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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ НА 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ 

 
INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS ON 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE   
 
Статтю присвячено визначенню сучасних тенденцій впливу міжнародних фінансово-

кредитних організацій на економічний розвиток України. Досліджено механізми фінансової 
підтримки секторів економіки України з боку іноземних кредиторів та методи активізації 
їх діяльності. Наведено гальмуючі чинники, що утримують нашу державу у стані глибокої 
кризи, запропоновано шляхи вирішення вказаних проблем та пріоритетні напрями розвитку 
вітчизняної економіки. Зазначено основні переваги та недоліки активного залучення 
міжнародних кредитів. У результаті проведення дослідження виявлено несприятливі 
тенденції стану та розвитку економіки  України.    

Ключові слова: економічний розвиток, економічна криза, міжнародна фінансова 
організація,  державний борг, міжнародне кредитування, форсайт, іноземні кредитори, 
національна економіка. 

 

 Статья посвящена определению современных тенденций влияния международных 
финансово-кредитных организаций на экономическое развитие Украины. Исследованы 
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механизмы финансовой поддержки секторов экономики Украины со стороны иностранных 
кредиторов и методы активизации их деятельности. Приведены тормозящие факторы, 
удерживающие наше государство в состоянии глубокого кризиса, предложены пути 
решения указанных проблем и приоритетные направления развития отечественной 
экономики. Указаны основные преимущества и недостатки активного привлечения 
международных кредитов. В результате проведения исследования выявлены 
неблагоприятные тенденции состояния и развития экономики Украины. 

Ключевые слова: экономическое развитие, экономический кризис, международная 
финансовая организация, государственный долг, международное кредитование, форсайт, 
иностранные кредиторы, национальная экономика. 

 

The article is devoted to the definition of the current trends of the influence of international 
financial and credit organizations on the economic development of Ukraine. The mechanisms of 
financial support of Ukrainian economy sectors by foreign creditors and methods of activating their 
activities are explored. The braking factors that hold our state in a state of deep crisis are 
presented, the ways of solving these problems and the priority directions of development of the 
national economy are proposed. The main advantages and disadvantages of active attraction of 
international loans are outlined. As a result of the study, unfavorable tendencies of the state and 
development of the Ukrainian economy were identified. 

Keywords: economic development, economic crisis, international financial organization, 
state debt, international lending, foresight, foreign lenders, national economy.  

 
Постановка проблеми. Проблема забезпечення ефективного та 

раціонального економічного зростання – одне з ключових питань розвитку 
будь-якої держави. І Україна не є виключенням. На сучасному етапі економіка 
нашої держави знаходиться у стані глибокої кризи, а економічне зростання 
гальмується багатьма об’єктивними чинниками. Тому однією з необхідних 
умов виходу з кризи, а також є співпраця з міжнародними фінансовими 
інститутами. Насамперед, дана співпраця проявляється у залученні іноземних 
кредитів для фінансової підтримки економічних реформ в Україні. Але таке 
залучення не завжди позитивно впливає на стан економіки нашої держави. Це 
можуть бути фактори, що пов’язані з особливостями нашої фінансово-
кредитної системи та зі впливом зовнішніх чинників на економічну політику 
України. Перш за все, загрози криються у перспективі зростання зовнішнього 
боргу України та виникненні стійкої залежності нашої економіки від постійних 
фінансових вливань інститутів-донорів. А відтак, цілком раціональною 
виявляється проблема щорічного зростання державного боргу, оскільки за весь 
період функціонування української економічної системи розмір державного 
боргу ніколи не досягав нульових значень. Однак, співпраця з міжнародними 
фінансовими інститутами є позитивним та вагомим кроком на шляху до 
євроінтеграції України. Отже, виявлення тенденцій впливу міжнародних 
фінансових інститутів на економічний розвиток України є одним з ключових 
завдань на шляху досягнення економічної стабільності та інтеграції у світове 
господарство нашої держави, що і визначає актуальність даного дослідження.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Комплексному впливу 
діяльності міжнародних фінансових інститутів на економічний розвиток 
України присвячено цілий ряд наукових праць вітчизняних вчених таких, як 
Колосова В.П. [5, 6], Цибуляк А.Г. [12], Скоробогатова Н.Є. [11], Бохан А.В. 
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[3], Куцик А.П. [7], Галазюк Н.М. [4]. Серед зарубіжних вчених-економістів, які 
загострують увагу на дослідженнях діяльності міжнародних фінансових 
організацій слід назвати таких, як Д. Кауфман, У. Тіссен, В. Танзі, Л. Хоффман 
та Д. Шапіро.  

Мета статті. Основною метою статті є визначення ключових тенденцій 
економічного розвитку України на сучасному етапі, а також головних загроз та 
можливостей щодо досягнення економічної стабільності. Аналіз та оцінка 
ступеню впливу діяльності міжнародних фінансових організацій на поточний та 
перспективний стан вітчизняної економіки. 

Результати дослідження. На сучасному етапі Україна переживає 
найгострішу кризу у своїй новітній історії. Порівняно з 1991 роком ВВП 
знизилося на 29 %, ступінь зносу основних засобів виробництва досяг 
критичних 78 %. Зафіксований мізерний рівень фінансування науки та 
інновацій (менше 1 %). Критична економічна та політична ситуація на Сході 
країни та зростання соціальної напруги. Шоковий стан в Україні – це наслідок 
того, що політика займається економікою. Для того, щоб покращити 
економічний стан необхідно налагодити прямий та ефективний зв’язок між 
секторами національної економіки та інвесторами.  

Розвинені країни світу проектують своє майбутнє. Для цього 
застосовуються найсучасніші методології форсайту (передбачення). Для 
України на сучасному етапі розвитку – це одне, з найголовніших завдань. Адже 
тільки таким чином можна досягти оптимістичного збалансованого розвитку. 

 Пріоритетними секторами економіки України, що здатні забезпечити 
досягнення економічної стабільності залишаються: 

 аграрна сфера; 
 ВПК; 
 інформаційні технології; 
 енергетика; 
 медицина; 
 туризм.     

Однак, для активізації даних кластерів необхідна їхня обов’язкова 
технічна модернізація. 

Оскільки Україна наразі перебуває у глибокій економічній кризі і миттєва 
реалізація даних напрямів розвитку неможлива, необхідно виділити ряд 
гальмуючих факторів, що утримують вітчизняну економіку у кризовому стані: 

 частка тіньової економіки (більше 50 % економіки знаходиться в тіні); 
 масштаб корупції (корупція «з’їдає» сьому частину ВВП); 
 пенсійне навантаження на бюджет (солідарна пенсійна система є 

рудиментом СРСР); 
 розмір державного боргу (держборг складає 8,69 % ВВП); 
 енергоємність ВВП (вітчизняне виробництво є надзвичайно 

енергоємним).   
Для вирішення цих та інших проблем, а також розроблення системи 

заходів щодо виведення України зі стану кризи та забезпечення формування 
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економічної стабільності як один із методів застосовується кредитування 
міжнародними фінансовими інститутами. Позики міжнародних фінансових 
організацій – дієвий метод фінансового оздоровлення економіки.   

У науковій літературі не існує єдиного визначення поняття «міжнародні 
фінансові організації». Кожен з дослідників по-своєму трактує дану економічну 
категорію. Так, наприклад, А.І. Мокій у навчальному посібнику «Міжнародні 
організації» дає таке визначення: «Міжнародна фінансова організація – це будь-
яка організація (банк, фінансова компанія та ін.), яка збирає кошти окремих 
суб’єктів міжнародного фінансового ринку, перерозподіляє та інвестує їх у тих 
напрямках, де їх використання, як очікується, призведе до найбільших 
економічних вигод» [9, с.176]. На нашу думку, таке визначення повністю 
відбиває характеристику та мету діяльності міжнародних фінансових 
організацій.  

Наймасштабнішими фінансовими інститутами, що здійснюють свою 
діяльність в Україні та забезпечують реальні умови для фінансового 
оздоровлення нашої економіки є Міжнародний валютний фонд (МВФ), 
Світовий банк (СВ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). 
Дані фінансово-кредитні організації здійснюють важливу підтримку 
національної валюти та платіжного балансу країни-позичальника, сприяють 
становленню її економічної стабільності та потенційному економічному 
розвитку. Слід також зазначити, що дані організації складають найважливішу 
ланку сучасної інституціональної структури у системі міжнародних валютних 
відносин. Вони створені не лише для надання кредитів країнам позичальникам, 
які цього потребують, а також і для розробки принципів функціонування 
світової фінансової системи в цілому та здійснення повноцінного регулювання 
валютно-фінансових відносин між державами. 

 Міжнародний кредит – це важлива складова міжнародних економічних 
відносин. У сучасній системі господарювання кредити міжнародних 
фінансових організацій, за умови їх ефективного використання, є важливим 
джерелом ресурсного забезпечення реалізації пріоритетних проектів і завдань 
соціального та економічного розвитку, інструментом інституційних 
перетворень та міжнародної інтеграції [1, с.453].  

