
погоджуватися з чимось, стверджувати істин-
ність чогось; упевнившись у чому-небудь, вирі-
шувати щось;

в) дізнаватися.
Оскільки у зазначеному вище положенні 

законодавець розрізняє терміни «ідентифіка-
ція» [2, розділ ІІ] та «визнання» [2, розділ ІІІ], 
можемо констатувати наявність змістової роз-
біжності між цими термінами. Наприклад, тер-
мін «ідентифікація» трактується фактично як 
«виявлення», а термін «визнання» – як «офі-
ційне оголошення» чи «впевненість», «конста-
тація факту», «повідомлення про те, що стало 
відомо» (авторські версії трактування).

З огляду на зазначене, можемо ствер-
джувати про наявність різних списків банків-
ських груп в Україні, тобто 1) ідентифікованих; 
2) визнаних. Підтвердженням цього є те, що 
низка банківських груп, що були ідентифіковані 
НБУ1, здійснювали розміщення річної звітності 
банківської групи на офіційному сайті банків 
(що входять до складу цієї групи) відповідно 
до вимог статті 9 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» та «Положення про поря-
док регулювання діяльності банківських груп», 
затвердженого постановою Національного 
банку України від 20.06.2012 р. № 254 [3], проте 
Національним банком України так і не було 

1 Інвестиційний Альянс» у складі ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «КБ 
«ЄВРОБАНК», ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»; банківська 
група у складі ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА 
ІНІЦІАТИВА» та ще кількох фінансових установ.
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прийняте рішення про визнання цих банків-
ських груп, у тому числі у зв’язку із ліквідацією / 
введенням тимчасової адміністрації до банків.

Наявну розбіжність між ідентифікованими 
та визнаними НБУ банківськими групами 
можна пояснити досить складним та трива-
лим у часі процесом їх визначення, транс-
формацією всього банківського сектору та 
становленням регулятивних функцій системи 
консолідованого нагляду. Наприклад, остан-
нім часом були внесені зміни, які уточнюють 
порядок визнання Національним банком бан-
ківських груп і визначення їх підгруп. Зокрема, 
встановлено вимогу щодо подання повідо-
млення про зміни структури власності банків-
ської групи, а також щодо ідентифікації таких 
змін. До банківських груп також віднесено 
компанії, для яких надання фінансових послуг 
є переважним видом діяльності. 

Згадана вище стаття 9 «Банківський нагляд 
на консолідованій основі» Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» [1, ст. 9] попри те, 
що містить деталізацію механізму ідентифіка-
ції банківських груп, визначення її структури, 
вимоги до функціонування, порядку подачі 
консолідованої звітності та інших процедурних 
моментів, так і не визначає чіткого розмежу-
вання банківських груп, що підлягають консолі-
дованому нагляду, і тих об’єктів, щодо яких він 
не застосовується. Лише у п. 2 «Положення про 
порядок ідентифікації та визнання банківських 
груп» [2] можемо знайти (хоч і досить нечітке) 
розмежування між термінами «іноземна бан-
ківська група», «національна банківська група», 
«міжнародна банківська група». 

Іноземна банківська група тлумачиться як 
частина міжнародної банківської групи. Націо-
нальна банківська група визначається як бан-
ківська група, що не є частиною міжнародної 
банківської групи. Водночас міжнародна бан-
ківська група характеризується як група фінан-
сових установ, які пов’язані відносинами контр-
олю і діяльність яких представлена більш ніж в 
одній країні, а отже, підлягає нагляду на кон-
солідованій основі з боку іноземного органу 
нагляду. Тобто лише остання теза свідчить про 
можливість поширення інструментів нагляду 
на консолідованій основі як на національні, так 
і частково (не визначено, в яких межах) на іно-
земні банківські групи.

Банківська група, яка підпадає під банків-
ський нагляд на консолідованій основі, пови-
нна дотримуватися відповідних вимог Націо-
нального банку до банківської групи/підгрупи 
(в частині економічних нормативів, достатності 
регулятивного капіталу, порядку надання кон-
солідованої звітності, наявності ефективної 
системи корпоративного управління, управ-

ління ризиками, внутрішнього контролю, наяв-
ності облікових процедур тощо) та відпові-
дати іншим вимогам. Зауважимо, що операції 
між учасниками банківської групи підлягають 
контролю з боку Національного банку України.

Нами запропоновано поділ банківських 
груп, що здійснюють діяльність на території 
України станом на початок 2017 р., за критерієм 
специфіки консолідованого нагляду (рис. 1).

За даними НБУ станом на 01.06.2017 р., визна-
ними банківськими групами, що підлягають 
нагляду на консолідованій основі, є «Авангард», 
«Альфа-банк», «Восток», «ВТБ Банк», «Грант», 
«Індустріалбанк», «Кредобанк», «Мегабанк», 
«ОТП Банк», «Ощадбанк», «Південний», «При-
ватбанк», «ПУМБ (Перший український міжна-
родний банк)», «ПФБ (Промислово-Фінансовий 
Банк)», «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк», 
«Таскомбанк», «Траст-Капітал», «УкрСибБанк», 
«Укрбудінвест», «Форвард», «Кристалбанк», 
«Мотор-банк», банк «Український капітал» [6].

Аналізуючи дані таблиці 2 та рисунку 1, 
можемо констатувати, що частина банків іно-
земних банківських груп потрапляє до списку 
банківських груп, що підлягають нагляду на 
консолідованій основі з боку НБУ (тип ІІ, III, ІV), 
частина – під консолідований нагляд регуля-
тора з країни походження (тип I). 

НБУ здійснює банківське регулювання та 
нагляд на індивідуальній та консолідованій 
основі.

Державне регулювання діяльності банків 
здійснюється НБУ у формах адміністративного 
та індикативного регулювання.

З метою виконання покладених на НБУ 
завдань, зокрема забезпечення ефективного 
банківського нагляду за банками на індивіду-
альній основі (тип I), НБУ (його структурні оди-
ниці) проводить такі дії:  

– встановлює та здійснює контроль за 
дотриманням банками банківського зако-
нодавства, нормативно-правових актів НБУ 
(у тому числі за дотриманням нормативних 
та ліцензійних вимог щодо розміру капіталу, 
якості системи корпоративного управління та 
управління ризиками, економічних нормати-
вів і лімітів відкритої валютної позиції та інших 
пруденційних вимог);

– контролює дотримання банками вста-
новлених законодавством вимог і строків 
оприлюднення квартальної та річної фінансо-
вої звітності;

– проводить виїзні/камеральні, тематичні 
або комплексі перевірки діяльності банку; 

– застосовує до банків та їх керівників адек-
ватні заходи впливу за порушення банківського 
законодавства та нормативно-правових актів 
НБУ.
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Стосовно банків ІІ–ІV груп (рисунок 1) НБУ 
здійснює регулювання як на індивідуальній, 
так і консолідованій основі. Основні засади 
нагляду на індивідуальній основі зазначено 
вище, розглянемо більш детально регулювання 
діяльності банківських груп. 

На виконання вимог статті 9 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» НБУ забез-
печує банківський нагляд на консолідованій 
основі за банківськими групами. Зокрема, НБУ 

встановлює вимоги до банківської групи щодо 
системи корпоративного управління, управ-
ління ризиками; складання та порядку подання 
консолідованої та субконсолідованої звітності; 
достатності регулятивного капіталу; економіч-
них нормативів та ін.

Нагляд на консолідованій основі за БГ здій-
снюється на основі аналізу консолідованої 
фінансової звітності БГ та статистичної звітності 
за формою № 612. Зазначена звітність щоквар-

Рис. 1. Класифікація банківських груп в Україні  
з урахуванням резидентності їх учасників

Джерело: складено авторами на основі даних НБУ, офіційних сайтів банків та інших оприлюдне-
них матеріалів 
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тально подається відповідальними особами 
БГ та розкриває інформацію про дотримання 
вимог щодо достатності регулятивного капі-
талу та економічних нормативів банківською 
групою та її підгрупами.

Крім того, додатковими джерелами інфор-
мації щодо діяльності БГ є:

– консолідована фінансова звітність 
(щоквартальна/річна),

– фінансова звітність кожного учасника БГ;
– пояснення відповідальної особи БГ, які 

надаються на запити НБУ; 
– інформація інших регуляторів;
– інформація, що наявна у мережі Інтернет, 

ЗМІ тощо.
За результатами аналізу результатів діяль-

ності банківської групи НБУ застосовує заходи 
впливу у межах здійснення нагляду на консолі-
дованій основі. 

Повертаючись до табл. 1, варто зазначити, 
що близько 35% активів банківської системи на 
01.01.2017 р. було сформовано учасниками бан-
ківської системи – представниками міжнарод-
ного консолідованого капіталу, які не підпада-
ють під консолідований нагляд національного 
регулятора (НБУ) – тип 1.

Як було визначено авторами у попере-
дньому дослідженні [11], діяльність іноземних 
банківських груп в Україні, окрім позитивних 
наслідків для нашої банківської системи, також 
пов’язана із потенційними специфічними ризи-
ками, наприклад, ризиками структури капі-
талу материнських компаній, різкого відтоку 
капіталу внаслідок економічних та політич-
них шоків, лобіювання інтересів світових ТНК, 
коротких кредитних періодів. Тобто діяльність 
банків, віднесених до БГ типу 1, характеризу-
ються значними потенційними ризиками, які 
можуть спричинити часткову втрату контролю 
НБУ над національною банківською та фінансо-
вою системами.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
цес ідентифікації та визнання Національним 
банком України банківських груп досить склад-
ний та тривалий у часі. До основних його про-
блем, які потребують подальшого аналізу та 
вирішення, можна віднести:  

– по-перше, невідповідність стратегії агре-
сивної санації (реформування банківської сис-
теми України), що спричиняє її нестабільність, 
та стратегічних завдань нагляду на консолідо-
ваній основі, спрямованих на забезпечення її 
стабільності. Ці стратегічні цілі регулятора не 
можуть досягатись одночасно. Відповідно після 
завершення етапу «очищення» банківської сис-
теми України сформовані достатні умови для 
повноцінного застосування інструментарію 
консолідованого банківського нагляду;  

– по-друге, складний механізму збору під-
тверджуючих даних щодо ідентифікації банків-
ських груп за ініціативою НБУ зумовлює невід-
повідність між кількістю ідентифікованих та 
визнаних банківських груп. Як наслідок, усклад-
нюється процес аналізу інформації зовнішніми 
користувачами щодо результатів діяльності 
банківських груп, а також виникає певна неу-
згодженість щодо можливостей застосування 
Національним банком України інструментарію 
банківського нагляду. Однак, незважаючи на 
вказані складнощі, процедура ідентифікації та 
визнання банківських груп в Україні в організа-
ційному аспекті продовжує вдосконалюватися;

– по-третє, Національному банку України 
доцільно розглянути можливість диференціації 
інструментарію консолідованого банківського 
нагляду залежно від специфічних характерис-
тик банківської групи. Зокрема, ми пропонуємо 
враховувати резидентність учасників банківської 
групи для їх розподілу БГ на типи, визначені на 
рисунку 1. Розроблену нами класифікацію бан-
ківських груп в Україні також доцільно викорис-
товувати для потреб статистичного аналізу.
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Savchenko T.H., Mynenko L.M.

IMPROVING THE MECHANISM OF IDENTIFICATION  
AND RECOGNITION OF BANKING GROUPS IN UKRAINE

Identification and recognition by the regulator of banking groups operating in the territory of Ukraine 
is the starting point for predicting, assessing and managing the risks of the banking system whose 
source is consolidated bank capital. This issue becomes particularly topical at the times of aggravation 
of crisis phenomena caused both by internal and external processes.

The authors have analysed the Regulation on the Procedure for the Identification and Recognition 
of Banking Groups, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 
09.04.2012 No. 134 which is the basis for the implementation of supervision on a consolidated basis in 
Ukraine.

The authors proved that the process of identification and recognition by the National Bank of Ukraine 
of banking groups is rather complex and time-consuming. Furthermore, the difference between the 
terms "identification" and "recognition" has been proved. It was found out that in Ukraine there are dif-
ferent lists of banking groups, namely 1) identified groups and 2) recognized groups. 

The authors have compiled a list of banks of foreign banking groups that operate in the territory of 
Ukraine determined by their owners. The article also includes information on recognition of banking 
groups by the NBU.

The peculiarities of banking regulation and supervision on individual and consolidated basis, carried 
out by the NBU, have been outlined. 

The forms of statistical reporting submitted by the responsible persons of the banking groups to the 
NBU have been reviewed, which reveal information on compliance with the requirements to the ade-
quacy of regulatory capital and economic standards by a banking group and its subgroups.

A particular attention was also paid to highlighting the forms of regulation (administrative and indicative).
The authors suggested the division of banking groups operating in the territory of Ukraine according 

to the criterion of specificity of consolidated supervision.
It was proved that, apart from positive consequences for our banking system, the activity of foreign 

banking groups in Ukraine is also associated with potential specific risks which in the future may lead to 
a partial loss of control of the NBU over the national banking and financial systems.

Key words: banks, banking group, foreign banking group, consolidated supervision, bank group 
identification, recognition of banking group.
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РОЗВИТОК СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ 
ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

На сучасному етапі розвитку української економіки є потреба у вдосконаленні та розробленні 
механізму оцінки вартості акціонерного товариства. Відпрацювання механізму оцінки вартості 
акціонерного товариства гарантуватиме достовірну оцінку вартості товариства, управління нею, 
виявлення ключових факторів ризику та чинників, які впливають на вартість товариства, а також 
оцінку та підвищення його потенціалу. У статті запропоновано структурно-функціональну схему 
уніфікованого механізму оцінки вартості акціонерного товариства, що дає уявлення про загальну 
концепцію оцінки вартості, а її складові елементи визначають основні компоненти системи, що 
реалізує системний підхід. Визначені основні етапи процесу оцінки вартості акціонерного товари-
ства, які охоплюють аналіз факторів вартості та ризику, визначають його потенціальні можливості 
та здатність управляти вартістю акціонерного товариства.

Ключові слова: механізм оцінки вартості акціонерного товариства, потенціал вартості, система 
оцінки вартості, процес оцінки.

На современном этапе развития украинской экономики существует потребность в совершен-
ствовании и разработке механизма оценки стоимости акционерного общества. Отработка меха-
низма оценки стоимости акционерного общества будет гарантировать достоверную оценку стои-
мости акционерного общества, управления ею, выявление ключевых факторов риска и факторов, 
влияющих на стоимость общества, а также оценку и повышение его потенциала. В статье предло-
жена структурно-функциональная схема унифицированного механизма оценки стоимости акци-
онерного общества, которая дает представление об общей концепции оценки стоимости, а ее 
составляющие элементы определяют основные компоненты системы, реализующей системный 
подход. Определены основные этапы процесса оценки стоимости акционерного общества, 
которые охватывают анализ факторов стоимости и риска, определяют его потенциальные воз-
можности и способность управлять стоимостью акционерного общества.

Ключевые слова: механизм оценки стоимости акционерного общества, потенциал стоимости, 
система оценки стоимости, процесс оценки.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку економіки України потребує вдоско-
налення та розроблення механізму оцінки 
вартості акціонерного товариства. Відпрацю-
вання механізму оцінки вартості акціонерного 
товариства гарантуватиме достовірну оцінку 
вартості товариства, управління нею, вияв-
лення ключових факторів ризику та чинників, 
які впливають на вартість товариства, а також 
оцінку та підвищення його потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну основу досліджень, присвячених 
питанням розроблення механізму управління 
та оцінки вартості, становлять праці таких 
учених-науковців, як І.В. Борщук, Л. Гурвиц, 
А.С. Колєсніченко, Т.Г. Касьяненко, Т.В. Момот, 
А.О. Чаленко, Е. Хелферт та інші. Проте досі 
немає єдності у розумінні змісту і структури 
механізму оцінки. Варто зазначити, що на вітчиз-

няних акціонерних товариствах механізм оцінки 
вартості ще не відпрацьований. Це можна пояс-
нити недостатністю досліджень цього питання у 
теоретичному і методичному плані, що визначає 
необхідність його подальшого розроблення.

Метою статті є розроблення уніфікованого 
та дієвого механізму оцінки вартості акціонер-
ного товариства через взаємодію його осно-
вних складників та з урахуванням всіх важелів 
та інструментів, які повинні бути спрямовані на 
досягнення певної мети – оцінки альтернатив-
ної вартості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед науковців сформувалося декілька 
обґрунтованих думок щодо підходів до побу-
дови механізму. На думку А.О. Чаленко та 
Л. Гурвиц, для створення дієвого механізму 
необхідно застосовувати процесний підхід, 
який є більш точним та адекватним щодо реаль-
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ної економічної системи та переважним для 
вирішення завдань моделювання. Процесний 
підхід трактує управління як серію безпосеред-
ніх взаємопов’язаних дій. Ці дії, кожна з яких 
сама по собі вже є процесом, значною мірою 
визначають успіх діяльності компанії. 

За використання системного підходу до 
створення механізму виступають такі вчені, як 
А.С. Колєсніченко, Е. Хелферт, Т.Г. Касьяненко. 
Системний підхід – спосіб дослідження органі-
зацій, що мають спільну мету, тобто систем, 
який, як відомо, складається із системного ана-
лізу об’єкта і системного синтезу його моделі 
і пов’язаний з урахуванням різноманітних кон-
кретних мотивацій учасників [3, c. 11]. 

Ситуаційний підхід ґрунтується на тому, що 
пріоритетність методів управління визначається 
ситуацією. Через те, що існує безліч факторів як 
у самій компанії, так і у зовнішньому середовищі, 
не існує єдиного «кращого» методу управління. 
Щодо конкретної ситуації найефективнішим є 
той, що найбільш повно відповідає її суті.

У межах вартісного підходу критерієм інвес-
тиційної привабливості підприємства є зрос-
тання його вартості. Прихильниками такого 
підходу є Т.В. Момот, Т. Коллер, Т. Коупленд, 
Дж. Мурин, Ф. Моділіяні та М. Мілер, І.В. Бор-
щук, А. Дамодаран та ін.

На нашу думку, логічне формування меха-
нізму оцінки вартості акціонерного товариства 
можливе на основі глибинного вивчення про-
цесу оцінки та розкриття її елементів з ураху-
ванням системного підходу.

Спочатку проведемо дослідження процесу 
оцінки вартості. Процес оцінки вартості – це 
певна послідовність дій, що виконуються оціню-
вачем під час визначення ним вартості об’єкта 
[11, с. 37].

В узагальненому вигляді процес оцінки вар-
тості підприємства, на думку науковців Г.І. Міо-
кової, В.Р. Кучеренко, А. Г. Грязнової, включає 
такі етапи, як: 

– укладання договору на проведення оцінки 
вартості підприємства та постановка завдання; 

– попередній огляд та складання плану робіт, 
збір вихідної інформації про об’єкт оцінки; 

– вибір та обґрунтування методології оцінки; 
– застосування методичних підходів, мето-

дів та оцінних процедур; 
– проведення аудиторської перевірки та 

інвентаризації майна (якщо це передбачено 
законодавством чи обраним методологічним 
підходом);

– узгодження результатів оцінки, отрима-
них із застосуванням різних методичних підхо-
дів і методів оцінки; 

– складання звіту про оцінку підприємства 
та висновку про вартість об’єкта оцінки на 

дату оцінки; затвердження результатів оцінки; 
рецензування звіту про оцінку. 

На думку А.А. Якушева [18, с. 20–21], оцінка 
вартості є складним та трудомістким процесом, 
який складається з кількох стадій (етапів).

1. Визначення проблеми (ідентифікація 
підприємства, виявлення предмета оцінки, 
визначення дати оцінки, формулювання цілей 
і функцій оцінки, визначення виду вартості, 
ознайомлення замовника з обмежувальними 
умовами).

2. Попередній огляд підприємства та укла-
дення договору на оцінку (попередній огляд 
підприємства і знайомство з його адміністра-
цією, визначення вихідної інформації та її 
джерел, визначення складу групи експертів-
оцінювачів, складання завдання на оцінку та 
календарного плану, підготовка і підписання 
договору на оцінку).

3. Збір та аналіз інформації (збір і система-
тизація загальних даних, збір і систематизація 
спеціальних даних, аналіз найкращого та най-
більш ефективного використання).

4. Аналіз кон’юнктури ринку (аналіз таких 
показників, як дані про промислове виробни-
цтво, динаміка капіталовкладень, відомості про 
замовлення, показники праці, внутрішній това-
рообіг, зовнішня торгівля, показники кредитно-
фінансової системи, ціни).

5. Вибір методів оцінки та їх застосування 
для оцінки аналізованого об’єкта.

За визначенням М.В. Корягіна процес оцінки 
вартості підприємства містить такі етапи, як 
[5, c. 39]:

– встановлення цілей оцінки вартості під-
приємства;

– обрання виду вартості, що визначати-
меться;

– обрання методу оцінки вартості підприєм-
ства;

– обрання підходу до оцінки вартості під-
приємства.

У джерелі [12, с. 13-22] у процесі оцінки вар-
тості бізнесу виділяються три основних етапи:

– підготовчий етап (вибір стандарту вар-
тості і методів оцінки; підготовка інформації 
для проведення оцінки; коригування інформа-
ції, що використовується на інфляцію; оцінка 
фінансового стану компанії; оцінка ризиків 
компанії);

– оціночний етап (проводиться виконання 
необхідних розрахункових процедур, передба-
чених обраними методами оцінки бізнесу);

– заключний етап (коригування вартості на 
фінансовий стан, частку, яка оцінюється (сту-
пінь контролю) та на рівень ліквідності, дивер-
сифікованість виробництва тощо; складання 
звіту про оцінку).



164

ВИПУСК № 4(60), 2017

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

Авторське бачення структурно-функціо-
нальної схеми механізму оцінки вартості акці-
онерного товариства наведено на рис. 1. Цей 
механізм охоплює систему вхідних елементів, 
систему оцінки та систему вихідних елементів. 
Вхідними елементами є інформаційне забез-
печення, аналіз факторів вартості, ризику та 
потенціалу вартості. Структурними елемен-
тами оцінки визначені принципи, функції, 
інструменти та індикатори фондового ринку, 
критерії, методи та підходи оцінки. Вихідним 
елементом є оцінка альтернативної вартості 
акціонерного товариства. 

Таким чином, можна зазначити, що меха-
нізм оцінки вартості містить у собі певну вза-
ємодію складових елементів, що виникають під 
час оцінки. 

На наш погляд, у такому вигляді механізм 
дає уявлення про загальну концепцію оцінки 
вартості акціонерного товариства, а складові 
елементи механізму визначають основні ком-
поненти системи, що реалізує системний під-
хід. Дієвість механізму оцінки вартості має 
забезпечуватися вдосконаленням вітчизняного 
законодавства у сфері регулювання фондового 
ринку та діяльності акціонерних товариств, роз-
робленням методичного інструментарію щодо 
оцінки потенціалу та альтернативної вартості 
акціонерного товариства. 

 Структурно-логічна схема етапів про-
цесу оцінки вартості акціонерного товариства 
подано на рис. 2. 

На нашу думку, оцінку вартості акціонер-
ного товариства потрібно розглядати з двох 
позицій – статики та динаміки. З позиції статики 
проводять оцінку потенціалу вартості акціонер-
ного товариства та факторів вартості і ризику, 
у динаміці досліджують цілеспрямованість 
оцінки вартості акціонерного товариства під 
час вибору певного підходу та методу оцінки. 

Процес оцінки вартості акціонерного това-
риства охоплює такі етапи, як аналіз впливу 
чинників на вартість акціонерного товариства; 
формування базису оцінки вартості акціонер-
ного товариства; оцінка альтернативної вартості 
акціонерного товариства з орієнтацією на кон-
кретну мету; аналіз результатів оцінки вартості 
та розроблення комплексу стратегічних рішень.

Перший етап. Аналіз впливу чинників на вар-
тість акціонерного товариства, на думку автора, 
полягає у відборі та аналізі ключових факторів 
вартості та ризику, а також в аналізі потенціалу 
вартості акціонерного товариства з викорис-
танням певного методичного інструментарію. 
Цільова спрямованість цього етапу полягає у 
визначені минулого та теперішнього потенціалу 
акціонерного товариства на момент оцінки, а 
також у визначенні, які саме фактори вартості 

та ризику впливатимуть на вартість акціонер-
ного товариства у майбутньому. Визначення 
факторів вартості та ризику зумовлюється 
галуззю товариства та видом оцінюваної вар-
тості. Інструментом (засобом) реалізації аналізу 
потенціалу товариства є розроблена методика 
оцінки потенціалу вартості, яка передбачає ана-
ліз усіх складників потенціалу (майнового, пла-
тоспроможного, фінансового та акціонерного). 

Другий етап. Формування базису оцінки 
вартості акціонерного товариства. Мета цього 
етапу полягає у визначенні й обґрунтуванні 
таких базових основ дослідження, як підходи 
та показники-індикатори оцінки вартості. При 
цьому обов’язковою умовою цього етапу є 
не випадковість присутності того чи іншого 
показника в його оціночному просторі, а пряма 
залежність від ступеня обґрунтованості обра-
них показників-індикаторів. 

Третій етап. Оцінка альтернативної вар-
тості акціонерного товариства з орієнтацією 
на конкретну мету. Цільова спрямованість 
цього етапу спрямована на визначення тенден-
цій майбутньої вартості акціонерного товари-
ства, це може бути ринкова, інвестиційна або 
інша вартість. Необхідно зауважити, що оцінка 
альтернативної вартості акціонерного това-
риства може враховувати фактор часу, якщо 
для оцінки вартості застосовуються методи 
дисконтування або капіталізації. Вихідною 
інформацією для оцінки вартості є обраний 
показник(ки)-індикатор(ри) певної вартості 
акціонерного товариства. У результаті реаліза-
ції третього етапу формується короткостроко-
вий прогноз вартості з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку фондового ринку. Інстру-
ментом реалізації цієї мети є розроблена мето-
дика оцінки вартості акціонерного товариства. 

Четвертий етап. Аналіз результатів оцінки 
вартості та розроблення комплексу стратегіч-
них рішень. Залежно від певної мети оцінки 
та потенціалу акціонерного товариства від-
бувається вибір найбільш доцільної стратегії. 
Цільова спрямованість етапу полягає у розро-
бленні стратегічного профілю акціонерного 
товариства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, запропонований механізм оцінки 
вартості акціонерного товариства дасть змогу 
враховувати зовнішні та внутрішні зміни через 
аналіз факторів вартості та ризику, викорис-
товувати потенційні можливості та ефективно 
оцінювати й управляти вартістю акціонерного 
товариства. Водночас варто говорити і про те, 
що запропонований механізм оцінки вартості 
враховує синергетичні ефекти, які і створюють 
передумови для підвищення вартості акціонер-
ного товариства та управління нею. 
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Serdiukov K.H., Alieinikova N.M.

DEVELOPMENT OF A SYSTEMATIC APPROACH  
TO THE CONSTRUCTION OF A MECHANISM FOR ASSESSING  

THE VALUE OF A JOINT-STOCK COMPANY

At the current stage of development of the Ukrainian economy there is a need to improve and 
develop a mechanism for assessing the value of a joint-stock company. The development of a mech-
anism for assessing the value of a joint-stock company will ensure a reliable assessment of the value 
of the company, its management, the identification of key risk factors and factors that affect the value 
of the company, as well as assessment and increase its potential. The structural-functional scheme of 
the unified mechanism for estimating the value of a joint-stock company is proposed, which gives an 
idea of the general concept of valuation, and its constituent elements determine the main components 
of the system that implements the system approach. The main stages of the company’s cost appraisal 
process, which include the analysis of cost and risk factors, determine its potential and ability to manage 
the value of a joint-stock company.

Key words: mechanism of estimation of cost of a joint-stock company, potential of value, system of 
estimation of cost, process of estimation.
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ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗМІНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ  
У ВІДНОСИНАХ МІЖ УЧАСНИКАМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ  

ЯК КЛЮЧОВА УМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

У статті з’ясовано важливість та прояви наявних зв’язків у системі відносин, що мають місце 
на фінансовому ринку. Виявлено прояви окремих зв’язків у площинах таких явищ, як взаємний 
вплив фінансових активів, взаємозв’язок учасників фінансового ринку, взаємодія інститутів інф-
раструктури. Систематизовано еволюційні зміни в категоріях фінансового ринку та з’ясовано, що 
фінансовий успіх став мірилом і шкалою цінностей у суспільстві. Визначено етапи еволюційних 
змін основних фінансових категорій. Доведено, що однією з причин трансформації відносин між 
учасниками фінансового ринку є посилення впливу інформації. Зроблено висновок про необхід-
ність відповідної корекції та внесення змін під час формування стратегії і тактики функціонування 
фінансового ринку під дією наявних та потенційно можливих причинно-наслідкових зв’язків на 
фінансовому ринку. 

Ключові слова: фінансовий ринок, причинно-наслідкові зв’язки, теоретико-методологічна 
база, сегменти фінансового ринку, учасники фінансового ринку, інститути фінансового ринку.

В статье определены важность и проявление существующих связей в системе отношений, 
имеющих место на финансовом рынке. Выявлены проявления некоторых связей в плоскостях 
таких явлений, как взаимное влияние финансовых активов, взаимосвязь участников финансо-
вого рынка, взаимодействие институтов инфраструктуры. Систематизированы эволюционные 
изменения в категориях финансового рынка и определено, что финансовый успех стал измере-
нием шкалы ценностей в обществе. Доказано, что одной из причин трансформации отношений 
между участниками финансового рынка является усиление влияния информации. Определены 
этапы эволюционных изменений основных финансовых категорий. Сделан вывод о необходи-
мости соответствующей коррекции и внесения изменений при формировании стратегии и так-
тики функционирования финансового рынка под действием существующих и потенциально 
возможных причинно-следственных связей на финансовом рынке. 

Ключевые слова: финансовый рынок, причинно-следственные связи, теоретико-методологи-
ческая база, сегменты финансового рынка, участники финансового рынка, институты финансо-
вого рынка.