Основним донором в економіку України серед міжнародних фінансових 
інститутів залишається Міжнародний валютний фонд. МВФ розпочав свою 
діяльність у травні 1946 року згідно з рішенням, прийнятим під час 
міжнародної валютно-фінансової конференції у Бреттон-Вудсі (1944 рік). 
Наразі до складу даної міждержавної валютно-фінансової організації входять 
188 країн. Україна є повноправним членом Міжнародного валютного фонду з 3 
вересня 1992 року. Відповідно до статті XII Статей Угоди МВФ Україна 
входить до регіональної групи держав-членів на чолі з Королівством 
Нідерланди (Executive Director of the IMF Mr. Menno Snel). На 31 жовтня 2017 
року зовнішні боргові зобов’язання України перед МВФ склали 38,52 млрд. 
дол. США [8].  

Серед основних вимог кредитора щодо надання останніх кредитів варто 
виділити:  
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- вільно плаваючий валютний курс (девальвація гривні);  
- реформування енергетичного сектора, у тому числі, ліквідація 

дефіциту «Нафтогазу» до 2017 року (за рахунок різкого підвищення тарифів на 
газ і тепло до економічно обґрунтованого рівня, але при одночасному 
субсидіюванні малозабезпечених верств населення);  

- реформа податкової системи (зі зменшенням дефіциту державного 
бюджету) тощо. 

На жаль, на сучасному етапі економічного розвитку, для погашення 
заборгованості перед МВФ, Україна вимушена вдаватися до нових позик у 
досить великих розмірах, у зв’язку з чим фінансовий борг країни зростає 
невпинними темпами. Таким чином, основним завданням уряду України 
повинно бути не відновлення співробітництва з МВФ, а перебудова 
економічної політики. Оскільки отримання наступних траншів не є засобом 
подолання глибокої економічної кризи. 

 Світовий банк є важливим джерелом фінансової та технічної допомоги 
для країн, що розвиваються, в усьому світі. Світовий банк надає Україні 
активну підтримку, починаючи з часу вступу країни до цієї інституції у 1992 
році. Банк допоміг модернізувати бюджетну систему України шляхом 
створення державного казначейства, усунення бартерних платежів і 
поліпшення загальної фінансової та платіжної дисципліни. Банк відіграв також 
важливу роль у започаткуванні реформи банківського і фінансового секторів, 
удосконаленні системи соціальної допомоги, сприянні вступу України до ВТО 
та поліпшенні середовища для ведення бізнесу.  

Спираючись на свій унікальний досвід, отриманий завдяки роботі в 
різних країнах по всьому світу, Світовий банк надає важливу аналітичну 
підтримку Україні. Нині експерти Світового банку допомагають Україні 
розв’язати її серйозні фіскальні проблеми, реформувати фінансові ринки, 
модернізувати систему державних закупівель та впроваджувати рамкову 
політику щодо забезпечення енергетичної ефективності. До останніх публікацій 
Світового банку належать дослідження у сферах охорони здоров’я та 
демографії, ринку праці, державних фінансів, ринку цінних паперів України, 
ситуації з бідністю в Україні та соціально-економічних наслідків ВІЛ/СНІДу. 

Нещодавно Світовий банк схвалив Концепцію партнерства з Україною на 
2017-2021 роки, яка має на меті надання підтримки країні в забезпеченні 
тривкого відновлення економіки на користь усього населення. 

Нова Концепція партнерства орієнтована на підвищення ефективності 
функціонування ринків, створення умов, необхідних для забезпечення 
фіскальної та фінансової стабільності, а також удосконалення надання послуг 
для всього населення України. 

З травня 2014, Група Світового банку надала Україні понад $ 5 мільярдів 
(сюди входять 4 Позики на політику розвитку, 7 інвестиційних операцій та 1 
фінансова гарантія) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). 

Поточний інвестиційний портфель Світового банку в Україні становить 
понад $2,8 мільярди. Інвестиції спрямовані на вдосконалення основних 
державних послуг, якими користуються пересічні люди у таких галузях, як 
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водопостачання, санітарні послуги, опалення, енергетика, дороги, соціальний 
захист та охорона здоров'я, а також  розвиток приватного сектора. З часу вступу 
до Світового банку в 1992 році, Україні було виділено близько $12 мільярдів на 
реалізацію понад 70 проектів та програм. 

У рамках реагування на кризу в Україні Світовий банк у березні 2014 
року оголосив про надання країні додаткової фінансової й технічної підтримки. 
За час, що минув із 2014 року, Група Світового банку надавала населенню 
України підтримку у формі двох серій позик у рамках позик на політику 
розвитку (ППР), семи нових інвестиційних проектів і гарантії розміром майже в 
5,5 млрд доларів США, які мали на меті підвищення якості критично важливих 
державних послуг, підтримку у здійсненні реформ і сприяння розвиткові 
фінансового сектора. 

Світовий банк підтримував пріоритетні реформи, покликані усунути 
ключові структурні причини поточної економічної кризи в Україні й закласти 
підвалини для інклюзивного та сталого зростання шляхом реалізації двох 
частин інвестиційних проектів з бюджетної підтримки: серії багатосекторних 
ППР (БППР-1 розміром у 750 млн доларів США, затвердженої у 2014 році, та 
БППР-2 розміром у 500 млн доларів США, затвердженої у 2015 році) та серії 
ППР для фінансового сектора (ППРФС-1 розміром у 500 млн доларів США, 
затвердженої у 2014 році, та ППРФС-2 розміром у 500 млн доларів США, 
затвердженої у 2015 році) [10]. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – державна фінансово-кредитна 
установа Європейського Союзу для фінансування розвитку 
відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів.  

Європейський інвестиційний банк – це ще одна важлива міжнародна 
фінансово-кредитна інституція, що сприяє економічному розвиткові України 
шляхом  здійснення фінансових вливань.  

За фінансового сприяння банку в Україні реалізується 13 проектів. Одним 
з найбільш успішних є проект розбудови харківського метрополітену, який 
доповнений підписанням у жовтні цього року нової угоди на 160 млн. євро, яка 
передбачає будівництво електродепо «Олексіївське», а також придбання 70 
нових вагонів метро. Також у листопаді 2017 року підписано угоду щодо 
фінансування проекту підвищення безпеки дорожнього руху у Києві, Львові, 
Одесі, Дніпрі та Харкові – на загальну суму до 90 млн. євро. Загалом зовнішній 
борг України перед Європейським інвестиційним банком станом на кінець 
третього кварталу 2017 року складає 600 млн. дол. США. 

Для того, щоб детально проаналізувати стан співпраці українського уряду 
з міжнародними фінансовими інститутами необхідно розглянути дані, 
представлені в табл. 1. 

Як видно з рис. 1, найбільшу питому вагу у структурі позик, наданих 
нашій державі займають позики МВФ (35,57 %), на другому місці знаходяться 
позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (33,58 %), на третьому – 
надані позики від Європейського Співтовариства (22,35 %), четверте та п’яте 
місця займають Європейський Інвестиційний Банк і Європейський банк 
реконструкції та розвитку відповідно (4,39 % та 4,11 %). 
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Таблиця 1 
Заборгованість України за позиками одержаними від міжнародних 

фінансових інститутів, млрд. одиниць [8] 
Міжнародна організація Сума у дол. США Сума у грн. 

Європейське Співтовариство 3,26 87,54 
Європейський банк реконструкції і розвитку 0,64 17,08 
Європейський Інвестиційний Банк 0,60 16,12 
Міжнародний банк реконструкції і розвитку 4,90 131,52 
Міжнародний Валютний Фонд 5,19 139,20 

Всього 14,59 391,57 
  

 
 

Рис. 1. Структура позик, одержаних урядом України від міжнародних 
фінансових інститутів 

 

   Для детальної оцінки впливу міжнародних кредитів на економічний 
стан вітчизняної економіки доцільно проаналізувати стан державного та 
гарантованого державою боргу України (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники державного та гарантованого державою боргу України,  

млрд. одиниць [8] 

Показник 
Сума у дол. 

США 
Сума у грн. % 

Загальна сума державного боргу та 
гарантованого державою боргу 

76,29 2 046,78 100,00 

Державний борг, у т. ч.: 64,81 1 738,73 84,95 
Внутрішній борг 26,29 705,31 34,46 
Зовнішній борг 38,52 1 033,42 50,49 
Гарантований державою борг, у т. ч.: 11,48 308,05 15,05 
Внутрішній борг 0,75 20,11 0,98 
Зовнішній борг 10,73 287,93 14,07 

 
Таким чином, проаналізувавши структуру державного боргу та 

гарантованого державою боргу України можна зробити вкрай невтішні 
висновки. Зовнішній державний борг перетнув поділку 50 % від загальної суми 
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державного боргу, що несе у собі певні загрози економіці держави. Утім, 
гарантований державою зовнішній борг складає майже 15 %. Внутрішній борг 
також сягнув вкрай високого показника, що негативно відбивається на 
основних макроекономічних показниках. Загалом ситуація складається така, що 
з’являються об’єктивні загрози економічній безпеці держави, особливо на 
міжнародній арені.  

Для повноцінного аналізу можна провести оцінку динаміки щорічної 
зміни зовнішнього боргу України. Для цього проаналізуємо дані табл. 3.  

Таблиця 3 
Державний та гарантований державою борг України за останні 5 років, 

млрд. дол. США [8] 
Період 

Показник 
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.10.2017 

Загальна сума 
державного та 
гарантованого 
державою боргу 

64,5 73,16 69,81 65,51 70,97 76,29 

Державний борг 49,25 60,08 60,06 55,59 60,71 64,81 
Внутрішній борг 23,81 32,15 29,24 21,17 24,66 26,29 
Зовнішній борг 26,14 27,93 30,82 34,43 36,05 38,52 
Гарантований 
державою борг 

14,55 13,08 9,75 9,91 10,26 11,48 

Внутрішній борг 2,03 3,39 1,77 0,89 0,7 0,75 
Зовнішній борг 12,52 9,69 7,99 9,02 9,56 10,73 

 
Згідно даних табл. 3 можна сказати, що заборгованість нашої держави 

щорічно невпинно зростає, і це, в свою чергу, робить її ще більш залежною від 
зовнішніх вливань. Адже переважна більшість отриманих позик спрямовується 
на погашення зовнішнього боргу. Тому одним з перспективних завдань 
досягнення економічної стабільності має стати перегляд та вдосконалення 
економічної політики держави. 

Висновок. Зважаючи на встановлені пріоритети розвитку національної 
економіки (наукоємна економіка, підвищення конкурентоспроможності, 
розвиток промисловості та сфери послуг, відновлювана енергетика, наукові 
дослідження) слід ефективно оцінювати шляхи досягнення оптимістичного та 
збалансованого розвитку України. Одним із таких шляхів виступає залучення 
кредитів від міжнародних фінансових інститутів. В умовах сучасної 
макроекономічної нестабільності такий вид кредитування виглядає дієвим 
способом стримування негативних економічних процесів у вітчизняній 
економіці. Значний економічний потенціал країни на сьогодні частково 
реалізується саме за допомогою тісної співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями в багатьох напрямках. 

Головними інструментами найвпливовіших міжнародних фінансових 
організацій є фінансові та кредитні ресурси, гарантії, консалтингові послуги, 
які різняться формами, терміном, кінцевим спрямуванням та вартістю у часі. У 
сучасній системі господарювання кредити міжнародних фінансових 
організацій, за умови їх ефективного використання, є важливим джерелом 
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ресурсного забезпечення реалізації пріоритетних проектів і завдань соціального 
та економічного розвитку, інструментом інституційних перетворень та 
міжнародної інтеграції. 

Для економіки України дане кредитування є досить ефективним, за умови 
раціонального та цільового використання кредитних ресурсів. Адже подолати 
шоковий стан та проблеми в економіці на розі великих змін і трансформацій 
світової економіки – це величезний шанс, яким необхідно скористатися.  

Наразі економіка країни знаходиться в досить небезпечному стані. Тому, 
якщо не реформувати проблемні ділянки, найближчим часом Україна 
опиниться серед найгірших сценаріїв: колапс або навіть суверенний дефолт, 
тобто припинить існувати як держава. Звісно, на перший погляд залучення 
міжнародних кредитів виступає як рятівна платформа, але не слід сприймати це 
настільки буквально. Адже у даного явища існує і другий бік – поступове 
зростання зовнішнього боргу та повна залежність від фінансових вливань 
організацій та країн-кредиторів. Тому, насамперед, необхідно розробити 
ефективну економічну політику держави та забезпечити її повноцінне 
впровадження, а також розвивати пріоритетні кластери економіки за рахунок 
державних стратегій та програм розвитку. А кредитування міжнародними 
фінансовими організаціями використовувати лише для підтримки поточних 
макроекономічних показників, а не для фінансування зовнішнього боргу.    
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ 
ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

  
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 

БОЛЬШОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 
 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF CORPORATE STRATEGIES OF LARGE 
BUSINESS IN UKRAINE 

 
Розглянуто усвідомлення великого бізнесу України своєї соціальної ролі і 

відповідальності на ментальному, теоретичному і практичному рівнях. 
Ключові слова: соціальна відповідальність, великий бізнес, корпоративна стратегія, 

філантропія, імплементація. 
 

Рассмотрено осознание большим бизнесом Украины своей социальной роли и 
ответственности на ментальном, теоретическом и практическом уровнях. 

Ключевые слова: социальная ответственность, большой бизнес, корпоративная 
стратегия, филантропия, имплементация. 

 

The understanding of Ukraine's large business of its social role and responsibility at the 
mental, theoretical and practical levels is considered. 

Key words: social responsibility, large business, corporate strategy, philanthropy, 
implementation. 

 

Постановка проблеми. У розвинених країнах накопичений великий 
досвід по гармонізації інтересів великого бізнесу і суспільства. Одним з 
механізмів такої гармонізації є концепція соціальної відповідальності бізнесу, 
яка набула широкого поширення і без якої неможливо уявити сучасне 
суспільство і сучасну економіку. Практики соціальної відповідальності бізнесу 
в провідних країнах світу є інституціолізованими і зараз стали невід'ємною 
частиною сучасної ділової культури. На сьогодні в Україні проблема соціальної 
відповідальності великого бізнесу не усвідомлюється. У теоретичному плані не 
існує достатня кількість досліджень присвячених цій проблемі. Переважають 
анахронічні світоглядні установки на суспільну роль великого бізнесу, які 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 11 16 

перешкоджають економічному розвитку країни, її успішному реформуванню та 
інтеграції в європейські структури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціальної 
відповідальності бізнесу широко висвітлені в літературі. Видаються 
авторитетні наукові журнали, де ця тема є провідною, зокрема, «Journal of 
Business Ethics», «International Journal of Business Governance and Ethic»,  
«Business Ethics Quarterly». Протягом десятиліть, починаючи з середини 1970-х 
рр., Дослідження соціальної ролі і соціальної відповідальності бізнесу були 
однією з провідних тем академічного дискурсу в економічній науці США і 
країн Європи. в рамках цих досліджень було вироблено узагальнюючу 
концепцію корпоративної соціальної діяльності, корпоративної соціальної 
відповідальності та цілий спектр аналитич ких підходів, як суто економічного, 
так і соціологічного, філософського, міждисциплінарного характеру. Зокрема, в 
рамках аналізу витрат і вигод, стейкхолдерістського підходу та ін. У 
вітчизняній науці проблеми соціальної відповідальності бізнесу висвітлюються 
в роботах С. В. Безчотніковой, Ю. К Зайцева, окремих роботах Н. Супруна, М. 
Долішнього, В. Осецького, А. Чухно, А. Василик, А. Малиновської і В. Гейця.  

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Загальний обсяг 
публікацій вкрай малий; проблема соціальної відповідальності великого бізнесу 
України, незважаючи на свою гостру актуальність, не отримала суттєвої 
теоретичної розробки. Розділи присвячені теорії і практиці соціальної 
відповідальності корпорацій, як правило відсутні у вітчизняних навчальних 
курсах бізнес стратегій. 

Мета статті - аналіз проблеми соціальної відповідальності в 
корпоративних стратегіях великих компаній України в контексті світового 
досвіду та сучасних теоретичних підходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під соціальною 
відповідальністю бізнесу (corporate social responsibility - CSR) розуміють 
наявність у підприємства активної громадської позиції, спрямованої на 
досягнення стану гармонійного співіснування з соціумом, встановлення між 
ними продуктивного і взаємокорисного діалогу, усвідомлення бізнесом своєї 
ролі у виникненні проблем суспільного значення і в їх вирішенні. 
Корпоративна соціальна діяльність (Corporate Social Performance - CSP) 
передбачає використання бізнесом своїх ресурсів для вирішення соціальних 
проблем для досягнення певних соціальних цілей. Від приватної філантропії 
попереднього історичного періоду новітня корпоративна соціальна 
відповідальність відрізняється перш за все своїм інституціалізуваним і 
секулярним характером. Соціальна діяльність корпорацій - необхідний 
компонент діючої громадської системи, а не приватна благодійність окремої 
особи або групи осіб. Протягом 1960-х - 1970-х рр. питання соціальної 
відповідальності були в центрі уваги менеджменту великих компаній, які 
опинилися під атаками радикальних політичних груп, захисників прав 
споживачів, прихильників руху інвайроменталістів, а також під тиском урядів. 
Зрештою логіка подій вела до утвердження в суспільній свідомості концепту 
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відповідальності бізнесу перед суспільством, і його перетворення в образ дій 
корпоративного менеджменту. 

Уже в той час це вимагало від компаній ряду конкретних дій починаючи 
від змін у структурі і закінчуючи переглядом власних місій, впровадженням 
соціально орієнтованих програм. 