Постановка проблеми. Процеси розвитку 
фінансового ринку як невід’ємного складника 
ринкової економіки набувають усе більшого 
динамізму. Проте в умовах активної фінанси-
зації світових господарських процесів розви-
ток фінансового ринку вже не може обмеж-
уватися переважно кількісними ознаками, 
що визначають його масштабність. Нині мова 
повинна йти про нову якість такого розвитку, 
що зумовлюється більш глибинними змінами 
у поведінці світових і національних суб’єктів 
ринку. Фінансові відносини, що продукуються 
на цьому ринку, повинні відповідати не просто 
їх внутрішній природі, а й специфічним проце-
сам, що відбуваються тут, зокрема процесам 
фінансизації, що набули глобально-динаміч-
ного характеру. Це потребує більш детального 
дослідження зв’язків між сегментами фінан-
сового ринку, його учасниками, адже фінан-
совий ринок за своїм найбільш узагальненим 

змістом – це, власне, зв’язок між економічними 
суб’єктами, який реалізується у відповідних від-
носинах. Для більш об’єктивного відображення 
процесів, що відбуваються на фінансовому 
ринку, як основи його стратегічного розвитку 
й ефективності взаємодія і певне накладення 
одного сегмента на інший, які мають місце на 
фінансовому ринку, багатофункціональність 
посередників (система брокерів-дилерів, стра-
хові компанії, банки тощо) зростає важливість 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків у 
системі відносин між учасниками даного ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значимість фінансового ринку в системі ринко-
вих відносин не залишає поза увагою наукової 
спільноти проблематику стану його функціону-
вання та ефективного розвитку. Коло науков-
ців, що обрали предметом свого дослідження 
зазначену проблематику, неухильно зрос-
тає, що сприяє розвитку фінансового ринку, 
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підвищує його інтеграційні характеристики 
для ефективного включення у світові фінан-
сові процеси. У роботах багатьох вітчизняних 
науковців знайшли відображення процеси 
формування ключових теоретичних і органі-
заційно-методичних засад функціональної та 
організаційної побудови фінансового ринку. 
Це праці Л. Алексеєнко, Н. Внукової, Л. Воло-
щенко, В. Зимовця, Р. Квасницької, О. Кней-
слер, Ю. Коваленко, В. Корнєєва, О. Лактіоно-
вої, С. Леонова, Н. Мацелюх, С. Науменкової, 
С. Онишко, Є. Поліщук, В. Смагіна, М. Стецька, 
К. Стрижиченка, А. Федоренка, В. Шелудька, 
І. Школьник та багатьох інших. 

Проте швидкість подій у реальному еконо-
мічному середовищі, що носять здебільшого 
нерівноважний, циклічний характер, постають 
вагомою причиною певного відставання теоре-
тико-методологічної бази за її окремими пози-
ціями від практичних потреб, що здатне призво-
дити до концентрації ризиків на фінансовому 
ринку. Очевидно, що повніше уяснити моти-
вацію багатьох явищ і процесів та урізнома-
нітнення відносин, що відбуваються на фінан-
совому ринку, можливо на основі детального 
дослідження причинно-наслідкових зв’язків 
між окремими пов’язаними учасниками фінан-
сового ринку, а також між окремими сегмен-
тами цього ринку. Водночас ці аспекти поки що 
не знайшли достатнього висвітлення, а тому 
органічно не увійшли в єдину теоретико-мето-
дологічну базу як її базовий елемент; не стали 
вони й оптимальним інструментом управління 
розвитком фінансового ринку. 

Метою дослідження є з’ясування окре-
мих проявів причинно-наслідкових зв’язків на 
сучасному етапі функціонування фінансового 
ринку та важливості їх урахування для мініміза-
ції можливих деструкцій і ризиків і посилення 
ефективності даного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Очевидно, що для усунення множини дис-
пропорцій у розвитку фінансового ринку, які 
негативно позначаються на виконанні і його 
загальноекономічних функцій, і поточній ефек-
тивності функціонування, недостатньо оперу-
вати лише підсумковими результатами тих змін, 
які відбулися. Відображення динаміки таких 
змін невіддільне від розуміння, з одного боку, 
причин, що їх викликали, а з іншого – наслід-
ків, спричинених такими причинами, здатних 
мати як позитивний, так і негативний характер. 
За такого причинно-наслідкового підходу зна-
чною мірою забезпечується відхід від показни-
ків статики (переважно кількісних) до динаміки 
процесів, що відображаються також якісними 
показниками. Подібне розмежування за прин-
ципом взаємодоповнення і поглиблення дає 

змогу повніше уяснити мотивацію багатьох 
явищ і процесів та урізноманітнення зв’язків, 
що відбуваються в економічній системі. 

Відразу зазначимо, що перелік причин, що 
спричиняють зміни в системі відносин між 
учасниками ринку (а саме у сфері відносин, 
економічної поведінки і криються глибинні 
причини), є надзвичайно розширеним та зна-
чною мірою відомим, тому в цій статті обмеж-
имося переважно базисними, що продукують 
глибинні зміни, тих, які відбиваються вже на 
рівні змістовного наповнення фундаменталь-
них економічних категорій. У такому контек-
сті, наприклад, гроші в межах глобалізованих 
фінансових ринків «…перестають бути товар-
ними грошима і перетворюються на «грошо-
вий капітал», коли їх платіжно-обмінні функції 
поступаються місцем пріоритету інвестиційній 
функції» [1, с. 118]. А. Гриценко та В. Корнівська 
розглядають гроші як засіб диференціації та 
інтеграції фінансово-економічного простору, 
що безпосередньо пов’язано з процесами гло-
балізації та регіоналізації економіки, динаміз-
мом фінансових потоків [2, с. 14–248]. 

На зміну функцій звертається увага й сто-
совно категорії «фінанси». Мова йде про витіс-
нення основної функції фінансів – формування 
і розподіл грошових потоків – іншою функ-
цією – виробництва фіктивної вартості, що при-
звело до багатократного перевищення темпів 
росту світових фінансів над темпами реального 
сектора та наповнення значної частини фінан-
сових активів не економічною, а віртуальною 
фіктивною вартістю [3, с. 169–171].

У цілому подібні причини призвели до 
суттєвих наслідкових змін у функціону-
ванні фінансового сектора. Незважаючи на 
взаємопов’язаність, еволюцію основних катего-
рій можна узагальнено відобразити так (табл. 1).

Виходячи з подібних трансформацій, які 
включають і знищення, і переробку старого, 
і його адекватне відтворення, і гібридизацію 
старого та нового [4, с. 249–251], та зважаючи, 
що світ фінансової економіки формує над-
відкрите суспільство фінансової цивілізації, у 
глибинах якої «розчиняється» централізоване 
середовище існування, зіштовхується акту-
альне та ілюзорне, народжуючи новий світ роз-
ділених ризиків [5, с. 452], можна вести мову 
про те, що об’єктивний процес глобалізації (у 
всій його різноманітності) постає вирішальною 
причиною змін у системі економічних відносин 
як на національному, так і світовому рівнях, 
породжуючи нові та змінюючи наявні зв’язки 
між учасниками таких відносин і модифікуючи 
механізми їх реалізації.

Вищезазначені причини змін здійснюють 
значний вплив на обсяги, структуру та ефек-
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тивність фінансового ринку, стратегію і тактику 
його інфраструктурних перетворень. Приско-
рене зростання обсягів фінансових ринків, 
зміни у його базових моделях, структуризації, 
ролі в економіці, переліку та співвідношенні 
фінансових інструментів, діяльності фінансо-
вих інститутів і фінансових установ тощо – все 
це підтверджує вагомість фінансової глобаліза-
ції, її проникнення в усі фінансово-економічні 
процеси.

З іншого боку, подібні зміни невіддільні й 
від виникнення нових та зростання масштабів 
наявних ризиків, унаслідок чого відбувається 
зміщення до більш жорстких форм і методів 
контролю над функціонуванням фінансового 
ринку. Якщо початкові кроки у цьому напрямі 
виходили переважно з інтересів фінансового 
ринку, їх саморегульованості, то зміна серед-
овища його функціонування та зростання його 
впливу на виникнення деструкцій усієї фінан-
сової системи зумовили необхідність пере-
гляду такого підходу. Нині інтереси фінансо-
вого ринку здатні домінувати над інтересами 
реального сектора та суспільними інтересами 
у цілому. Тобто нині ця проблема стикається 
з необхідністю розроблення стратегічного 
базису розвитку і регулювання фінансового 
ринку та його інфраструктурного забезпе-
чення, які б поєднували різні напрями безпо-
середньої діяльності на фінансовому ринку 
(функціональні стратегії окремих сегментів 
фінансового ринку і фінансову стратегію роз-
витку ринку в цілому) та фінансові відносини з 
іншими економічними агентами.

Дедалі поширеною стає позиція щодо необ-
хідності запровадження більш жорсткого регу-

лювання фінансового ринку. Світова спільнота 
розвинених країн визнала залежність криз від 
недостатнього регулювання, зокрема фінан-
сових інститутів, ринків та операцій, унаслідок 
чого відбулося створення нових регуляторів, 
уведення нових норм для зниження ризиків 
[7, с. 199]. 

Не можна зазначити, що подібне бачення 
є загальновизнаним. Окремі фахівці при-
чини кризисних станів убачають у розширенні 
«фінансових бульбашок» без їх співвідношення 
з товарними потоками. Вважається, що похідні 
фінансові інструменти (ф’ючерси, опціони), а 
також випуск облігацій (бондів) на фінансовий 
ринок на основі ринкових котирувань компаній 
та шляхом розрахунку фінансових коефіцієн-
тів унаслідок спекулятивного характеру таких 
операцій поки що не піддаються регулюванню 
створеними новими інститутами [8, с. 91].

У такому контексті інтерес викликають 
результати аналізу розвитку сегментів світо-
вого фінансового ринку, здійсненого К. Стри-
жиченко за його складниками, а саме фондо-
вого, кредитного, страхового та валютного 
[9, с. 34–49; 156–158]. Зазначаючи про зростання 
кожного з перелічених складників, звертається 
увага на двоспрямований їх вплив на світову 
економіку. Збільшуючи обсяги ресурсів, над-
мірне зростання, пов’язане із формуванням 
«фінансових бульбашок», здатне призвести до 
фінансової кризи і дестабілізації світової еконо-
міки. При цьому найбільш повільне зростання 
характерне для світового фондового ринку, 
що пояснюють тісним кореляційним зв’язком 
цього ринку з реальним сектором, який також 
має невисокі темпи зростання. Щодо проблем 

Таблиця 1
Еволюційні зміни змісту окремих економічних категорій

Категорія Етапи змін Нове наповнення змісту
Вартість 1) вартість безпосередньо пов’язана з товарообміном;

2) виникнення можливості одночасного існування й поза 
обміном;
3) гроші передують товарообміну та взагалі господарю-
ванню

Супервартість, що панує 
над економікою

Фінансовий 
капітал

1) встановлення контролю над усією вартістю;
2) об’єднання з державними інституціями;
3) завоювання міжнародної сфери

Транснаціональний 
капітал

Фінансова 
послуга

1) внаслідок її кредитного характеру з’являються: 
а) позиковий і позичковий капітал; б) відсоток; в) цінні 
папери;
2) позикодавець перетворюється в зацікавленого інвес-
тора;
3) гроші здобувають виробничий капітал різних галузей 
і країн;
4) створення різноманітних фінансових структур та 
утворень

Фінансова опіка над 
економікою, фінансизм, 
фінансова економіка, 
фінансовий глобалізм, 
фінансова цивілізація

Фінансовий успіх – мірило значимості і шкала цінностей у суспільстві
Джерело: систематизовано автором на основі [6, c. 47–52]
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світового фінансового ринку, які окреслилися 
як наслідок світової фінансової кризи, то виді-
ляють надмірний приріст кредитних ресур-
сів, неадекватне регулювання та слабку еко-
номічну політику, непрацездатність моделей 
зменшення ризиків, неадекватність кредитних 
рейтингів. 

Слід погодитися з висновком К. Стрижи-
ченка, що наявні теорії та концепції регулю-
вання фінансового ринку, пов’язані з окремими 
сегментами ринку, розроблені в докризовий 
період та в умовах низького ступеня їх інтегра-
ції, нині не актуальні. Еластичність одного сег-
мента фінансового ринку від іншого, яка прак-
тично не враховується під час розроблення 
практичних механізмів функціонування та 
регулювання фінансового ринку, постає ваго-
мим чинником утрати ефективності. 

У світлі причинно-наслідкових змін у системі 
відносин між учасниками фінансового ринку у 
площині глобалізації не можна обійти увагою 
процеси, пов’язані з інформаційною револю-
цією. Останню часто, і не безпідставно, роз-
глядають і як результат, і як причину фінансо-
вої глобалізації та пояснюють нею відмінність 
фінансової глобалізації від попередніх етапів 
світового розвитку. «По суті, завдяки інфор-
матизації фінансовий ринок перетворився на 
безперервне середовище взаємодії покупців 
та продавців капіталу» [10, с. 97]. Через мож-
ливість володіння різним обсягом інформації 
та її різною якістю економічні агенти можуть 
мати як вигоди, так і втрати під час їх взаємодії, 
що викликало до життя поняття «ефективний 
ринок», який характеризується врахуванням у 
цінах усіх суттєвих даних та відсутністю поми-
лок, а також поняття «інформаційна ефектив-
ність», яка реалізується через «повне відобра-
ження всієї наявної інформації» [11, с. 1575–1617]. 
Поява нової інформації та навіть її очікування 
відображаються на цінах та дохідності цінних 
паперів. Через інформаційну асиметрію спо-
творюється конкуренція, відбуваються зміни у 
ланцюгу «попит – пропозиція», що здатне при-
звести навіть до зникнення ринку, тому змен-
шення такої асиметрії викликає потребу заді-
яння відповідних механізмів. 

Виняткова значимість асиметрії інформації, 
зокрема щодо функціонування ринку цінних 
паперів і фінансового ринку в цілому, підтвер-
джується світовим досвідом, коли шахрайство, 
в першооснові якого лежала неповна інфор-
мованість, призвели до банкрутства низки 
великих міжнародних компаній. Подібні залеж-
ності стали базисом формування «нової теорії 
фінансів» Дж. Стіглицем та А. Вайсом, в основі 
якої ідея про необхідність захисту інтересів 
інвесторів на державному рівні зумовлена існу-

ванням «морального ризику» та «асиметричної 
інформації», понять, які запропоновані даними 
авторами. Безпосередньо зі значимістю інфор-
маційного складника для прийняття відповід-
них рішень, особливо на фінансовому ринку, 
пов’язане і виникнення поняття «поведінкові 
фінанси». Його загальна сутність лежить у пло-
щині не власне факту наявності інформації, а 
враховує також особливості її сприйняття, що, 
своєю чергою, залежить від форми інформації, 
способу її доставки, обробки тощо.

Все це свідчить про важливість адекватної 
розбудови комунікаційних зв’язків та інформа-
ційних потоків на основі балансування інтересів 
учасників ринку, що включає великий перелік 
питань, які стосуються і розкриття інформації, 
і захисту прав акціонерів, і контролю над діяль-
ністю всіх суб’єктів ринку тощо.