 Надалі, модель CSR стала включати в себе три операціональні 
компоненти: принципи (законність, відповідальність перед суспільством, 
розподіл повноважень), процес (оцінка впливу на навколишнє середовище, 
управління зацікавленою участю, управління справами), результати 
(суспільний вплив, соціальні програми, соціальна політика); і три 
основоположні напрямки: економічну, громадську і соціальну відповідальність. 
Також, корпоративна соціальна відповідальність може бути розглянута в 
категоріях економічної, правової, етичної відповідальності. Концепт соціальної 
відповідальності корпорацій став основою для вироблення відповідної системи 
цінностей (систем цінностей), які роблять свій вплив на формування 
корпоративних місій і корпоративних стратегій. 

Корпоративні стратегії щодо сфери CSR як правило, включають в себе 
наступні компоненти: 

1)визначення плану соціальних дій, 
2)інвестиції в соціальні програми, 
3)причетність зайнятих в корпорації до обраної сфери соціальної 

відповідальності; 
4)вплив активності в соціальній сфері на конкурентні позиції (переваги) 

корпорації; 
5)вимірювання ефекту від соціальних програм. 
Якщо основна діяльність фірми має безпосереднє відношення до 

соціально значущих питань, соціальний характер можуть мати становище 
основної стратегії фірми, яка визначає напрямок її розвитку і зміст діяльності 
як ділового підприємства. Принципи CSR були інституціалізувати в ряді 
міжнародних стандартів, зокрема, в чинному стандарті IC CSR-08260008000 
"Соціальна відповідальність організації", який включає стандартні розділи із 
соціальної відповідальності фірми; Міжнародному стандарті ISO 26000 
"Керівництво з соціальної відповідальності" і, в більш широкому сенсі, в 
практиці так званого соціального обліку та аудиту (social accounting and 
auditing), громадському моніторингу (Community-Based Monitoring) . 

Широке залучення корпорацій до соціальної активності навіть привело до 
етичного парадоксу, визначеного Б. Хастером і Д. Алленом: як етично 
використовувати етику як стратегію? Соціальні завдання інтегрувалися в 
маркетингові кампанії, використовувалися для стимуляції і підвищення 
продуктивності праці співробітників, служили засобом поліпшення іміджу і 
капіталізації корпорацій. Наприклад, випуск екологічно безпечної якісної 
продукції як мета, до якої прагне фірма, підвищує попит і рівень цін на неї; 
споживачі вважають своїм моральним обов'язком купувати саме цю продукцію, 
тим самим виступаючи за збереження навколишнього середовища і 
підтримуючи турботи про людину. Соціальна діяльність стає засобом 
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створення корпораціями конкурентних переваг. Наведено дані про сутність 
корпоративних стратегій соціальної відповідальності є актуальними насамперед 
для розвинених країн. Далі у роботі розглядається, на скільки стандарти 
корпоративної соціальної відповідальності є характерними для інших країн, 
зокрема, для України. Існує досить велика кількість досліджень, автори яких 
приходять до висновку, що культурні та ментальні особливості обумовлюють 
різне ставлення соціуму, споживачів, співробітників, менеджменту до концепції 
CSR. Чітка крос-культурна різниця в розумінні соціальної відповідальності 
корпорацій простежується між США і КНР. 

Дослідження прикладу Естонії виявило порівняно слабке проникнення 
концепції CSR в діяльність фірм. Г. Алас і К. Тафель використовуючи 4-х 
стадийную модель розвитку CSR: "економічна відповідальність - вимушена 
громадська відповідальність - соціальна чуйність - соціальний менеджмент" 
вказують, що бізнес в умовах транзитивної економіки Естонії знаходиться 
тільки на перших сходинках розвитку CSR. 

У суспільстві України за часів суспільної трансформації міжнародно 
визнані етичні концепції не могли мати успіху. 

Проведене в 2004 р Українським жіночим фондом та Консорціумом з 
удосконалення менеджмент-освіти в Україні спеціальне "Загальнонаціональне 
опитування з питань соціальної відповідальності українського бізнесу і 
корпоративної філантропії" виявило, що соціальні заходи і програми 
українських компаній переважно мали філантропічну спрямованість - 
представляли собою акції з матеріальної або фінансової допомоги благодійним 
закладам. Концептуально більш просунуті заходи здійснювалися фірмами з 
іноземним (західним) капіталом з привнесеними елементами корпоративної 
культури. 

Інформативні результати дало дослідження Н. Ксенія, Е. Блер, А. 
Хеоріаді. У них мова йде про порівняння етичних стандартів студентів, що 
навчаються за програмами MBA, в США, Малайзії та України. 
Використовувалася оціночна методика PRESOR (сприйняття важливості етики і 
соціальної відповідальності). Результати студентів-українців виявилися такими, 
що не могли бути тлумачені однозначно. З формально-ідеалістичного боку 
погляди українських студентів не відрізнялись від поглядів американських 
студентів. Але українські студенти демонстрували вкрай високі бали за шкалою 
морального релятивізму. Буквально, це означало що респонденти прагнули 
давати етичну оцінку "в залежності від конкретних обставин кожної ситуації". 
Це також може бути інтерпретованим як відсутність у них чітких моральних 
орієнтирів і готовності слідувати своїм формально певним переконанням. 

Аналіз соціально-економічного становища в Україні вказує на ті 
напрямки, які потребують соціально відповідальних дій великого бізнесу. 

Перший з них - позиція бізнесу з охорони навколишнього середовища. 
Економіка України має кілька галузей, діяльність яких утворює екологічні 
ризики значущі в національному масштабі. У розвинених країнах гірничо-
видобувна та металургійна галузі є традиційною мішенню для атак 
інвайроменталістських груп і політиків. 
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Проблема сплати податків, які служать основою для побудови соціальної 
держави. Ця проблема є для України особливо соціально значущою. У 
громадському дискурсі вона розглядається крізь призму законності, соціальної 
справедливості, хоча ситуація вимагає розглядати справу чесності великих 
корпорацій зі сплати податків і крізь призму їх морального обов'язку перед 
суспільством. Великий бізнес повинен брати активну участь не тільки в 
обговоренні планів і проектів реформ, які передбачають зниження податкових 
ставок, а й виступати моральним лідером у справі соціально відповідального 
ставлення до оподаткування, надаючи розширену технічну, фінансову, 
інформаційну підтримку у боротьбі з ухиленням від оподаткування. 

Результати досліджень. Коло проблем, які мають суспільну 
актуальність, може і повинне бути об'єктом відповідального ставлення 
великого бізнесу. Важливим є те, що великий бізнес повинен проявляти 
інноваційне ставлення до виявлення, актуалізації та вирішення соціально 
значущих питань. 

Політика держави щодо інституційного розвитку CSR в Україні 
демонструє відставання і від об'єктивних потреб суспільства, і від реальної 
практики. Закон "Про соціальну відповідальність великого бізнесу", внесений 
до Верховної Ради у вигляді законодавчої ініціативи в 2011 р, залишився не 
розглянутим і не прийнятим. Рекомендації ООН, UNDP, ЮНІСЕФ, ЄС щодо 
законодавчого забезпечення розвитку сфери CSR в національне законодавство 
України не імплементовані. 

У той же час, наявність міжнародних вимог і стандартів нефінансової 
звітності та побудови відкритих корпоративних стратегій стимулюють великий 
бізнес України до певних кроків у цьому напрямку. 

Всі стратегії демонструють концептуальну і ідеологічну слабкість. 
Переважно, вони є спробою буквального слідування рекомендаціям стандарту 
IC CSR-08260008000, і формальним відтворенням до його структури і розділів, 
що свідчить про відсутність зацікавленості вищого менеджменту та власників у 
проблемі, відсутність її розуміння. 

Дані корпоративні стратегії не є відповіддю на актуальні соціальні 
проблеми, які існують в українському суспільстві. Компанії приписують собі в 
якості соціальної відповідальності те, що вони зобов'язані робити згідно 
чинного національного законодавства (про працю, про захист навколишнього 
середовища). Реальні соціальні програми даних стратегій не виходять за межі 
набору безсистемних філантропічних заходів, а стратегії механічно 
відтворюють не зв'язані з українським суспільством реалії, отже є 
беззмістовними або розрахованими виключно на зовнішній ефект.  

Висновки і пропозиції. У великого бізнесу України є відсутнім 
усвідомлення своєї соціальної ролі і відповідальності на ментальному, 
теоретичному і практичному рівнях. Спроби вироблення корпоративних 
стратегій CSR є механічним і спрямованим на зовнішній (щодо країни) ефект. 
Корпоративні стратегії CSR не відповідають сучасним світовим зразкам 
насамперед на фундаментальному рівні ідеології і цінностей. Така ситуація є 
істотним чинником гальмування суспільного і економічного розвитку України і 
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вимагає невідкладних заходів для свого виправлення, серед яких слід 
запропонувати прийняття Закону "Про соціальну відповідальність бізнесу" з 
імплементацією до нього відповідних концептуальних положень щодо 
соціального аудиту та громадського моніторингу, рекомендації академічних 
курсів з CSR і CSP для студентів базових економічних спеціальностей, 
актуалізацію проблеми CSR серед експертного співтовариства України. 
Потребує подальшого дослідження ряд пов'язаних питань, зокрема: визначення 
соціально значимих проблем та їх актуалізація в рамках корпоративних 
стратегій соціальної відповідальності великого бізнесу України; з’ясування  
факторів, що викликали відсутність соціального замовлення на CSR з боку 
українського суспільства. 

 

Бібліографічні посилання: 
1. Introduction to CSR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tutor2u.net/business/strategy/corporate-social-responsibility-introduction.html. 
2. Визначення: корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://csrgender.org.ua/discrimination/53-zagalna-informaciya-pro-ksv-ta-
ender.html. 

3. Корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.csrjournal.com/lib/networkoverview/188-chto-takoe-sob-kso.html. 

4. Моделі корпоративної соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.kneu.dp.ua/moodle-
new/pluginfile.php/8445/mod_resource/content/0/SVPB_7.201_8.201_OMpd 

5. Світова історія розвитку КСВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.stelmaschuk.info/internet-conference/announced-internet-
conference/onferencia-17-05-2012/51-article-onferencia-17-05-2012/241-241.html. 

6. Смовженко Т.С. Корпоративна соціальна відповідальність / Т. Смовженко, А. 
Кузнєцова. – Вид. друге, випр. і доповн. – К. : УБС НБУ, 2010. – 314с. 

7. Соціальне партнерство і його методи в зарубіжних країнах (досвід та уроки) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://evolutio.info/content/view/616/54/. 

8. Сучасні моделі КСВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_41/statti/18.pdf. 

9. Тенденції: що рухає, а що гальмує КСВ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://delo.ua/business/tendencii-chto-dvizhet-a-chto-tormozit-kso-v-ukraine-
173200/. 

10. Форум соціально відповідального бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://svb.org.ua/. 

 

List of references: 
1. Introduction to CSR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 

http://tutor2u.net/business/strategy/corporate-social-responsibility-introduction.html. 
2. Vyznachennia: korporatyvna sotsialna vidpovidalnist [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 

dostupu: http://csrgender.org.ua/discrimination/53-zagalna-informaciya-pro-ksv-ta-
ender.html. 

3. Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://www.csrjournal.com/lib/networkoverview/188-chto-takoe-sob-kso.html. 

4. Modeli korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 
dostupu: http://www.kneu.dp.ua/moodle-
new/pluginfile.php/8445/mod_resource/content/0/SVPB_7.201_8.201_OMpd 

5. Svitova istoriia rozvytku KSV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://www.stelmaschuk.info/internet-conference/announced-internet-
conference/onferencia-17-05-2012/51-article-onferencia-17-05-2012/241-241.html. 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 11 21

6. Smovzhenko T.S. Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist / T. Smovzhenko, A. Kuznietsova. 
– Vyd. druhe, vypr. i dopovn. – K. : UBS NBU, 2010. – 314s. 

7. Sotsialne partnerstvo i yoho metody v zarubizhnykh krainakh (dosvid ta uroky) [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhym dostupu: http://evolutio.info/content/view/616/54/. 

8. Suchasni modeli KSV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_41/statti/18.pdf. 

9. Tendentsii: shcho rukhaie, a shcho halmuie KSV v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym 
dostupu: http://delo.ua/business/tendencii-chto-dvizhet-a-chto-tormozit-kso-v-ukraine-
173200/. 

10. Forum sotsialno vidpovidalnoho biznesu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://svb.org.ua/. 

 
УДК 657: 330.53 
JEL Classification: М41 

 
Верига А. В.  

доктор экономических наук, доцент, 
Аудиторская фирма «ЮГ-АУДИТ»  

 

Veriha H. V. 
doctor of economics, associate professor, 

Audit firm "Yug-Audit" 
 

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНЫХ ОЦЕНОК НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 

 
IMPACT OF ACCOUNTING ESTIMATES ON THE EFFECTIVENESS OF 

USING ASSETS IN INFLATION CONDITIONS 
 

Статья посвящена актуальным аспектам влияния оценки активов, в частности, 
основных средств на эффективность их использования в условиях инфляционных процессов, 
а именно: их индексации и переоценки, как важных инструментов преодоления негативного 
влияния инфляции. Проанализированы отличия и противоречия переоценки в финансовом и 
налоговом учете, их влияние на результаты деятельности предприятия и, опосредованно, 
экономику региона 

Ключевые слова: активы, основные средства, учет, индексация, индекс инфляции, 
переоценка, справедливая стоимость, эффективность 

 

The article is sanctified to the actual aspects of influence of estimation of regional assets, in 
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Постановка проблемы. Рациональность использования материальных и 
нематериальных активов зависит от многих составляющих, важное место среди 
которых занимает четко налаженная система учета. Она выступает в качестве 
источника финансовой информации, которая необходима руководству 
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различных уровней, в частности для своевременного реагирования на влияние 
факторов внешней среды, зачастую неблагоприятного. Одним из таких 
неблагоприятных факторов влияния как на экономику региона, так и на 
отдельное предприятие, является инфляция.  

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты 
индексации и переоценки ресурсов в условиях инфляции рассматривают 
отечественные ученые-экономисты, в частности, К. Безверхий [1], Т. Бутинец 
[2], С. Голов [3], О. Кириченко, Ю. Ким [4], М. Лучко [5], Н. Круш, 
О. Клименко [6], Н.  Остапьюк [10], И. Павлюк [11], И. Чалый [12] и другие 
исследователи. Однако постоянные изменения законодательной и нормативной 
базы налогового и финансового учета устраняют одни несогласованности, но 
приводят к другим, что требует постоянного внимания. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. В ходе 
аудиторских проверок одними из ключевых являются вопросы проверки 
правильности учетных оценок, особенно в условиях инфляционных процессов. 
Анализ практики ведения бухгалтерского учета указывает на то, что объектами, 
которые наиболее ощутимо нуждаются в учете влияния инфляции для 
достоверной оценки, являются необоротные активы, в первую очередь – 
основные средства. Главной причиной этого является изменение справедливой 
стоимости необоротных активов в процессе длительной эксплуатации и под 
воздействием комплекса факторов, что усложняет определение их реальной 
стоимости на дату баланса. Следствием неправильной оценки основных средств 
является искажение валюты баланса, финансового результата и показателей, 
которые характеризуют эффективность производства. Искажение показателей 
на уровне предприятия оказывает на уровне региона или отрасли уже 
кумулятивный эффект. 

Целью исследования является анализ механизма индексации и 
переоценки необоротных активов на примере основных средств в условиях 
инфляции, определение отличий и противоречий между ними в финансовом и 
налоговом учете, а также выявление их влияния на результаты деятельности 
предприятия и, опосредованно, экономику региона. 

Изложение основного материала. В условиях инфляции данные 
бухгалтерского учета поддаются искажению и могут оказаться источником 
необъективной информации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние инфляционных процессов на данные учета 
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Известны два метода противодействия негативному влиянию инфляции: 
индексацию и переоценку. На сегодня в Украине в практике бухгалтерского 
учета, с целью преодоления негативного влияния инфляционных процессов, 
применяется переоценка, которая является одним из учетных методов. 

Стоимость активов определяется характером их использования в 
хозяйственной деятельности предприятия, видом, комплексностью объекта, 
стадией жизненного цикла, факторами времени и инфляции. Инфляция (от лат. 
inflatio – раздувание) – длительный рост общего уровня цен, что, 
соответственно, является свидетельством снижения покупательной 
способности денег. При этом процесс инфляции по-разному влияет на 
отдельные виды активов. Так, стоимость оборотных активов, которые 
используются в течение операционного цикла или одного года, менее 
подвержена влиянию инфляции. Однако, если оборачиваемость запасов, денег, 
дебиторской задолженности снижается из-за действия внутренних и внешних 
факторов, как объективных, так и субъективных, такие активы под 
воздействием инфляции обесцениваются. Напротив, стоимость недвижимости 
(земли, зданий) в условиях действия инфляционных процессов фактически 
растет. Другие объекты основных средств (машины и оборудование, 
автотранспорт) в условиях инфляции могут как увеличивать, так и уменьшать 
свою стоимость под воздействием совокупности факторов (загруженность 
рабочих машин и оборудования, индивидуальное или массовое производство, 
наличие квалифицированных работников и др.). Относительно нематериальных 
активов, их стоимость подвержена влиянию инфляции в меньшей степени. 
Неправильная оценка необоротных активов может привести к нарушению 
принципа осмотрительности, предусматривающего использование методов 
оценки, которые должны предотвращать занижение оценки обязательств и 
расходов и завышение оценки активов и доходов предприятия (рис. 2). 
Сложность оценивания необоротных активов связана с длительным сроком 
их эксплуатации и влиянием многих факторов, среди которых:   
инфляционные процессы, соотношение спроса и предложения, моральный 
износ,  государственная политика, ряд других. 