Одночасно слід зробити й більш узагаль-
нюючий висновок. Незважаючи на широкий 
спектр причинно-наслідкових зв’язків у сис-
темі відносин на фінансовому ринку, не можна 
спростувати думку про те, що саме глобаліза-
ція, зокрема фінансова, поставила на чільне 
місце питання змін, до яких вона призводить. 
Разом із тим представлення фінансового ринку 
як структурно-впорядкованого утворення, що 
володіє сукупністю системних властивостей 
протікання фінансових процесів та притаман-
них їм закономірностей, не менш важливе вра-
хування й комплексу змін, пов’язаних не лише 
з глобалізаційними процесами, а й тими, що 
знаходяться в площині, так би мовити, внутріш-
нього функціонування учасників ринку. Існу-
вання різних мотивацій розширює і можливості 
дій окремих учасників фінансового ринку. 

Відштовхуючись від одного з розумінь фінан-
сового ринку, а саме як загального економічного 
простору, в якому функціонують оператори різ-
них видів (банки, фінансові посередники, пен-
сійні, страхові компанії тощо), пропонуючи різні 
фінансові інструменти і послуги, відзначається 
постійна дифузія між ними, що приводить до їх 
взаємодії і формування синергетичних ефектів 
на цьому ринку. Тут варто зазначити наявність 
й інших проявів причинно-наслідкових зв’язків: 
зростання сегментів фінансового ринку, з 
одного боку, дає змогу збільшувати кількість 
залучених ресурсів для економіки, однак, з 
іншого – призводить до формування фінансо-
вих «бульбашок», наслідками яких, урешті-решт, 
є фінансова криза та дестабілізація економіки. 
Тобто ідентифікація причинно-наслідкових 
зв’язків передбачає врахування низки різнома-
нітних чинників, які в кінцевому підсумку син-
тезуються у певних наслідках. При цьому най-
простіша схема реалізації таких зв’язків: одна 
причина – один наслідок, скоріше виняток, ніж 
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реальність. Остання здатна призвести як до 
одного наслідку, так і до їх ланцюга. 

Повертаючись до питання взаємо-
пов’язаності окремих сегментів фінансового 
ринку, слід зазначити, що еволюція його розви-
тку, відображена в зарубіжній літературі, свід-
чить, що на перших етапах склад цього ринку 
включав банківський, фінансовий і страховий 
сегменти. Розділення фінансових інститутів, 
фінансових інструментів і ринків було достат-
ньо чітким, а подальші відмінності відбувалися 
в межах розділення класів посередників. Однак 
глобалізаційні процеси і трансформація світо-
вої економіки привели до того, що з часом 
межі між цими сегментами розмивалися, що 
викликало потребу внесення відповідних змін 
до організації і забезпечення функціонування 
сегментів, яких торкнулися певні зміни. Можна 
вести мову й про певну умовність поділу фінан-
сового ринку за критерієм «форма фінансових 
активів». Так, «…відбувається поступове сти-
рання межі між ринком грошей і ринком капі-
талів з огляду на те, що має місце так звана 
сек’юритизація, або «паперізація» (у сенсі пере-
творення фінансових активів у цінний папір)» 
[12, с. 67]. Це пов’язано з тим, що кредити воло-
діють характеристиками цінних паперів, адже 
вони обертаються та приносять дохід, але, з 
іншого боку, цінні папери – це той документ, що 
підтверджує боргові або пайові зобов’язання 
на кредитному ринку. 

Стабільне функціонування ринку, купівлю-
продаж фінансових активів на постійній, впо-
рядкованій основі, контроль над якістю фінан-
сових активів, що перебувають в обігу на 
ринку, забезпечують інститути інфраструктури. 
Простежується багатовимірність функцій, що 
виконуються окремими учасниками фінансо-
вого ринку. Проте це не означає гарантій фор-
мування взаємовідносин, здатних реалізувати 
їх призначення, а саме супроводжувати потік 
коштів від власників фінансових ресурсів до 
їх позичальників. На жаль, не завжди відбу-
вається гармонізація інтересів усіх учасників 
ринку. Щодо окремих аспектів їх діяльності, 
то спостерігаються протиріччя, які перепліта-
ючись між собою створюють диспропорції у 
функціональній націленості фінансового ринку 

та його окремих сегментів. Не малою мірою 
це пов’язане і з перетинанням окремих рин-
ків, зокрема внаслідок інтеграції ними окремих 
операцій щодо боргових інструментів, інстру-
ментів власності, а також їх похідних. 

При цьому важливо враховувати, що 
повністю нівелювати такі протиріччя на рівні 
самоорганізації складно, оскільки, як відомо, 
складні системи здатні розвиватися та самовід-
творюватися лише у власних межах, що актуа-
лізує пошук іншого інструментарію. В. Корнєєв 
уважає, що питання забезпечення стабільного 
розвитку економіки тісно пов’язане з визна-
ченням меж і граничних масштабів зрос-
тання фінансових ринків, що, своєю чергою, 
пов’язується з посиленням регуляторного 
моніторингу, зокрема функціонування різ-
них сегментів фінансових ринків, проведення 
оцінки вартості фінансових активів, величини 
відриву дохідності фінансових транзакцій від 
угод у реальному секторі, очікуваної корис-
ності і видачі авансових коштів [13, с. 3]. Ці 
процеси невіддільні від діяльності підсистеми 
контрольно-наглядових органів, що займа-
ються забезпеченням покращення функціону-
вання фінансового ринку на основі врахування 
наявних та можливих зв’язків у системі багато-
сторонніх та багатофункціональних відносин 
на фінансовому ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, стратегічна і практична значи-
мість оцінки причинно-наслідкових змін у сис-
темі відносин на фінансовому ринку очевидна. 
Лише на основі більш глибокого пізнання 
причинно-наслідкових зв’язків у системі від-
носин на фінансовому ринку, зокрема таких 
явищ, як взаємний вплив фінансових активів, 
взаємозв’язок учасників фінансового ринку, 
взаємодія інститутів інфраструктури тощо, і 
покладення їх в основу теоретико-методологіч-
ного базису діяльності усіх учасників фінансо-
вого ринку з’являється можливість створення 
наукового підґрунтя для подальшого системно-
концептуального обґрунтування стратегічного 
розвитку та ефективності фінансового ринку 
на основі гармонізації різноспрямованих інтер-
есів усіх його учасників для виконання ним 
цільової функції.
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Chunytska I.I.

CAUSAL AND CONSEQUENTIAL CHANGES AND RELATIONSHIPS  
IN THE RELATIONS BETWEEN FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS  

AS A KEY CONDITION FOR ITS EFFECTIVENESS

The importance of existing connections in the system of relations that have been in the financial mar-
ket is establishing in the article. The purpose of the article is to clarify certain manifestations of causation 
of the financial market functioning and the importance of their consideration to minimizing the possible 
destructions and risks, and enhance the effectiveness of this market. Characteristics of individual con-
nections in the planes of such phenomena as “mutual influence of financial assets”, “relationship of par-
ticipants in the financial market”, “interaction of institutes of infrastructure” are found. The evolution of 
the main categories of the financial market is studied. Changes in the categories of the financial market 
are systematized and their values are specified. It is determined that at the current stage of economic 
development, financial success has become a measure of significance and a scale of values in society. It 
is determined that one of the reasons for the transformation of relationships between the participants of 
the financial market is the strong influence of information. Conclusion about the need for a correspond-
ing correction and changes in forming strategies and tactics of the financial market the functioning 
under the effect of existing and potentially possible causation is made. 

Key words: financial market, causal connections, theoretical-methodological base, segments of 
financial market, financial market participants, institutions of financial market.
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ОЩАДЛИВА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ:  
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Обґрунтовано необхідність удосконалення бухгалтерського обліку на основі використання 
концепції ощадливого виробництва. Виділено й обґрунтовано бар’єри, що перешкоджають успіш-
ному переходу до ощадливого обліку (організаційні, освітні, професійні, індивідуальні). Проана-
лізовано причини необхідності використання ощадливої звітності на підприємствах. Розглянуто 
особливості формування оперативної ощадливої звітності як засобу надання оперативної інфор-
мації про результати lean-перетворень на підприємстві. Проведено аналіз наявних підходів до 
обґрунтування змістовного наповнення звіту про доходи в розрізі потоків цінності як одного з 
видів ощадливої звітності. Запропоновано узагальнюючу модель звіту про доходи в розрізі пото-
ків цінності. Обґрунтовано доцільність використання у процесі розроблення ощадливої звітності 
на підприємствах концепції ощадливого стартапу. Розкрито основні етапи розроблення ощадли-
вих звітів на основі концепції ощадливого стартапу та обґрунтовано шляхи удосконалення орга-
нізації обліку на її основі.

Ключові слова: організація обліку, ощадливе виробництво, ощадливий облік, потік цінності, 
ощадлива звітність.

Обоснована необходимость совершенствования бухгалтерского учета на основе исполь-
зования концепции бережливого производства. Выделены и обоснованы барьеры, препят-
ствующие успешному переходу к бережливому учету (организационные, образовательные, 
профессиональные, индивидуальные). Проанализированы причины необходимости исполь-
зования бережливой отчетности на предприятиях. Рассмотрены особенности формирования 
оперативной бережливой отчетности как средства предоставления оперативной информации 
о результатах lean-преобразований на предприятии. Проведен анализ существующих подходов 
к обоснованию содержательного наполнения отчета о доходах в разрезе потоков ценности как 
одного из видов бережливой отчетности. Предложено обобщающую модель отчета о доходах в 
разрезе потоков ценности. Обоснована целесообразность использования в процессе разработки 
бережливой отчетности на предприятиях концепции бережливого стартапа. Раскрыты основные 
этапы разработки бережливых отчетов на основе концепции бережливого стартапа и обоснованы 
пути совершенствования организации учета на ее основе.

Ключевые слова: организация учета, бережливое производство, бережливый учет, поток цен-
ности, бережливая отчетность.

Постановка проблеми. В умовах зміни тех-
ніко-технологічного базису бухгалтерського 
обліку виникла об’єктивна необхідність засто-
сування нових підходів до удосконалення орга-
нізації обліку на підприємствах. Існування такої 
необхідності викликано формуванням постін-
дустріальної економіки та суспільства знань, 
які значним чином впливають на бухгалтер-
ський облік як окремий соціально-економічний 
інститут. Наявність змін в умовах функціону-
вання підприємств висуває нові вимоги до бух-
галтерського обліку як засобу відображення 
економічної реальності. Він має розвиватися 
паралельно з такими змінами, розробляючи 
нові методологічні інструменти або залучаючи 

інструментарій суміжних дисциплін для форму-
вання нових інформаційних зрізів економічної 
реальності у відповідь на виникнення незадово-
лених потреб користувачів облікової інформа-
ції. Тільки за таких умов бухгалтерський облік 
зможе зберегти свою ключову роль у ринко-
вому економічному середовищі.

Одним із інструментів, які забезпечують 
здійснення таких змін, є застосування концеп-
ції ощадливого обліку. І хоча сьогодні ощад-
ливий облік ще перебуває у стадії свого роз-
витку, вченими у цій сфері вже розроблена 
значна кількість підходів, принципів та мето-
дів, які забезпечують зростання релевантності 
облікової інформації для суб’єктів ощадливого 
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управління. З метою підвищення ефективності 
ощадливого управління на підприємствах необ-
хідним є розроблення і впровадження ощадли-
вої звітності на основі врахування особливос-
тей бізнес-процесів підприємства та ключових 
факторів створення цінності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням розроблення наукових засад 
організації обліку та формування шляхів її 
подальшого розвитку на основі використання 
концепції ощадливого виробництва присвя-
чені дослідження С.Г. Авруцької, Б. Баггаллі, 
С. Вафаа, І.Л. Грабчук, Дж. Каннінгема, Ю.Н. Кат-
кова, І.В. Колоса, А.Д. Копилової, О.І. Костю-
кової, Дж. Лайкера, Г.І. Ляхович, Д. Майєра, 
Б. Маскелла, Г.М. Скударя, К.В. Троєльникової, 
З. Ханафі, Т.Є. Хмельової.

Метою статті є обґрунтування напрямів 
розвитку бухгалтерської звітності як засобу 
підвищення ефективності інформаційного 
забезпечення управління підприємствами, що 
використовують концепцію ощадливого управ-
ління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо раніше на підприємствах прогалини в 
обліковій інформації ощадливого спрямування 
намагалися подолати шляхом створення додат-
кових надбудов до інформаційних систем, 
які забезпечували формування інформації у 
вигляді нефінансових показників (інформа-
ційні панелі, системи показників та індикаторів 
ефективності), то сьогодні цю проблему дає 
змогу вирішити запровадження системи ощад-
ливого обліку.

Водночас на шляху трансформації бухгал-
терського обліку в напрямі забезпечення під-
тримки систем ощадливого виробництва існує 
ціла низка бар’єрів, які значно ускладнюють 
цей процес (табл. 1).

Вплив кожного з виділених бар’єрів (табл. 1) 
на процес переходу до ощадливого обліку 
залежить від розміру та особливостей кон-
кретного підприємства, а також визначається 
рівнем розвитку національної системи бух-
галтерського обліку. Відповідно перед тим, як 
запроваджувати концепцію ощадливого обліку, 

Таблиця 1
Бар’єри, що перешкоджають успішному переходу до ощадливого обліку

Вид бар’єру Характеристика

Організаційні 
бар’єри

На більшості підприємствах бухгалтери відмежовані від реальних господар-
ських операцій, щодо яких відбувається основне застосування ощадливих 
методів, внаслідок чого бухгалтери не розуміють змісту концепції ощадливості 
та не мають можливості побачити особливості її функціонування на практиці. 
Для здійснення ефективних lean-перетворень варто забезпечити інтеграцію 
облікових працівників із господарськими операціями та змусити їх брати 
участь у навчанні ощадливим практиками та технології кайдзен. Тобто для 
забезпечення ефективного функціонування системи ощадливого обліку бух-
галтери повинні зрозуміти сутність системи ощадливого управління.

Освітні бар’єри

Сьогодні переважну кількість бухгалтерів у навчальних закладах готують для 
формування публічної інформації (фінансової, статистичної, податкової звіт-
ності), при цьому зовсім незначна увага приділяється підготовці бухгалтерів з 
управлінського обліку (зокрема, і з ощадливого обліку). Існування такої ситу-
ації свідчить про відсутність фахівців, які б готові були на практиці без додат-
кового навчання забезпечити ефективне впровадження ощадливого обліку та 
побудувати систему інформаційної підтримки ощадливого управління.

Професійні 
бар’єри

Подібна ситуація існує і з професійним навчання бухгалтерів, де основна увага 
також приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації публічних бухгалтерів 
(ACCA, IFA, CPA тощо). Лише окремі професійні організації займаються підго-
товкою управлінських бухгалтерів, які одержують фрагментарні знання щодо 
використання ощадливих інструментів у бухгалтерській практиці.

Індивідуальні 
бар’єри

Бухгалтери як особливий вид управлінського апарату підприємства є найменш 
схильними до ризиків, свідченням чого є застосування ощадливих практик 
облікової оцінки активів та зобов’язань. Окрім цього, вони дуже негативно 
сприймають появу певних змін (в облікових стандартах, у системі управління 
підприємством тощо), які зумовлюють необхідність витрачання часу на додат-
кове навчання, уточнення деталей, адаптацію або навіть перекваліфікацію. 
Тому бухгалтери мають багато причин, щоб виступати проти використання 
концепції ощадливості в діяльності підприємства та проти будь-яких lean-
трансформацій бухгалтерської служби, оскільки вони загалом не схильні до 
безперешкодної адаптації до ощадливого середовища, яке має бути сформо-
ване на підприємствах, що сповідують філософію ощадливості.

Джерело: узагальнено на основі [1, с. 42–43; 2, с. 11–13]
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суб’єктам ощадливого управління варто роз-
робити і реалізувати низку заходів (рекомен-
дацій), які дадуть змогу подолати бар’єри, що 
перешкоджають такому успішному переходу. 
Одним із основних серед таких бар’єрів є удо-
сконалення системи інформаційного забезпе-
чення ощадливого управління підприємством, 
що передусім передбачає розроблення дієвої 
системи ощадливої звітності.

Необхідність у формуванні ощадливої звіт-
ності виникла внаслідок неможливості конвен-
ційної облікової системи забезпечити надання 
облікової інформації, яка би сприяла ефектив-
ному запровадженню концепції ощадливого 
виробництва та її подальшому використанню. 
Так, на думку Т.Є. Хмельової, традиційна звіт-
ність зазвичай відображає продуктивність 
праці, завантаженість обладнання, поглинання 
прикладних витрат і стає доступною співро-
бітникам у кінці місяця. Це виключає можли-
вість виправляти помилки відразу на місці їх 
виникнення [3, с. 70]. Про це також наголошу-
ють Ф.А. Кеннеді та Б.Х. Маскелл, відзначаючи, 
що традиційні системи бухгалтерського обліку 
демонструють «заморожені» погляди на опера-
ції, які не відображають цілей постійного вдо-
сконалення ощадливого підприємства. Щоб 
забезпечити більш збалансований, динамічний 
перегляд їхньої діяльності, багато підприємств 
доповнили свої традиційні системи бухгал-
терського обліку інформаційними панелями 
та системами індикаторів, що відображають 
основні показники ефективності на основі опе-
раційних даних [4, с. 7]. Таким чином, неадек-
ватність чинної облікової системи потребам 
суб’єктів ощадливого менеджменту зумовила 
використання на підприємствах додаткових 
інформаційно-аналітичних систем, які забез-
печують формування інформації у необхідних 
розрізах та у формі, що є зручною для викорис-
тання. З метою підвищення значущості обліко-
вої системи як засобу інформаційної підтримки 
суб’єктів ощадливого менеджменту чинна облі-
кова система потребує удосконалення з ураху-
ванням їх інформаційних потреб. Основними 
напрямами удосконалення традиційної сис-
теми бухгалтерської звітності у контексті засто-
сування концепції ощадливості є підвищення 
релевантності, своєчасності, оперативності, 
зрозумілості, візуалізації, зручності збору та 
обробки облікової інформації.

Проведений аналіз підходів дослідників, що 
займаються питаннями впровадження концеп-
ції ощадливості в діяльність підприємств, дав 
змогу виділити два основні напрями форму-
вання ощадливої звітності:

1) формування оперативної ощадливої 
звітності. Цей напрям є характерним для під-

приємств, що тільки розпочали роботу над 
запровадженням концепції ощадливого вироб-
ництва у своїй діяльності, яка переважно фор-
мується у розрізі виділених осередків ощад-
ливого виробництва. Б. Маскелл та Б. Баггаллі 
[5, с. 43–44] відзначають, що найбільш пошире-
ними звітами, які можна віднести до цієї групи, 
є «Погодинний звіт про робочий день», «Звіт 
про приймання з першого пред’явлення», «Звіт 
про незавершене виробництво / стандартне 
незавершене виробництво», «Звіт про опера-
тивну ефективність обладнання». Такі ощад-
ливі звіти також можуть застосовуватися для 
надання інформації про ефективність функціо-
нування системи обліку на основі застосування 
концепції ощадливості, зокрема, шляхом їх 
адаптації до потреб суб’єктів організації обліку 
на підприємстві та шляхом включення до їх 
складу запропонованих ощадливих показників 
функціонування облікової системи підприєм-
ства. Оперативна ощадлива звітність фактично 
є засобом інтерпретації спостережень, що були 
зафіксовані за допомогою засобів візуального 
контролю (дошок, інформаційних табло, моні-
торів тощо), та є засобом їх перетворення на 
рішення і дії керівника потоку створення цін-
ності облікової інформації. Як свідчить прак-
тика функціонування зарубіжних підприємств, 
які використовують концепцію ощадливого 
виробництва у побудові інформаційних сис-
тем, оперативні ощадливі звіти складаються 
щоденно, що дає змогу оперативно реагувати 
на збурення, які відбуваються у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі облікової системи, 
виявляючи та вирішуючи наявні проблеми, і 
загалом дає змогу якісно покращити функціо-
нування всього облікового процесу;

2) формування звіту про доходи у розрізі 
потоків цінності. Цей напрям є характерним 
для підприємств, у яких концепція ощадливого 
виробництва набула значного поширення, 
що привело до побудови системи управління 
підприємством на основі потоків створення 
цінності. Діяльність ощадливих підприємств 
свідчить, що такий звіт складається щотижня, 
а його основною метою є відображення дохо-
дів та витрат у розрізі потоків створення цін-
ності, фінансовий результат кожного з потоків, 
їх рентабельність, підсумковий фінансовий 
результат діяльності підприємства.

Проведений аналіз підходів дослідників 
(Е.А. Закіров [6, с. 64], Ф.А. Кеннеді та Б.Х. Мас-
келл [4, с. 9], Д. Хансен, М. Моуен, Л. Гуан 
[7, с. 574], Б.Х. Маскелл та Н. Катко [8, с. 161]) 
дав змогу встановити, що сьогодні серед уче-
них відсутня єдина позиція щодо структурних 
елементів звіту про доходи в розрізі потоків 
цінності (зокрема, щодо переліку затрат, які 
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здійснюються у процесі його формування на 
підприємстві). На нашу думку, структура затрат 
визначається щодо конкретного потоку цін-
ності залежно від потреб менеджменту, що 
здійснює управління підприємством на засадах 
концепції ощадливості.

Узагальнююча модель звіту про доходи в 
розрізі потоків цінності представлена у табл. 2.

У вищенаведену модель звіту (табл. 2) як 
один із потоків створення цінності може бути 
включена облікова система підприємства, на 
розроблення, упровадження та експлуата-
цію якої здійснюється значна кількість витрат. 
Для їх ідентифікації на підприємстві має бути 
запроваджена система управлінського обліку 
затрат у розрізі виділених потоків створення 
цінності. Затрати на підтримку ощадливого 
підприємства зазвичай складаються із тради-
ційних «непрямих» витрат (витрати технічного 
обслуговування, витрати на якість, витрати 
на управління матеріалами тощо), які мають 
бути розподілені між виділеними потоками 
створення цінності, для чого можуть викорис-
товуватися різні способи. Як свідчить досвід 
підприємств, які використовують модель каль-
кулювання витрат за потоками цінності, прямі 
затрати виділених потоків займають більшу 
частку всіх затрат (близько 80–90%), внаслідок 
чого розподілу підлягає лише незначна кіль-
кість затрат, що підвищує актуальність застосу-
вання цього методу калькулювання порівняно 

з іншими методами з позиції викривлення 
облікової інформації.

Оскільки процес створення облікової інфор-
мації, на відміну від інших матеріальних пото-
ків створення цінності, напряму не пов’язаний 
зі створенням доходів (виручки від їх реаліза-
ції), для побудови звіту про доходи щодо цього 
потоку необхідно використовувати непрямі 
способи розрахунку доходів, які одержуються 
підприємством від цього потоку. Одним із таких 
способів є визначення тижневої економії від 
невикористання альтернативних управлінських 
інформаційних систем та інформаційних пане-
лей («Збалансована система показників», Value 
Reporting, Businessobjects™ Profitability and cost 
management application (SAP) та ін.), які забез-
печують формування інформації за допомо-
гою фінансових і нефінансових показників та 
індикаторів для ефективної реалізації концепції 
ощадливого виробництва на підприємстві.

Ще однією важливою перевагою калькулю-
вання витрат за потоками порівняно з іншими 
методами калькулювання є можливість безпе-
решкодного інкорпорування до складу фінан-
сової звітності. Як відзначають із цього приводу 
представники Інституту управлінських бухгал-
терів, калькулювання витрат за потоками цін-
ності можна використовувати для всіх видів 
фінансової звітності, включаючи внутрішню 
звітність про операції, корпоративні офіси та 
зовнішню звітність для акціонерів, SEC, звіт-

Таблиця 2
Узагальнююча модель звіту про доходи в розрізі потоків цінності

Період складання звіту, рік

Показник Потік 
цінності 1 … Потік 

цінності n

Затрати на 
підтримку 

ощадливого 
підприємства

Всього,  
тис. грн.

Доходи х
Матеріальні затрати х
Конверсійні затрати х
Інші затрати х
Загальні затрати х
Затрати на оплату праці
Затрати на використання 
обладнання
Затрати на використання 
нематеріальних активів
Інші затрати
Прибуток потоку цінності х
Рентабельність потоку  
цінності, % х х

Загальний прибуток  
ощадливого підприємства х х х х

Рентабельність ощадливого 
підприємства, % х х х х
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ність про внутрішні доходи тощо [9, с. 18]. Від-
повідно такий метод моделювання витрат, що 
використовує принципи процесно-орієнтова-
ного управління, може бути безперешкодно 
впроваджений у чинну модель формування 
облікової інформації.

З метою підвищення ефективності функці-
онування елементів окремих сфер діяльності 
на ощадливих підприємствах можуть форму-
ватися окремі субзвіти про доходи в розрізі 
потоків цінності, які пов’язані з формуванням 
інформаційного забезпечення системи управ-
ління (облікова система, маркетингова сис-
тема, система планування, система контролю 
тощо).

Під час розроблення і впровадження на під-
приємствах ощадливих звітів, які можуть нале-
жати до кожного з двох виділених напрямів, 
варто також використовувати філософію ощад-
ливості, що зумовлює необхідність розгляду 
цього процесу як ощадливого стартапу. Ця кон-
цепція («ощадливий стартап») була розроблена 
Е. Рісом [10] для новостворених підприємств, які 
намагаються розробити і вивести на ринок нові 
продукти або послуги, які б максимально задо-
вольняли потреби клієнтів за умови мінімізації 
затрат. Її основна відмінність від управління на 
основі концепції ощадливості полягає у тому, 
що вона застосовується у процесі розроблення 
тих продуктів або проектів, щодо яких існує 
значна невизначеність, а традиційні ощадливі 
методи більш доцільно використовувати для 
оптимізації вже наявних продуктів чи проектів 
або коли існують чітко визначені вимоги корис-
тувачів щодо цих продуктів чи проектів.

Під ощадливим стартапом у контексті сис-
теми організації обліку варто розуміти про-
цес розроблення облікового продукту (ощад-
ливого звіту), який забезпечує задоволення 
потреб його користувачів із одночасною міні-
мізацією затрат та ризиків, які можуть виникати 
під час такого розроблення. Загальну модель 
розроблення ощадливих звітів на основі кон-
цепції ощадливого стартапу можна предста-
вити таким чином (рис. 1).

 Вищенаведена модель (рис. 1) передбачає, 
що для того, щоби перетворити ідеї щодо ство-
рення ощадливого звіту на готовий обліковий 
продукт, варто оцінити реакцію менеджменту 
на нього, а потім визначити, чи потрібно вно-
сити змістовні або формальні зміни до роз-
робленого ощадливого звіту. Застосування 
цієї моделі дає змогу мінімізувати ризики на 
кожному етапі розроблення ощадливих зві-
тів, даючи змогу протестувати припущення 
розробників на кожному циклі розроблення. 
Закладена в основу моделі наявність зво-
ротного зв’язку між суб’єктами організації 
обліку та суб’єктами ощадливого управління 
спрямована на забезпечення високої цінності 
продукту.

На стадії формування ідей про цінність 
ощадливого звіту, який підлягає розробленню, 
варто обов’язково враховувати проблему, 
заради якої він створюється, а також акценту-
вати увагу на ключових допущеннях та гіпо-
тезах, щодо підтвердження яких існує неви-
значеність. Наприклад, якщо щодо окремих 
показників, які пропонується включити до 
складу ощадливого звіту, відсутня впевненість, 

Рис. 1. Модель розроблення ощадливих звітів  
на основі концепції ощадливого стартапу
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що вони задовольняють потреби користувачів, 
даючи змогу приймати управлінські рішення 
щодо lean-перетворень на підприємстві, то 
детальнішу увагу варто приділити як вивченню 
самих потреб, так і пошуку релевантних цим 
потребам нових показників.

На стадії створення мінімально життєздат-
ного продукту відбувається розроблення спро-
щеного та до кінця не завершеного ощадливого 
звіту, який може бути переданий користувачам 
для попереднього ознайомлення та критичного 
аналізу. При цьому такий ощадливий звіт пови-
нен мати достатній рівень змістовного напо-
внення та формальної відповідності для збору 
даних та вивчення варіантів його подальшого 
удосконалення на основі врахування побажань 
користувачів. Зазвичай проведення аналізу та 
врахування побажань користувачів для подаль-
шого удосконалення мінімально життєздат-
ного продукту є дешевшим, ніж розроблення 
повноцінних ощадливих звітів із повним набо-
рів фінансових та нефінансових показників, які 
доведеться змінювати. Це пов’язано з тим, що 
формування ощадливих показників є кінцевим 
результатом функціонування системи ощадли-
вого обліку і для їх отримання потрібно перена-
лагодити всю наявну систему збору, обробки 
та узагальнення облікової інформації.

На стадії обробки даних користувачів про 
результати оцінки представленого мінімально 
життєздатного продукту потрібно встановити, 
чи користувачі ідентифікували проблему, для 
вирішення якої розробляється ощадливий 
звіт, та зіставити її з цілями його розробників. 
Загальним результатом обробки має стати 
визначення необхідності переосмислення 
цілей розроблення або внесення змін до зміс-
товного наповнення або форми ощадливого 
звіту. Така взаємодія з користувачами дає 
змогу розробникам ощадливих звітів одержати 
перевірені практикою пропозиції для їх удоско-
налення, які можуть бути включені до першого 
етапу нового циклу моделі розроблення ощад-
ливих звітів. Таким чином, на основі існування 
зворотного зв’язку з користувачами ощадли-
вих звітів їх розробники одержують додаткові 
переконання у тому, що створений ними про-
дукт дійсно буде використовуватися у системі 
інформаційного забезпечення ощадливого 
управління підприємством.

Застосування концепції ощадливого стар-
тапу до процесу розроблення ощадливих звітів 
загалом дає змогу підвищити якість організації 
обліку на підприємстві шляхом:

– мінімізації загального часу на створення 
ощадливих звітів;

– скорочення матеріальних витрат на про-
цес розроблення ощадливих звітів внаслі-
док використання гнучкої методології розро-
блення, що спочатку передбачає створення 
мінімально життєздатного продукту, а лише 
потім – його остаточне доопрацювання;

– встановлення напрямів удосконалення 
ощадливої звітності, які підвищують їх цінність 
для користувачів.