 

 
Рис. 2. Влияние оценки активов на показатели деятельности  
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Согласно п. 16 П(С)БУ 7 «Основные средства» [9] предприятие может 
переоценивать объект основных средств, если его остаточная стоимость на 
дату баланса существенно отличается от справедливой. В случае 
осуществления такой переоценки она должна проводиться для всех объектов 
группы, к которой относится переоцениваемый объект. При этом порогом 
существенности для переоценки или отражения уменьшения полезности 
объектов основных средств может приниматься величина, которая равняется 
1 % чистой прибыли (убытка) предприятия, или величина, которая равняется 
10 %-му отклонению остаточной стоимости объектов основных средств от их 
справедливой стоимости. В соответствии с П(С)БУ 19 «Объединение 
предприятий», справедливая стоимость – это сумма, по которой может быть 
осуществленный обмен актива или оплата обязательства в результате операций 
между осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами. 
Справедливая стоимость объекта основных средств может колебаться в 
сторону уменьшения или увеличения, поэтому предприятие может 
неоднократно как уценивать, так и дооценивать один и тот же объект. 

 
Рис. 3. Отражение повторной переоценки основных средств 
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расходов отчетного периода. Если проводится не первая, а очередная 
переоценка основных средств, то ее отражение в бухгалтерском учете имеет 
свои особенности, которые регламентируются п. 20 П(С)БУ 7 (рис. 3). 

Расчет суммы переоценки проводится путем перемножения 
первоначальной стоимости и суммы износа на индекс переоценки, который 
определяется как соотношение справедливой и остаточной стоимости 
объекта переоценки. Следует отметить, что индекс переоценки определяется 
отдельно для каждого конкретного объекта основных средств, следовательно, 
даже при одинаковой стоимости и сумме износа двух разных за своим 
назначением объектов основных средств, которые входят в одну группу, 
которая переоценивается, сумма дооценки или уценки может оказаться разной. 
Результаты переоценки отображаются на дату баланса (последний день года), а 
сроки ее непосредственного осуществления предприятие выбирает 
самостоятельно на протяжении года. 

Невзирая на добровольность проведения переоценки основных средств и 
наличие некоторых нежелательных моментов, связанных с ней (большая 
трудоемкость и дополнительные расходы), делать ее целесообразно, 
поскольку: 

1. В случае проведения переоценки пользователям будет предоставляться 
полная, правдивая и непредвзятая информация относительно основных средств 
и их отражения в финансовой отчетности предприятия, чего и требуют нормы 
Закона о бухгалтерском учете [8]; 

2. В случае приближения остаточной стоимости основных средств к 
справедливой, которая в условиях инфляции постоянно растет, происходит 
увеличение стоимости активов предприятия, а, соответственно, и собственного 
капитала, который положительно влияет на решения потенциальных 
инвесторов предприятия; 

3. Применение переоценки позволяет обоснованно определить 
себестоимость продукции и увеличить размер амортизационных отчислений, 
который обеспечит возобновление основных средств предприятия.  

Параллельно с бухгалтерским, в налоговом учете также предусмотрена 
переоценка (до 2011 г. – индексация) основных средств, однако она проводится 
совсем в другом порядке и в другие сроки. Так, согласно п. 146.21 НКУ [7], 
налогоплательщики всех форм собственности имеют право осуществлять 
ежегодную переоценку балансовой стоимости групп основных средств на 
коэффициент индексации (Ки), который определяется по формуле: 

 Ки  = [Ии–10]: 100                                          (1) 
где Ии – индекс инфляции года, по результатам которого проводится индексация, %. 
Индекс инфляции (индекс потребительских цен) – это статистический 

показатель, который характеризует изменение цен (тарифов) на 
потребительские товары и услуги во времени. Иначе он отображает 
изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде (в периоде, для 
которого индекс инфляции принимается за 100 %). По мнению автора, 
использование в приведенной формуле официального индекса инфляции не 
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корректно, поскольку он отображает инфляционные процессы на рынке 
потребительских цен, но не отвечает индексу роста цен на средства 
производства, потому индексация по такой методике не может обеспечить 
соответствия балансовой и справедливой стоимости основных средств. 

В отличие от переоценки в финансовом учете, налоговая переоценка 
проводится: только после окончания года; только балансовой стоимости 
групп основных средств, а не отдельных ее объектов; только при условии, 
что годовой индекс инфляции был больше 110 % (Ки > 1), что делает  
невозможным проведение «налоговой уценки», потому что индексация при Ки 
< 1 не проводится. Проводить ли налоговую переоценку – выбирать 
плательщику налога. Однако этой возможностью стоит воспользоваться, 
поскольку переоценка основных средств увеличивает их стоимость, которая в 
свою очередь увеличивает амортизационные отчисления, а это уменьшает 
налогооблагаемую прибыль. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика переоценки основных средств  

в финансовом и налоговом учете 

Факторы Переоценка согласно П(С)БУ 7 
Переоценка согласно 

Налоговому кодексу Украины 
Обязательность 

проведения 
предприятие само решает, необходимо ли ее проводить 

 
Частота 

проведения и 
сроки 

ограничения отсутствуют; главное для 
предприятия - придерживаться условий 
проведения переоценки  

переоценка осуществляется по 
результатам года 

Условие 
проведения 

остаточная стоимость объекта основных 
средств должна отличаться от его 
справедливой стоимости на дату баланса 
больше чем на 10 % 

переоценка проводится, только, 
если индекс инфляции 
предыдущего года превышает 
10 % 

Величины, 
учитываемые при 

расчете 

остаточная и справедливая стоимость 
необоротных активов 

годовой и среднегодовой 
индексы инфляции 

Показатели 
корректировки 

стоимости 
индекс переоценки коэффициент индексации 

Применение 
индекса 

индексы переоценки для необоротных 
активов одной и той же группы могут 
отличаться один от другого (по 
некоторым из них балансовая стоимость 
во время переоценки может вообще не 
изменяться) 

переоценке подлежит 
балансовая стоимость групп 
основных средств, причем все 
они индексируются на 
одинаковый коэффициент 

Результат 
возможна как уценка, так и дооценка 
балансовой стоимости каждого объекта 

предусматривает только 
увеличение балансовой 
стоимости  

 

 
 
Среди основных средств особое место занимает земля как объект учета 

и переоценки, что является предметом самостоятельного исследования. 
Сложности вызваны наличием  несколько видов оценки земли, как её качества, 
так и стоимостной:  бонитировка почв, нормативная, экспертная, 
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экономическая. На сегодня наиболее актуальной является нормативная 
денежная оценка земель, в основу определения которой положен рентный 
доход.  

В связи с инфляционными процессами в экономике страны, и с 
изменениями характеристик земельных участков, существует необходимость 
уточнения нормативной денежной оценки земли, иначе государство будет 
получать сумму налога, которая с каждым годом будет все меньше 
соответствовать назначению земли как актива. 

Сравнительная характеристика переоценки в финансовом и налоговом 
учете приведена в таблице 1. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ практики 
оценки активов в финансовом и налоговом учете, выполненный на примере 
основных средств, в контексте влияния качества оценки на эффективность их 
использования в условиях инфляции указывает на ряд проблем, среди которых 
в статье рассмотрены следующие: 

 громоздкий и требующий квалифицированного подхода механизм 
переоценки, с одной стороны, и необязательность её осуществления, с 
другой, толкает менеджмент предприятий на пренебрежение её процедурой. 
Это приводит к несопоставимости учетных оценок, применяемых разными 
субъектами хозяйствования; 

несогласованность законодательной и нормативной базы переоценки 
искажает финансовую информацию, а также создает базу для креативного, в 
негативном понимании, подхода к учету и манипулирования учетными 
данными; 

отсутствие единого подхода относительно использования индексов 
инфляции препятствует объективному учету влияния инфляционных 
процессов на изменение справедливой стоимости необоротных активов, в 
частности, основных средств; 

отличия в налоговом и финансовом учете дают разный результат 
переоценки при одинаковых условиях. 

Указанное приводит к искажению данных в финансовых отчетах, что 
негативно влияет на решения пользователей всех уровней. Поэтому актуальной 
задачей и направлением дальнейших исследований является разработка 
единого алгоритма, который учитывает влияние инфляции на оценку и 
переоценку активов, в первую очередь – необоротных, в учете.  

В этом контексте считаем, что на предприятии (в организации) 
параллельно с переоценкой в налоговом учете необходимо проводить 
переоценку и в финансовом учете. Невзирая на большую трудоемкость и 
дополнительные расходы, делать это целесообразно, поскольку при условии 
приближения остаточной стоимости основных средств к справедливой 
происходит увеличение стоимости активов предприятия и, опосредованно, 
собственного капитала. В конечном итоге, рост капитализации положительно 
влияет на инвестиционную привлекательность отдельного предприятия и 
региона в целом. Кроме того, позитивным моментом применения переоценки 
является обоснованность и достоверность показателя себестоимости 
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продукции, а также увеличение размера амортизационных отчислений, 
обеспечивающего возобновление необоротных активов, в частности основных 
средств.  