Висновки з проведеного дослідження:
1. Застосування сучасними підприємствами 

з метою підвищення ефективності своєї діяль-
ності концепції ощадливого виробництва 
потребує здійснення адекватної трансформації 
системи бухгалтерського обліку, яка повинна 
стати надійним джерелом постачання інфор-
мації для прийняття управлінських рішень 
суб’єктами ощадливого управління. На шляху 
такої трансформації виникають бар’єри (орга-
нізаційні, освітні, професійні, індивідуальні), які 
мають бути подолані на основі застосування 
відповідних заходів.

2. Одним із таких заходів є розроблення і 
впровадження системи ощадливої звітності, 
яка дає змогу давати оперативну облікову 
інформацію у необхідних суб’єктам ощадли-
вого управління аналітичних розрізах (опера-
тивна ощадлива звітність, звіт про доходи в роз-
різі потоків цінності). Ощадлива звітність може 
використовуватися для управління різними біз-
нес-процесами підприємства (зокрема, і проце-
сом створення облікової інформації). У процесі 
розроблення ощадливих звітів на конкретному 
підприємстві запропоновано використовувати 
концепцію ощадливого стартапу, що загалом 
сприяє підвищенню якості організації обліку.

3. Перспективою подальших наукових дослі-
джень є розроблення методики оперативного 
аналізу на основі використання інформації з 
ощадливої звітності, що буде одним із джерел 
інформаційної підтримки для здійснення lean-
перетворень на підприємствах, які використо-
вують в своїй діяльності концепцію ощадливого 
виробництва.
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Plakhtii T.F.

LEAN ACCOUNTING: AN ORGANIZATIONAL ASPECT

The necessity of improving accounting on the basis of using the concept of lean production is sub-
stantiated. The barriers that hinder successful transition to lean accounting (organizational, educational, 
professional, individual) are highlighted and substantiated. The reasons of the necessity of using lean 
reporting at enterprises are analysed. Peculiarities of the formation of operational lean reporting as a 
means of providing operational information about the results of lean-transformations at the enterprise 
are considered. The analysis of available approaches to the substantiation of the content of the income 
statement in the context of the flow of value as one of the types of lean reporting is carried out. The 
generalized model of income report in the context of value flows is proposed. One of the flows of 
creating value to the report model may be the accounting system of the enterprise, the development, 
implementation, and operation of which requires a significant amount of costs. To identify them at the 
enterprise, a system of managerial cost accounting in the context of dedicated flows of value creation 
should be introduced.

The feasibility of use in the process of developing lean accounting at enterprises of the concept of 
a lean startup is substantiated. The application of the concept of a lean startup to the process of devel-
oping lean reports, in general, enables improving the quality of accounting organization at the enter-
prise by minimizing the total time for creating lean reports; reduction of material costs for the process 
of developing lean reports as a result of the use of flexible development methodology, which initially 
involves the creation of a minimum viable product, but only then its final revision; establishing direc-
tions for improving lean reporting, which increases their value for users.

The main stages of development of lean reports on the basis of the concept of a lean startup are 
revealed and ways for improving the organization of accounting on its basis are substantiated. Thanks 
to the existence of feedback from users of lean reports, their developers receive additional insights that 
the product they create will actually be used in the system of information provision of lean management 
of the enterprise.

Key words: accounting organization, lean production, lean accounting, flow of values, lean reporting.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СТАДНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматриваются вопросы построения комплекса базовых моделей стадного поведе-
ния во внешней и внутренней среде предприятия. Приведен анализ основных проблем примене-
ния стандартных моделей управления предприятием для учета проявления стадного поведения 
агентов и предложен концептуальный базис построения таких моделей во внешней и внутрен-
ней среде предприятия, включая модели состояний и модели действий в условиях однородных 
и разнородных популяций с учетом авторитета и склонности к стадному поведению. Использо-
вание типовых моделей позволяет упорядочить процессы моделирования и сократить затраты 
времени на создание моделей для конкретных сфер применения во внутренней и внешней среде 
предприятия.

Ключевые слова: моделирование, принятие решений, модели управления предприятием, вне-
шняя и внутренняя среда, стадное поведение, стадность, популяция.

У статті розглянуто питання побудови комплексу базових моделей стадної поведінки у зовніш-
ньому і внутрішньому середовищі підприємства. Приведено аналіз основних проблем застосу-
вання стандартних моделей управління підприємством для врахування проявів стадної поведінки 
агентів та запропоновано концептуальний базис побудови таких моделей у зовнішньому і вну-
трішньому середовищі підприємства, включаючи моделі станів і моделі дій в умовах однорідних і 
різнорідних популяцій з урахуванням авторитету і схильності до стадної поведінки. Використання 
типових моделей дає змогу впорядкувати процеси моделювання і скоротити витрати часу на 
побудову моделей для конкретних сфер застосування у внутрішньому і зовнішньому середовищі 
підприємства.

Ключові слова: моделювання, прийняття рішень, моделі управління підприємством, зовнішнє і 
внутрішнє середовище, стадна поведінка, стадність, популяція.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕ ЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблемы. В современных 
условиях развития рыночной конъюнктуры при 
управлении предприятием повышается зна-
чимость скорости и качества управленческих 
решений, направленных на своевременную 
реакцию на изменения во внешней и внутрен-
ней среде предприятия. Можно утверждать, 
что в последние годы динамика функцио-
нирования предприятий характеризуется 
высокой волатильностью рыночной среды, 
курсов валют, стоимости сырьевых активов, 
спроса на продукцию на внешних и внутренних 
рынках, действий контрагентов. В таких усло-
виях характерны информационная неполнота, 
асимметричность информации, что вызывает 
менеджмент предприятия для повышения каче-
ства управленческих решений активно искать 
новые источники информации, в том числе 
обращать внимание на решения других участ-
ников рынка. Именно наблюдаемые решения 
других рыночных агентов в некоторых слу-

чаях становятся определяющей информацией 
для принятия решений. Такое поведение аген-
тов в экономической литературе получило 
название «стадное поведение» (herd behavior)  
[1, с. 797–802; 2, с. 3–6; 3, с. 465–467] и связано с 
проявлением массовых одинаковых действий. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Традиционная экономическая теория 
базируется на рациональных мотивах в при-
нятии решений агентами, согласно которой 
поиск оптимального решения состоит в веро-
ятностной оценке возможных вариантов и 
рациональном выборе наилучшего из них. Так, 
ожидания будущей прибыли инвестора позво-
ляют ему сформировать оптимальный порт-
фель активов при допустимом уровне риска. 
Однако в мировой практике известны случаи 
иррационального поведения отдельных аген-
тов и рынка в целом, которые невозможно 
объяснить при помощи рациональных моделей 
[8]. Стоит подчеркнуть, что в настоящее время 
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в современной экономической литературе 
уделяется значительное внимание изучению 
феномена иррациональных мотивов при при-
нятии решений агентами в рыночной среде. 
Аспекты коллективного поведения агентов 
исследованы в работах Х. Лебенстайна, Л. Фес-
тингера, И. Джаниса, М. Грановеттера, нобе-
левских лауреатов Г. Саймона, Д. Аркелофа, 
Д. Стиглица, Т. Шеллинга, изучающих инфор-
мационное и психологическое влияние на при-
нятие решений экономическими агентами.

Целью исследования является обоснова-
ние разработки комплекса базовых моделей 
стадного поведения во внешней и внутренней 
среде предприятия, включая модели состоя-
ний и модели действий, модели однородных 
и разнородных популяций, а также модели 
с учетом авторитета, склонности к стадному 
поведению и модели с учетом дополнительных 
факторов. Данный комплекс моделей позво-
ляет упорядочить процессы моделирования, 
обеспечивая сокращение затрат времени на 
создание моделей для конкретных сфер при-
менения.

Изложение основного материала иссле-
дования. Основные трудности при примене-
нии стандартных моделей управления пред-
приятием для учета проявления стадного 
поведения агентов связаны со следующими 
концептуальными и практическими недостат-
ками таких моделей:

1. Попытки создать универсальную модель 
[6; 13], которая будет применима для всех 
предметных областей, для всех объектов 
исследования и для всех случаев, когда автор 
заявляет, что именно эта модель лучше всего 
описывает стадные процессы. Концептуальным 
недостатком такого подхода является то, что 
универсальных моделей не существует в прин-
ципе и необходим учет и корректировка моде-
лей в зависимости от объекта исследования и 
целей исследования.

2. Отсутствие учета прочих факторов, кроме 
стадности [11; 13], т. е. попытка объяснить 
какое-либо явление исключительно с позиций 
стадности без учета прочих факторов, как если 
бы поведение соответствующего субъекта 
определялось исключительно его склоннос-
тью к стадному поведению и больше ничем. В 
то же время стадность является лишь одним из 
факторов, определяющих поведение тех или 
иных представителей популяции или группы, 
поэтому даже если вклад стадности в итоговые 
решения или действия очень велик, он не 
является исчерпывающим, что требует учета 
не только стадности, а и других факторов при 
построении моделей.

3. Отсутствие учета субъективных факто-

ров [5; 12], когда, кроме стадности как явления 
и особенности принятия решений, в модель 
включаются лишь факторы с объективным 
характером влияния (например, учитываются 
условия внешней среды, которые могут под-
толкнуть представителей популяции или 
группы к тем или иным решениям), однако не 
учитываются индивидуальные особенности 
представителей группы.

4. Чрезмерное усложнение моделей. 
Многие авторы [4; 6; 9] идут по пути мак-
симального усложнения моделей, включая 
увеличение количества факторов, усложне-
ние математического аппарата (нейронные 
сети, дифференциальные уравнения и т. п.), а 
также «нечетких переменных» или иных фак-
торов, нуждающихся в проведении серии 
дополнительных расчетов. Такой подход 
может быть хорошим теоретическим упражне-
нием и может произвести впечатление красо-
той математических построений, однако зачас-
тую оказывается малоприменим на практике 
ввиду невозможности собрать данные, необхо-
димости больших вычислительных мощностей, 
сложности интерпретации, необходимости 
наличия у специалистов-практиков в сфере 
управления предприятиями глубоких позна-
ний в математической теории и моделирова-
нии.

5. Использование не поддающихся или 
сложно поддающихся формализации факторов. 
Так, ряд моделей [10] включает факторы, сбор 
исходных данных о которых требует прямого 
доступа к представителю соответствующей 
популяции или группы (например, интенции, 
внутренние мотивы и т. п.), или же абстрактные 
факторы, которые не формализованы в исход-
ном виде и при включении в модель интерпре-
тируются достаточно субъективно («сигналы», 
«информированность» и т. п.). Поэтому в 
модели должны включаться факторы, которые 
либо уже представлены в численно измеримом 
виде (статистические данные), либо могут быть 
собраны и приведены к такому виду с помощь 
доступных стандартных методов (например, 
опросы, психологические методы и т. п.).

Таким образом, при моделировании про-
явлений стадного поведения при поддержке 
решений в управлении предприятиями следует 
учитывать вышеизложенные концептуальные 
недостатки существующих подходов.

На основе выполненного в работе анализа 
можно прийти к выводу, что ключевым прояв-
лением стадного поведения в принятии реше-
ний является зависимость вероятности при-
нятия некоторого состояния или выполнения 
некоторого действия субъектом популяции от 
того, какие состояния приняли другие субъекты 
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данной популяции, в частности от того, какой 
процент представителей популяции принял это 
состояние или выполнил это действие и кто 
именно из представителей популяции принял 
это состояние или выполнил это действие.

Следует обратить внимание на принципи-
альную разницу между двумя проявлениями 
стадного поведения, которые упомянуты в при-
веденном выше определении, – это категории 
действия и состояния. Основным отличием 
действия от состояния является то, что состо-
яние представляет собой некоторую характе-
ристику, которая может меняться с течением 
времени, а действие, будучи выполненным, не 
может быть отменено. Следует подчеркнуть, 
что как действия, так и состояния объектов 
во внешней и внутренней среде предприятия 
могут быть подвержены стадным эффектам и 
моделирование обеих данных категорий пред-
ставляет научный и практический интерес. 
В табл. 1 для иллюстрации различий между 
данными категориями приведены основные 
проявления действий и состояний, которые 
могут быть подвержены стадности.

Прежде чем переходить к построению 
модели, следует сделать ряд концептуальных 
пояснений к приведенному выше определению 
ключевого проявления стадного поведения в 
принятии решений:

– стадное поведение возможно именно в 
некоторой популяции, причем влияние реше-
ний или действий некоторого представителя 
популяции на других представителей популя-
ции возможно лишь в том случае, когда пред-
ставитель популяции, подвергающийся влия-
нию, осознает как свою принадлежность, так 
и принадлежность представителя популяции, 
оказывающего влияние, к этой популяции;

– каждое действие за рассматриваемый 
период времени отдельный представитель 
популяции может выполнить только один раз, 
то есть при построении модели исключается 

ситуация, когда один и тот же представитель 
популяции может выполнять одно и то же 
действие несколько раз или же отменить его 
выполнение;

– в течение рассматриваемого периода 
времени отдельный представитель популя-
ции может принимать различные состояния, 
которые с течением времени могут меняться.

Общая постановка модели имеет следу-
ющий вид. Популяция состоит из K предста-
вителей, каждый отдельный представитель 
популяции обозначается k=1..K. В каждый 
момент времени t, t=1..T (в модели рассма-
тривается всего T моментов времени) каждый 
представитель популяции может выполнить 
определенное действие, причем общий набор 
возможных действий ограничен M, каждое воз-
можное действие обозначается m M= 1... . Если 
в момент времени t  представитель популяции 
k предпринял действие m, это будет обозна-
чаться Ak m

t
, = 1 , в противном случае Ak m

t
, = 0

(дискретный случай). Кроме случая, когда дей-
ствие носит дискретных характер (например, 
потребитель может оформить или не офор-
мить годовую подписку на некоторую услугу), 
возможны предметные области, предполага-
ющие определенную интенсивность действий 
(например, потребитель может приобрести 
различный объем продукции). В случае если 
для предметной области важна интенсивность 
действия, целесообразно выразить действие 
определенным диапазоном, т. е. в момент вре-
мени t представитель популяции k предпри-
нимает действие m с определенной интенсив-
ностью, которую во избежание чрезмерного 
усложнения модели следует ограничить диа-
пазоном AIk m

t
, ;∈[ ]0 1 . Так, если под действием 

будет пониматься приобретение продукции, то 
целесообразно оценивать ее не в натуральном 
или денежном выражении, а, например, в доле, 
приходящейся на конкретного поставщика, что 
позволит при построении моделей нивелиро-

Таблица 1
Характеристика категорий состояния и действия в контексте объектов внешней  

и внутренней среды предприятий, которым могут быть свойственны проявления стадности
Состояния Действия

Внешняя среда
Доверие к производителю со стороны потре-
бителей

Приобретение товара

Доверие к предприятию как к заемщику Предоставление предприятию кредита
Доверие к предприятию как к партнеру Реализация совместных проектов

Внутренняя среда
Уровень поддержки решений руководства 
коллективом

Организационное сопротивление или органи-
зационная поддержка

Уровень удовлетворенности персонала Увольнение с работы
Забастовка

Отношение к технике безопасности Нарушение техники безопасности
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вать разницу в объемах приобретаемой про-
дукции.

Кроме того, каждый представитель попу-
ляции может пребывать или не пребывать в 
каждом из возможного набора состояний: 
s=1..S. Если в момент времени t представи-
тель популяции k пребывает в состоянии s, 
это будет обозначаться Sk m

t
, = 1 , в противном 

случаеSk m
t
, = 0 (дискретный случай). Если речь 

идет о том, что каждое состояние может иметь 
определенную интенсивность (например, уро-
вень репутации предприятия в глазах контр-
агента), то следует установить, что SIk m

t
,  может 

пребывать в определенном диапазоне значе-
ний, которые для упрощения модели целесоо-
бразно ограничить диапазоном SIk m

t
, ;∈[ ]0 1 .

Из приведенного выше определения стад-
ности следует, что вероятность выполнения 
некоторого действия субъектом популяции или 
его пребывания в определенном состоянии 
зависит от того, какие действия предприняли 
другие субъекты данной популяции или в каких 
состояниях они пребывают. В самой простой 
ситуации такая вероятность будет зависеть от 
того, какой процент представителей популя-
ции выполнил это действие или пребывает в 
этом состоянии, в более сложных ситуациях 
такая вероятность будет также зависеть от 
того, кто именно из представителей популяции 
выполнил это действие или пребывает в этом 
состоянии, от интенсивности действия или 
состояния, от склонности представителя попу-
ляции к стадному поведению, 

Рассмотрим первоначально самую простую 
ситуацию – однородную популяцию, которая 
характеризуется следующими особенностями: 
представители популяции в одинаковой мере 
реагируют на выполнение другими предста-
вителями популяции определенных действий 
(независимо от того, какой конкретно пред-
ставитель популяции их предпринял) т. е. нет 
«вожаков», за которыми популяция бы сле-
довала; представители популяции в равной 
мере склонны к стадному поведению, т. е. нет 
представителей популяции, которые были бы в 
большей мере склонны к стадному поведению, 
чем другие.

В случае однородной популяции и дискрет-
ного случая вероятность выполнения пред-
ставителем популяции k действия m в момент 
времени t будет зависеть от того, количества 
представителей популяции, выполнивших к 
этому моменту соответствующее действие, и 
рассчитываться по следующей формуле:

P f
K

Kk m
t m

t

, =










−1

,                         (1)

где Km
t−1 – количество представителей 

популяции, которые на момент времени уже 

выполнили действие m, Km
t−1 рассчитывается по 

формуле:
K Am
t

x m
z

x x k

K

z

t
−

= ≠=

−

= ∑∑1

11

1

,
,

.                      (2)

Пример графика вероятности выполнения 
представителем популяции определенного 
действия в зависимости от того, какое коли-
чество представителей популяции уже к этому 
моменту соответствующее действие 

(Pk m
t
,  как функция от 

K

K
m
t−1

), показан на рис. 1.

,
t

k mP

1t
mK

K



1

1
 

Рис. 1. Пример графика, иллюстрирующего 
функцию стадности

Источник: составлено автором

В случае однородной популяции и учета 
различной интенсивности действий интенсив-
ность выполнения представителем популяции k 
действия m в момент времени t будет зависеть 
от средней интенсивности выполнения соо-
тветствующего действия другими представите-
лями популяции и рассчитываться по аналогич-
ной дискретному случаю формуле (однако ее 
смысловая нагрузка будет несколько иной):

AI f
AI

Kk m
t m

t

, =










−1

,                         (3)

но при этом AIm
t−1 – сумма интенсивностей 

действия m в исполнении всех представителей 
популяции:

AI AIm
t

x m
z

x x k

K

z

t
−

= ≠=

−

= ∑∑1

11

1

,
,

.                      (4)

Следует подчеркнуть, что для однород-
ной популяции и дискретного случая речь 
идет о вероятности выполнения представи-
телем популяции определенного действия, а 
в случае однородной популяции и учета раз-
личной интенсивности действий – об интен-
сивности действия. Следовательно, в первом 
случае действие может быть выполнено или не 
выполнено (с соответствующей вероятностью), 
а во втором – оно будет выполнено с опред-
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еленной интенсивностью (которая может быть 
также равна 0). Таким образом, модель пер-
вого вида следует использовать для моделиро-
вания относительно редких действий (напри-
мер, увольнение работников, появление новых 
клиентов и т. п.), а модель второго рода – для 
моделирования действий, которые обяза-
тельно выполняются, но с определенной интен-
сивностью (например, приобретение товаров 
определенными группами потребителей).

Дальнейшим усложнением модели являются 
модели разнородных популяций, что может 
быть представлено в виде таких проявлений:

1. Разные представители популяции имеют 
различную склонность к проявлению стад-
ного поведения, т. е. вероятность выполнения 
определенного действия или принятия опред-
еленного состояния представителем популяции 
зависит от его индивидуальных особенностей, 
т. е. в одной и той же ситуации вероятность 
выполнения определенного действия одним 
представителем популяции будет равна 50%, а 
другим представителем популяции – 90%. Такая 
особенность в данной работе будет называться 
склонностью к стадному поведению.

2. Вероятность выполнения определенного 
действия или принятия определенного состоя-
ния представителем популяции может зависеть 
не только от процента представителей популя-
ции, выполнивших это действие или приняв-
ших это состояние, но и от того, кто именно 
выполнил это действие или принял это состо-
яние. Т. е. разные представители популяции 
оказывают разное влияние на других предста-
вителей популяции. Ярким примером такого 
явления в природе является следование стада 
за вожаком. В экономике проявления могут 
включать подражание успешным людям, следо-
вание за руководителем коллектива и т. п. Такая 
особенность в данной работе будет называться 
авторитетом представителя популяции.

В психологии под авторитетом понимается 
«влияние умственное, побуждающее уважение, 
доставляемое обладанием превосходной и при-
знанной власти или выдающейся и признанной 
мудрости, знания, добродетели, а также влияние 
индивида, основанное на занимаемом им поло-
жении, должности, статусе и т. д.» [7]. В таком 
контексте, очевидно, авторитет отдельных пред-
ставителей популяции будет оказывать влияние 
на действия других представителей популяции: 

чем больше такой авторитет у представителя 
популяции, тем более склонны следовать за 
ним другие представители популяции, что дик-
тует необходимость учета авторитета в моделях 
стадного поведения во внешней и внутренней 
среде предприятия.

В отличие от природы, где стадность 
объясняется преимущественно инстинктами, 
склонность представителей популяции стад-
ному поведению в экономике, как правило, 
обусловлена совокупностью следующих фак-
торов: недостатком знаний; недостатком 
информации; нежеланием самостоятельно 
принимать решения и нести за них персональ-
ную ответственность; доверием авторитетным 
представителям популяции; подражанием 
успешным представителям популяции; 
субъективными особенностями, лежащими в 
области психологии и типа личности.

Выводы из проведенного исследова-
ния. Таким образом, выделены основные 
недостатки существующих моделей стад-
ного поведения, включая попытки создания 
универсальных моделей; отсутствие учета 
прочих факторов, кроме стадности; отсут-
ствие учета субъективных факторов; чрезмер-
ное усложнение моделей и использование 
не поддающихся или сложно поддающихся 
формализации факторов. Обоснована целе-
сообразность формирования базы типовых 
моделей, позволяющих упорядочить процессы 
моделирования и сократить затраты времени 
на создание моделей для конкретных сфер 
применения. В качестве ключевых факторов, 
которые должны учитываться во всех моделях 
стадного поведения независимо от предмет-
ной области, выделены: процент представите-
лей популяции, которые уже выполнили опред-
еленное действие или приняли определенное 
состояние; авторитет представителей попу-
ляции в глазах друг друга, индивидуальная 
склонность к стадному поведению. В соответ-
ствии с разработанным подходом к моделиро-
ванию, предложен комплекс базовых моделей 
стадного поведения во внешней и внутренней 
среде предприятия, включая модели состоя-
ний и модели действий, модели однородных 
и разнородных популяций, а также модели 
с учетом авторитета, склонности к стадному 
поведению и модели с учетом дополнительных 
факторов.
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Solodukhin S.V.

THE MAIN PREREQUISITES FOR THE CONSTRUCTION OF MODELS  
OF HERD BEHAVIOUR IN THE EXTERNAL AND INTERNAL 

ENVIRONMENT OF ENTERPRISES

The article deals with the construction of basic models of herd behaviour in the external and internal 
environment of the enterprise. Studying the motives of economically active agents while providing 
decision-making processes in the market environment and developing appropriate economic and 
mathematical models is an urgent task of research in the management of an enterprise in conditions of 
mass behaviour of agents. It is analysed the main problems of applying standard enterprise management 
models to account for the appearance of herd behaviour of agents. The main difficulties in applying 
standard enterprise management models to account for the appearance of agent herd behaviour are 
associated with attempts to create a universal, often extremely complex model that will be applicable 
for all subject areas, for all research objects and for all cases. It is proposed a conceptual basis for 
constructing such models in the external and internal environment of the enterprise. The model describes 
the decision making by the representatives of the population taking into account a possible set of states. 
The probability of some action by a subject of a population or his stay in a certain state depends on 
what actions other subjects of a given population have taken or in what states they are staying. It is dealt 
with the models of states and models of actions under conditions of homogeneous and heterogeneous 
populations and also models based on authority and propensity to herd behaviour. Using the proposed 
models allows you to streamline the modelling process and reduce the time required to create models 
for specific applications in the internal and external environment of the enterprise.

Key words: modelling, decision-making, enterprise management model, external and internal 
environment, herd behaviour, herding, population.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

З'ясовано сутність підприємництва, визначено його роль в розвитку сільських територій. Про-
аналізовано проблеми сучасного підприємництва в Україні. Розкрито роль мотивації в активізації 
підприємницької діяльності. Автор доходить висновку, що мотивацію слід розглядати як досить 
складний процес, на який можливо впливати для досягнення позитивного ефекту - започатку-
вання власної підприємницької справи. Розглянуто роль вищих навчальних закладів у становленні 
підприємницьких здібностей серед студентів. Відображено результати наукового дослідження 
щодо можливості започаткування студентами власної справи (бізнесу) в майбутньому. Запропо-
новано напрями активізації та розвитку малого підприємництва на сільських те¬риторіях України.

Ключові слова: підприємництво, мотивація, розвиток, сталий розвиток, територіальна гро-
мада, сільська територія, сільське населення.

Выяснена сущность предпринимательства, определена его роль в развитии сельских терри-
торий. Проанализировано проблемы современного предпринимательства в Украине. Раскрыта 
роль мотивации в активизации предпринимательской деятельности. Автор делает вывод, что 
мотивацию нужно рассматривать как довольно сложный процесс, на который возможно влиять 
для достижения положительного эффекта - собственного предпринимательского дела. Рассмо-
трена роль высших учебных заведений в становлении предпринимательских способностей среди 
студентов. Отображены результаты научного исследования относительно возможности начина-
ния студентами собственного дела (бизнеса) в будущем. Предложены варианты активизации и 
развития малого предпринимательства на сельских территориях Украины.

Ключевые слова: предпринимательство, мотивация, развитие, устойчивое развитие, сельские 
территории, территориальная община, сельское население.

Постановка проблеми. На сьогодні, в про-
цесі здійснення адміністративно-територіаль-
ної реформи та децентралізації влади, одним 
із найважливіших елементів забезпечення роз-
витку новоствореної територіальної громади 
є розробка життєздатного плану розвитку з 
врахуванням всіх наявних індивідуальних осо-
бливостей сільської території. При цьому слід 
також наголосити, що адміністративно-терито-
ріальні зміни відбуваються на тлі всеохоплю-
ючої системної кризи, що спостерігається на 
переважній кількості сільських поселень. Це і 
відсутність економічного інтересу, особливо 
у молодого населення,  жити й працювати в 
сільській місцевості, мотивації до праці, зна-
чне безробіття, трудова міграція та руйнування 
соціальної інфраструктури. 

Сьогодні беззаперечним є розуміння факту, 
що першочергове місце в досягненні стра-
тегічних цілей розвитку територіальної гро-
мади належить її жителям. Розвиток сільської 
території має відбуватись через використання 
людських можливостей, інтелекту, креативних 
здібностей, інноваційних рішень. Важливим, 
якщо не сказати – базовим, елементом розви-
тку сільських територій є розвиток підприєм-

ництва. Формування нового бізнесу, передусім 
малого, а вже потім і середнього, має бути в 
центрі уваги територіальної влади. Зростання 
кількості приватних підприємців, фермерів, 
кооперативних і інших об’єднань та на їх базі 
створених нових робочих місць та підвищення 
завдяки цьому доходів населення сільської 
території – це і є найкращий показник діяль-
ності місцевої влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика розвитку сільських територій 
досліджується в працях таких вітчизняних уче-
них, як О. Бородіна, П. Борщевський, Ф. Важин-
ський, П. Гайдуцький, В. Геєць, Ю. Губені, 
В. Заяць, М. Кропивко, I. Лукінов, М. Малік, 
О. Онищенко, М. Орлатий, І. Прокопа, К. Проко-
пищак, П. Саблук, М. Сахацький, В. Терещенко, 
А. Третяк, Л. Шепотько, К. Якуба, В. Якубів та ін.

Але, незважаючи на потужний доробок 
вітчизняної економічної науки щодо забез-
печення ефективного соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій, все ж таки 
існує потреба поглибленого дослідження ролі 
підприємництва, як одного з базових елемен-
тів забезпечення сталого розвитку сільської 
території.
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Мета статті. Головним завданням даного 
дослідження є висвітлення основних механіз-
мів становлення та розвитку приватного під-
приємництва на сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх років інфраструктура біль-
шості сільських поселень України перебуває 
на межі руйнування. Кризовий стан націо-
нальної економіки, скорочення бюджетної під-
тримки, значне скорочення виробників сіль-
ськогосподарської продукції унеможливлює 
задоволення потреб сільського населення у 
соціально-культурних і побутових послугах, 
робить проблематичним створення належних 
умов життя на селі [1, с. 121].

Також слід зазначити, що сучасний стан еко-
номіки України свідчить про те, що за всі роки 
формування української економічної системи 
не було створено єдиної цілісної системи під-
тримки та стимулювання розвитку підприєм-
ництва. Незбалансована державна економічна 
політика не лише не спричинила ефективної 
реалізації основних економічних національних 
стратегій, а ще більше сприяла загостренню 
соціально-економічних проблем сфери підпри-
ємництва [2, с. 20].

Враховуючи драматичність сучасного етапу 
вітчизняної історії, зрозумілою є гострота дис-
кусій стосовно напрямів, економічних і фінан-
сових джерел, механізмів формування та реа-
лізації адекватної моделі сільського розвитку. 
Міжнародний досвід, дослідження демогра-
фічних і економічних проблем українського 
села доводить про виправданість звернення до 
теорії й практики розвитку підприємництва як 
інструменту їх системного розв'язання [3, с. 68].

Саме розвиток підприємництва сприяє 
раціоналізації функціонування національної 
економіки, підвищенні конкурентоспромож-
ності, звільненні від баласту невикористаних 
або недостатньо використаних ресурсів, най-
повнішу реалізацію основного потенціалу сус-
пільства – людини. Підприємництво не можна 
ідеалізувати – це складна, важка праця, яка не 
кожному під силу; до того ж за певних умов 
ця діяльність не виключає й експлуатацію, але 
разом з тим внесок підприємництва у прогрес 
цивілізації незаперечний [4, с. 62].