Решение поставленных в работе задач создаст предпосылки для 
повышения рациональности и эффективности использования как 
материальных, так и нематериальных активов на всех уровнях. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА 
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК 

ОСНОВА  ФОРМИРОВАНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
ЗНАНИЙ 

 
DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM AS THE BASIS OF 

FORMATION OF INNOVATION ECONOMICS KNOWLEDGE 
 

Розглянуто розвиток соціально-економічної системи  як головний напрям формування 
інноваційної економіки знань. 

Ключові слова: соціально-економічна система,   економіка знань, інновації. 
 

Рассмотрено развитие социально-экономической системы как главное направление 
формирования инновационной экономики знаний. 
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Ключевые слова: соціально-экономическая система, экономика знаний, инновации. 
 

The development of the socio-economic system as the main direction of the formation of an 
innovative knowledge economy is considered. 

Key words: socio-economic system, economics of knowledge, innovations.  
 

Постановка проблеми. Динаміку економічного зростання більшості 
держав в значній мірі визначає швидкість розвитку пріоритетних напрямів 
науки і техніки, а також масштаби їх використання в національних 
господарських процесах. Модернізація промисловості та суспільства, 
неможлива без функціонування прогресивної наукової бази, що дозволяє 
домагатися більш високої виробничої ефективності і забезпечення соціально-
економічного благополуччя населення країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Головним аспектам 
формування інноваційних систем присвячена велика кількість публікацій 
вітчизняних та зарубіжних вчених М. Альберта, B. Беренса, Ю. Брігхема, 3. 
Боді, Р. Брейлі, Л. Давена, С. Майерса, Р. Мертона, М.Х. Мескон, М. Решке, П. 
Самуельсона, С. Шмідта, Й. Шумпетера. Серед вітчизняних вчених – 
економістів, які зосереджують увагу на з’ясуванні закономірностей сучасного 
науково – технологічного розвитку, та національної інноваційної системи 
можна назвати наступних: В. Вергуна, В. Геєця, В.Горохова, М.Дудченка, 
О.Каніщенко, С.Кірєєва, Д.Лук’яненка, В. Новицького, А.Поручника, В. 
Семиноженка, О. Ступницького, А. Філіпенка, О. Шниркова. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз 
наукових робіт з даної проблеми дозволяє зробити висновок, що поняття 
«людський капітал регіону» є найбільш ємним і універсальним, що дає початок 
і інтелектуального капіталу, і науково-технічного потенціалу. Тому його можна 
визначити як можливості населення відповідної соціально-економічної системи 
(країни, регіону), в досягненні певного рівня продуктивності фізичної та 
розумової праці і його нарощенні. У підсумку слід констатувати, що запуск 
модернізаційних процесів в Україні вимагають концентрації зусиль на 
нарощуванні людського капіталу, який асоціюється з позитивною динамікою 
чисельності працездатного населення, розвитком його наукових і творчих 
можливостей і генерацією інноваційних знань. 

Мета статті. Основною метою статті є висвітлення основних тенденцій 
розвитку соціально-економічних систем та визначення системоутворюючих 
складових інноваційної економіки знань. 

Результати дослідження. Визначальними факторами функціонування 
світової та національної спільнот і джерелами формування додаткової вартості 
стають людський потенціал, соціальний капітал та наукові знання. В останні 
десятиліття на частку науково-технічного прогресу в різних країнах припадає 
від до 90% сукупного внеску всіх факторів приросту НВП. При цьому, 
емпірично встановлено, що  значний позитивний ефект для економіки 
створюється від збільшення витрат на наукові дослідження. 

Пріоритетність розвитку економіки знань повинна стати головною 
галуззю. При цьому підвищення якості цього зростання відбувається за рахунок 
прогресивності, екологічності та соціальної спрямованості. Наука стає 
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альтернативним і одночасно ключовим двигуном економічного зростання. В 
умовах формування економіки знань країни необхідно внести роз'яснення з 
приводу змістовного уявлення про похідні категорії: «людський капітал» і 
«інтелектуальний ресурс», а також «науково-технічний потенціал» [ 1, с.119  ]. 
Слід визнати, що їх розгляд знаходить відображення у величезній кількості 
наукових публікацій. І часто досить складно між ними провести чітку грань і 
знайти істотні відмінності. Крім того, більшість сучасних наукових досліджень 
містять ідентичні висновки про те, що якість людських та інтелектуальних 
ресурсів і ступінь їх залученості в відтворювальні процеси здійснюють 
безпосередній вплив на темпи економічного зростання і рівень національного 
багатства. Передумови формування таких ресурсів пов'язані з розглядом 
кількох основних факторів: демографічних розвитком (збільшенням або 
зменшенням чисельності населення на конкретній території); використанням 
передових технологій у випуску продукції (надання послуг), що обумовлює 
динаміку продуктивності праці; рівнем створення і поширення знань за 
допомогою системи освіти; інституційними умовами, які  ініціюють 
можливості освоєння інновацій останнього технологічного укладу[ 2, с.96 ]. На 
цій основі необхідно привести визначення найбільш поширених категорій. 

Інтелектуальні ресурси можна розглядати як систему  людських, 
організаційних та мережевих ресурсів, що дозволяють якісно змінювати 
навколишнє середовище шляхом створення нових продуктів інтелектуальної 
діяльності та оновлення наявних.  

Людський капітал, являє собою знання, компетенції та властивості людей 
і сприяють розвитку особистісного, соціального і економічного благополуччя.  

Науково-технічний потенціал, ототожнюється із сформованою в рамках 
національного господарства системою організації і управління науковими 
дослідженнями і розробками. У підсумку потрібно зазначити, що в безперервно 
зростаючій кількості досліджень щодо розглянутих економічних категорій 
розширюється (а іноді видозмінюється) спектр використаних трактувань. Крім 
того, процеси модернізації національного господарства вимагають поточних і 
прогнозних оцінок трудового та інтелектуального потенціалів населення на 
мезо-економічному рівні, як бази для прийняття коригувальних впливів і їх 
оптимізації. 

Крім того, згідно з оцінками вітчизняних дослідників, заснованим на 
статистичних методах, регіони, які розвивають наукову сферу, нарощують 
людський капітал і притягують міграційні потоки, є, в свою чергу, джерелами 
зростання сукупної факторної продуктивності. 

Демографічна складова стає джерелом формування людського потенціалу  
визначає народонаселення країни, процес його відтворення. Тому 
прогнозування чисельності населення і його структури є вихідним для 
стратегічного планування розвитку соціально-економічної системи. У той же 
час, необхідно доповнити, що зазначений фактор є основним, але не єдиним у 
розвитку інноваційної економіки будь-якої території. В умовах нових 
економічних відносин і реалізації модернізаційного курсу позитивні зміни в 
чисельності населення повинні тісно корелюватися з динамікою результатів 
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праці. Тільки в цьому випадку можна констатувати високу ефективність 
демографічних процесів і стверджувати про нарощування людського 
потенціалу. 

Витрати на людський потенціал у довгостроковому плануванні є 
найефективнішими, оскільки віддача істотно перевищує віддачу від вкладень в 
основний капітал. У розвинених державах загальний приріст національного 
доходу на 60% визначається динамікою освоєння нових знань і освіченості 
суспільства. Показники, що характеризують розвиток людського потенціалу на 
сучасному етапі, можуть використовуватися як індикатори ефективності 
державного управління та  життєздатності держави [3]. Це підтверджує 
актуальність здійснення масштабних цілеспрямованих інвестицій в науково-
освітню сферу України з метою посилення процесів генерації знань і 
нарощування людського капіталу країни. Новий стан суспільних відносин, 
заснованих на створенні і розповсюдженні інноваційних знань завдяки 
людському ресурсу, називають по-різному. Необхідно визнати, що дуже часто 
використовуються такі поняття, як економіка інформаційного суспільства, 
економіка знань, мережева економіка, інноваційна економіка, нова економіка, 
цифрова економіка, економіка послуг[ 4, с.112 ]. 

Виробництво, розподіл і використання знань  - це основа економіки 
знань, а її інфраструктурою стає всесвітня інформаційна мережа. У цьому 
полягає зміна парадигми економічного розвитку, завдяки якій істотно 
зменшуються матеріально-ресурсні та просторові межі темпів зростання. Однак 
видається, що в даному визначенні не розглядаються механізми і інститути, що 
стимулюють інтелектуальний розвиток суспільства. Тому виконані 
дослідження щодо формування високоорганізованої економіки знань дозволили 
сформулювати її оновлену дефініцію. Під економікою знань пропонується 
розуміти сферу генерації і комерціалізації інноваційних ідей для нарощування 
людського та інтелектуального капіталів в умовах ефективної взаємодії науки 
(освіти, науково-дослідних робіт) і бізнес спільноти, стимульованих 
державними і регіональними органами влади. 