Зазначимо, що, в переважаючій більшості, 
аграрне підприємництво відіграє важливу роль 
в розвитку сільських територій. Безперечно, 
що підприємницькі структури справляють зна-
чний вплив на розвиток села. Тут можна виді-
лити наступні напрями впливу [4, с. 62]:

– бізнес приносить додаткові доходи для 
самих людей, що сприяє підвищенню рівня 
життя сільського населення та зростання його 
добробуту;

– підприємництво безпосередньо є джерелом 
формування бюджетів місцевих сільських рад;

– підприємництво вирішує проблеми про-
довольчого забезпечення населення сільських 
територій і цим сприяє забезпеченню продо-
вольчої безпеки загалом;

– агробізнес сприяє утворенню ланцюгів 
переробки сільськогосподарської продукції, 
заготівлі сировини, ремонту сільськогосподар-
ської продукції, а також наданню різноманітних 
видів послуг.

Але для розвитку підприємництва на сіль-
ській території необхідно створити та розви-
вати інфраструктуру підтримки підприємниць-
кої діяльності. Основою такої інфраструктури 
мають бути такі напрямки підтримки: інфор-
маційний, ресурсний, освітньо-консультатив-
ний, організаційно-технічний, фінансово-кре-
дитний. Так, до інформаційного напрямку ми 
відносимо розвиток мережі Центрів надання 
адміністративних послуг, розвиток електро-
нного самоврядування, можливості елек-
тронної державної реєстрації суб’єктів під-
приємницької діяльності і т.д. Тобто блок 
інформаційної підтримки повинен надати 
майбутньому підприємцю можливість отри-
мати вичерпну інформацію з важливого 
для  нього питання досить швидко з вико-
ристанням сучасних інформаційних засобів 
комунікації та без будь-яких бюрократич-
них перепон. Освітньо-консультаційна під-
тримка підприємництва повинна вирішувати 
завдання довготермінового плану, насампе-
ред – формування сприятливого соціального 
середовища для здійснення підприємниць-
кої діяльності, наприклад через мережу дер-
жавної служби зайнятості, агенцій місцевого 
та регіонального розвитку тощо. Також, при 
залученні зовнішніх інвестицій громаді необ-
хідно мати аналітичні дані власних ресурсів 
і можливостей тому, що сторонній капітал 
буде працювати лише в тому випадку, коли 
сільська територія стане сприятливим полем 
для вкладення інвестиційних ресурсів. Всі ці 
напрямки підтримки, діючи разом, повинні 
сприяти становленню та розвиткові підприєм-
ництва на сільській території.

Але всі ці започаткування будуть корисними 
лише тоді, коли самі місцеві жителі розпочнуть 
здійснювати самостійну підприємницьку діяль-
ність, будуть намагатися створити власну під-
приємницьку справу. На сьогодні практично 
на будь-якій сільській території існує достатня 
кількість населення, яке не здійснює ніякої 
економічної активності. Але, при створенні 
оптимального підприємницького середовища, 
при створенні вірної мотивації, таке населення 
може перетворитися в приватних підприємців, 
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виробників сільськогосподарської продукції, 
надавачів післуг, кооператорів, фермерів, тор-
говців, посередників та провайдерів інновацій-
них технологій і т.д. 

У багатьох економічно розвинутих країнах 
дрібні ферми є ефективними виробниками 
сільськогосподарської продукції та виконують 
низку інших важливих функцій - сприяють жит-
тєвості й сільських громад, і місцевої економіки, 
істотно впливають на раціональне викорис-
тання земельних ресурсів, відіграють ключову 
роль у забезпеченні продовольчої безпеки, що 
контрастує із ситуацією в Україні [5, с. 99].

Загалом уся підприємницька діяльність 
пов'язана із задоволенням в першу чергу влас-
них, а вже потім і суспільних потреб. Тобто, 
головним спонукальним мотивом для здій-
снення підприємницької діяльності є задово-
лення власних матеріальних бажань, а ресур-
сом при цьому виступає отриманий прибуток. 

Досить вагомий внесок у формування моти-
ваційного механізму щодо започаткування під-
приємницької діяльності повинні здійснювати 
вищі навчальні заклади України. При закінченні 
навчання у ВНЗ, особливо аграрного спряму-
вання, переважна кількість випускників повер-
тається до власної оселі, а це переважно сільські 
території, і починає пошук робочого місця. Але, 
нажаль, на сьогодні не всі ВНЗ України не можуть 
виступати ефективними осередками розвитку 
підприємницьких здібностей серед студентства 
через значні проблеми та виклики, до яких, 
в першу чергу, можемо віднести відірваність 
освіти та науки від потреб бізнесу та  законсер-
вованість знань, а також досить низький рівень 
культури підприємництва серед молоді. 

ВНЗ України на сьогодні повинні бути вкрай 
зацікавленими у створенні власної інфраструк-
тури для започаткування та розвитку підпри-

ємництва серед студентів та випускників, тому 
що це є найкращою промоцією та найефектив-
нішою профорієнтаційною роботою. На базі 
власних бізнес-інкубаторів та стартап-шкіл 
університет має змогу забезпечувати ефек-
тивне бізнес-навчання, здійснювати наукову 
підтримку різних інвестиційних проектів, нада-
вати необхідну допомогу вже функціонуючим 
підприємцям, налагоджувати міжнародне парт-
нерство з університетами та інноваційними 
інкубаторами, співпрацювати з технологічними 
корпораціями в Україні та світі, бути провайде-
ром технологій та інновацій.

Щодо визначення мотиваційного стану до 
здійснення підприємницької діяльності в май-
бутньому, тобто після закінчення навчання 
в університеті, нами були проведені власні 
дослідження. Так, в Сумському НАУ під час 
вивчення таких дисциплін, як «Сільськогос-
подарська кооперація» та «Кооперація в під-
приємницькій діяльності» протягом остан-
ніх чотирьох навчальних років проводилося 
дослідження серед студентів 4-х курсів рівня 
підготовки «бакалавр» щодо можливості запо-
чаткування ними власної справи (бізнесу) в 
майбутньому (рис. 1).

При вивченні вище зазначених дисциплін, 
студенти мають змогу розробити інвестиційні 
проекти для сільських територій, на яких вони 
проживають, обгрунтувати доцільність їх реа-
лізації та розрахувати економічний ефект від 
запропонованого проекту та ефект, який отри-
має сільська територія під час його реалізації, 
тобто, створені нові робочі місця, надходження 
додаткових коштів до місцевого бюджету, 
зменшення собівартості товарної продукції та 
наданих послуг і ін.

Якщо досліджувати контингент студентів 
за фаховим спрямуванням, слід зазначити, 
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Рис. 1. Чисельність студентів, що прийняли участь у дослідженні, щодо можливості 
започаткування ними власної справи (бізнесу) в майбутньому, чол.

Джерело: власні дослідження автора
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що найбільша кількість студентів, які вивчають 
дисципліни, спрямовані на вивчення аспектів 
підприємницької діяльності, розвитку еко-
номічної кооперації, припадає на факультет 
економіки та менеджменту та факультет агро-
технологій та природокористування (рис. 2). 
Але слід також наголосити на тому, що розви-
ток підприємницьких здібностей та мотивації 
до започаткування власної підприємницької 
справи практично не залежить від напряму 
фахової підготовки (але все ж таки де-які 
аспекти простежуються, наприклад, загальна 
обізнаність щодо розвитку підприємництва 
більша серед студентів економічного фахо-
вого спрямування), а в більшій мірі залежить 
від індивідуальних особливостей студента, 
його оточуючого середовища, наявних сімей-
них традицій та цінностей, готовності до влас-
них змін.

В процесі навчання студентам на вибір про-
понуються такі напрями розвитку власного 
бізнесу, як: бджільництво, розведення ставко-
вої риби, вирощування раків в домашніх умо-
вах, вирощування лікарських трав чи збирання 
дикоросів, міні-переробка молока та м’яса, 
міні-пекарня, виробництво та переробка про-
дукції тваринництва (з врахуванням умов щодо 
якості та безпеки харчових продуктів), пере-
робка та вироблення продукції з деревини, 
надання туристичних послуг (сільський, «зеле-
ний» туризм, агротуризм), розвиток придорож-
нього сервісу, розвиток народних промислів та 
інших. Досить актуальним є розвиток жіночого 
підприємництва у сільських регіонах, таким 
можуть бути центри денного догляду дітей, 
невеличкі ательє з пошиву одягу, виробництво 
сувенірної продукції ручної роботи і ін.

Також в останній час досить вдалим видом 
бізнесу, особливо якщо звернути увагу на 
західні області України – Івано-Франківську, 
Львівську, Закарпатську, є розвиток «зеленого» 
туризму та агротуризму. Ці види бізнесу спри-
яють розвитку готельного бізнесу, ресторанів, 
кафе, придорожнього сервісу, народних про-
мислів та надають змогу залучати додаткові 
кошти на розвиток власної сільської території. 
Придорожній сервіс – система об'єктів і послуг, 
що забезпечує комфорт учасникам міжрегі-
ональних автодорожніх перевезень, а саме: 
мешкання, харчування і торгівлю, охорону, 
заправку і поточний ремонт автомобілів.

В економічно розвинених країнах сфера 
послуг, ремісництво і мале підприємництво 
є основою соціальної стабільності. У цьому 
напрямі необхідне здійснення таких заходів: 
збереження і розвиток традицій і культури 
народів України, виховання у підростаючого 
покоління патріотизму, позитивного іміджу 
майстрової людини; насичення ринку послу-
гами і товарами ремісничого виробництва; 
зниження рівня безробіття за допомогою 
зайнятості населення ремісничою діяльністю. 
У різних куточках України можна зустріти уні-
кальні вироби народних промислів: виготов-
лення виробів з дерева і берести, ткацтво, гон-
чарне виробництво, лозоплетіння, в'язання, 
вишивка, виготовлення швейних, ювелірних 
виробів, оброблення каменю, шкіри, шерсті 
[6, с. 122].

Першочерговим завданням, на наш погляд, 
для вищого навчального закладу є творче 
об’єднання студентів і наукових працівників. 
В такому поєднанні студенти матимуть змогу 
вчитися підприємницькому мисленню, отри-

Рис. 2. Фахове спрямування студентів, що прийняли участь у дослідженні,  
щодо можливості започаткування ними власної справи (бізнесу) в майбутньому.

Джерело: власні дослідження автора
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мувати різні фахові компетенції, генерувати 
нові ідеї та мати змогу розробляти спільні біз-
нес-моделі. Також слід зазначити, що таке під-
приємництво сприятиме вирішенню проблеми 
відтоку кадрів, оскільки, виходячи з власного 
дослідження, переважна більшість випускників, 
які б вдало розпочали власний бізнес, залиши-
лися б жити на власній сільській території, а не 
виїхали на заробітки за кордон.

Провівши подальші дослідження слід зупини-
тися на такому запитанні, яке було поставлене 
студентам: «Якою я бачу власну перспективу 
у працевлаштуванні після закінчення ВУЗу» з 
можливими варіантами відповідей (рис. 3).

Отже, як бачимо із проведеного нами дослі-
дження, практично 50% студентів, які приймали 
участь в опитуванні, хотіла б відкрити власну 

справу при сприятливому підприємницькому 
середовищі.

Але також досить важливим є і інше запи-
тання «Основні перепони, що можуть завадити 
мені займатись власною справою (бізнесом)?». 
Сегментація отриманих нами відповідей зобра-
жена на рис. 4.

Звертаючи увагу на отримані від опитуваних 
студентів відповіді слід зазначити, що найбіль-
шою перепоною для розвитку власного бізнесу 
є невпевненість молодою людини у своїх силах. 
А, отже, адаптація  навчальних програм у ВНЗ, 
спрямованих на розвиток підприємницьких 
навичок, експертна та менторська підтримка від 
успішних бізнесменів і тренерів є вкрай актуаль-
ними для підтримки розвитку підприємництва в 
Україні, і, зокрема, на сільських територіях.

Рис. 3. Вибір прийнятних шляхів власного працевлаштування  
студентами ВУЗу

Джерело: власні дослідження автора

Рис. 4. Основні перепони, що можуть заважати займатися  
власною підприємницькою справою (бізнесом).

Джерело: власні дослідження автора
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Thermosа I.O.

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AS A PREREQUISITE  
FOR THE STABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Nowadays, in the process of realization of the administrative and territorial reform and decentral-
ization of authority, one of the most important elements for ensuring the development of the territo-
rial community is the development of a viable development plan, taking into account all the individual 
features of the rural area. It also should be noticed that administrative and territorial changes occur on 
the background of an overall systemic crisis, which is remarked in the prevailing number of rural settle-
ments. This one and the lack of economic interest, especially among the young population, to live and 
work in rural areas, motivation for work, significant unemployment, labor migration and the destruction 
of social infrastructure.

Today there is an unconditional understanding of the fact that the first place in achieving the strategic 
goals of the development of the territorial community belongs to its inhabitants. The development of 
rural areas should be through the use of human possibilities, intelligence, creative abilities, innovative 
decisions. It is important, or even - basic, element of development of rural areas  is the development of 
entrepreneurship. The formation of a new business, first of all of small one, and then of medium, should 
be in the spotlight of the local authorities. The increase of the number of private entrepreneurs, farmers, 
cooperative and other associations, as well as new jobs - this is the best indicator of the activity of the 
local authorities.

A quite significant contribution to the formation of the motivational mechanism of entrepreneurial 
activity should be realized by higher educational institutions of Ukraine. After graduation  of studies at 
a higher educational institution, especially in agrarian direction, the prevailing number of graduates 
return to their rural areas, and begin to look for a workplace.

Higher education institutions today should be extremely interested in creating their own infrastruc-
ture for entrepreneurship`s development among students and graduates, because this is the best pro-
motion and the most effective advertising. On the basis of its own business incubators, the university 
has the opportunity to provide effective business training, to realize scientific support for various invest-
ment projects, provide the necessary assistance to already functioning entrepreneurs, to establish inter-
national partnerships with universities and innovative incubators, to cooperate with technological cor-
porations in Ukraine and the world, be a provider of technologies and innovation.

It is also necessary to improve the effectiveness of interaction of local authorities, businesses, higher edu-
cation institutions to form a favorable business environment, and also to focus on solving the existing prob-
lems that slow down the development of entrepreneurship in the programs of development of rural areas.

Висновки з проведеного дослідження. 
На сьогодні вкрай важливим є вирішення 
питання розвитку малого та середнього під-
приємництва на сільських територіях. Осо-
бливо це є актуальним, якщо ми говоримо про 
сталий розвиток сільських територій. Жодна 
сільська територія не буде мати розвитку без 
власного підприємництва. Найбільшу увагу 
слід приділяти росту кількості підприємців 

серед випускників ВНЗ, які повернулися на 
свою сільську територію. При цьому необ-
хідно підвищити ефективність взаємодії місце-
вої влади, бізнесу, вищих навчальних закладів 
для формування сприятливого підприємниць-
кого середовища, а також врахувати вирі-
шення нагальних проблем, що гальмують роз-
виток підприємництва, у програмах розвитку 
сільських територій.
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