Таким чином, економіка знань як система охоплює науково 
впроваджувальні сфери, а також інституційний уклад, в якому всі елементи 
взаємопов'язані, ефективно функціонують і постійно генерують інновації. 
Такий механізм є неодмінною умовою існування системи. У зв'язку з цим 
фактори, що характеризують можливість переходу економіки  України на 
інноваційний шлях розвитку, повинні включати адекватний рівень передачі 
знань, який визначається як ступенем охоплення населення освітніми 
програмами, так і їх якістю. Сучасний фахівець повинен бути готовий до 
постійного перенавчання і адаптації на тлі зміни технологій. Вирішення цього 
завдання реалізується при переході на модель безперервної  освіти з освоєнням 
додаткових професійних навичок. Освіту слід розглядати не тільки як 
накопичення людського капіталу окремого індивіда, але і як суспільне благо, 
яке формує загальні цінності і компетенції, що підвищують ефективність 
людської спільноти в цілому. При розгляді проблем формування інноваційної 
системи отримання знань і освіти в Україні та в її регіонах, необхідно виявити 
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закономірності створення і використання знань. Істотний вплив передових 
технологій на питому вагу інноваційної продукції в загальному обороті 
вироблених в Україні товарів, характеризується найбільш динамічним 
зростанням інноваційної діяльності. Дана фаза інтенсивного росту обумовлена 
зосередженням уваги державних і регіональних органів влади до науково-
впроваджувальних процесів, які в цей час ще активно підтримувалися 
зарубіжними партнерами. Погіршення економічної ситуації в країні і 
ускладнення політичних взаємин в 2014 р, змінили успішну траєкторію 
високотехнологічних перетворень. Очевидна пряма трансформація кількісних 
показників в якісні за питомою вагою інноваційної продукції змушує визначати 
проблеми, які ускладнюють науково-дослідні пошуки, а також передумови, які 
ініціюють їх розвиток. 

Українські компанії витрачають на інновації значно менше коштів, ніж 
іноземні підприємства у відповідних секторах. Усвідомлення суттєвого 
відставання сталося ще в середині 1990-х років. Незважаючи на хорошу пряму 
залежність між обсягами створених технологій і питомою вагою інноваційної 
продукції в розрізі країни, а також позитивних досягнень в плані збільшення 
цих показників на загальносвітовому фоні,  Україна значно втрачає  на 
незадовільних результатах в кожному з етапів застосування людського 
капіталу: науці, комерціалізації знань, виробництві високотехнологічних 
товарів (послуг). Однією з слабких сторін наукових організацій країни стає 
схильність до збереження сформованих напрямків наукової діяльності, а не до 
пошуку нових напрямів в науці. Через такий «консерватизм» і стагнації 
реальної науки з цілої низки напрямків країна вже значно відстає від 
розвинених держав. Головною проблемою виступає загальна незатребуваність 
результатів інтелектуальної праці. Частина знань  взагалі не використовується, 
морально застаріває або витікає за кордон. 

Існують багато проблем розвитку науки у вищих навчальних закладах - 
базових структурах створення знань. Частка такої науки дуже низька в 
порівнянні з західними університетами. За кордоном число задіяних в науці 
співробітників приблизно таке ж, як і зайнятих в навчальному процесі, а 
викладачі мають достатньо часу на наукову діяльність. В українських 
університетах професура перевантажена навчальною роботою (по 800 і більше 
годин активного навантаження в рік). Відсутність часу на заняття вузівської 
наукою посилюється і незначним її фінансуванням.  Аналіз статистичних даних 
по кількості наукових публікацій показує  життєздатність вітчизняної науки, 
але є велика  необхідність переорієнтації її на раціональне практичне русло. 

Для вирішення завдання модернізації економіки, необхідно збільшити 
фінансування вищої школи до рівня високорозвинених країн. Тільки в цьому 
випадку з'явиться можливість готувати фахівців сучасного рівня, які будуть 
орієнтовані не на повторення світових інтелектуальних ідей, а на створення 
нових, проривних рішень. При визначенні пріоритетності джерел фінансування 
науки слід відзначити, що на Заході приватний капітал, будучи важливим 
джерелом фінансування науки, вміло стимулюється державними 
преференціями, податковими пільгами, схемами прискореної амортизації. У 
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промислово розвинених країнах внутрішньо фірмовими науковими 
організаціями виконується переважна частина наукових досліджень: в Японії -
71%, в країнах Європейського союзу - 66%, а в США - 75% [5, с. 145]. 

При цьому можна припустити, що серйозне відставання України від 
еталонних зарубіжних індикаторів за якістю наукових досягнень і пов'язаними з 
ними загальноекономічних параметрам може збільшуватися в геометричній 
прогресії. Тому з метою нарощування людського капіталу в Україні та 
формування на цій основі потужної економіки знань необхідні кардинальні 
заходи з боку Уряду і регіональних органів влади, а також ініціювання 
зазначених процесів інституціональним середовищем. Розвиток якості вищої 
освіти необхідно вирішувати за допомогою реалізації конкретних програм, 
затверджених на державному та регіональному рівнях. Вони можуть бути 
пов'язані з підвищенням престижу наукової та педагогічної праці на основі 
розширення його фінансування; радикальним оновленням матеріально-
технічної науково-освітньої бази; фінансовою мотивацією ВНЗ при передачі 
результатів фундаментальних досліджень малому і середньому бізнесу; 
посиленням інтеграції із зарубіжними науковими школами і впровадженням 
передового досвіду здійснення генерації знань, особливо в діяльності 
інноваційних кластерів. Окреслені вище орієнтири переходу на інноваційний 
шлях розвитку в сфері генерації знань повинні з боку державних органів влади 
підкріплюватися відповідними правовими документами. 

Висновки та пропозиції. Перехід до суспільства знань - це не стихійний, 
а науково керований процес, який передбачає введення ряду освітніх 
дисциплін, що дозволяють пізнати явні та латентні закономірності нової 
соціальної реальності; підготовку нового покоління професорсько-
викладацького складу і фахівців, готових використовувати на практиці освоєну 
теоретичну базу при вирішенні проблем на різних рівнях державного 
управління. 

Без докорінної перебудови освітньої системи, яка є фундаментом 
формування людського капіталу та науково-технічного прогресу, модернізація 
неможлива. Необхідно відзначити, що в будь-якому випадку закон вже діє, а 
реальні результати його дії можна буде оцінити тільки після певного часового 
періоду, зіставивши динаміку конкретних показників сектора освіти і науки. До 
того ж, цілком можливо внесення відповідних коригувань. 

В цілях здійснення результативних економічних реформ в країні, що 
базуються на формуванні потужного людського капіталу, необхідно 
нарощувати фінансування науково-дослідної діяльності у ВНЗ, а також 
стимулювати підприємства, що займаються удосконаленням освітнього рівня 
кадрів. Завдання створення високоефективної економіки знань необхідно 
здійснювати у всіх без винятку регіонах і на різних рівнях реалізації освітніх, 
підприємницьких і управлінських процесів. Такі орієнтири багато в чому 
забезпечують рівноцінні умови життя населення країни і є запорукою її 
соціально-економічної безпеки. В цьому плані людський капітал та 
інтелектуальні ресурси суспільства є основою для інноваційної економіки 
знань. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ 
СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ 
СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

 

STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF 
MODERN MARKETING 

 

У статті аналізується робота підприємств харчової промисловості. Для 
забезпечення ефективного розвитку харчової промисловості на перспективу використано 
SWOT-аналіз. Відстежено зміни макросередовища по чотирьох вузлових напрямах і 
виявлення тенденцій, непідконтрольних підприємству, але що роблять вплив на результати 
ухвалених стратегічних рішень за допомогою PEST–аналізу. Проведено аналіз чинників 
мікроекономічного оточення ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів». 
Досліджено використання технологічного обладнання підприємства. Проведено оцінку 
профіля середовища досліджуваного підприємства. 

Ключові слова: підприємництво, інновації, маркетинг, SWOT-аналіз, PEST–аналіз, 
профіль середовища. 

 

В статье анализируется работа предприятий пищевой промышленности. Для 
обеспечения эффективного развития пищевой промышленности на перспективу 
использовано SWOT-анализ. Отслежена изменения макросреды по четырем узловым 
направлениям и выявление тенденций, неподконтрольных предприятию, но оказывающих 
влияние на результаты принятых стратегических решений с помощью PEST-анализа. 
Проведен анализ факторов микроэкономического окружения ЗАО «Днепропетровский 
комбинат пищевых концентратов». Исследована использования технологического 
оборудования предприятия. Проведена оценка профиля среды исследуемого предприятия. 

Ключевые слова: предпринимательство, инновации, маркетинг, SWOT-анализ, PEST-
анализ, профиль среды. 

 

The article analyzes the work of food industry enterprises. In order to ensure the effective 
development of the food industry, the SWOT analysis has been used for the future. The changes of 
the macro environment in the four nodal directions and the identification of trends that are not 
controlled by the company are monitored, but which influence the results of the approved strategic 
decisions using PEST analysis. The analysis of the factors of the microeconomic environment of 
PJSC "Dnipropetrovsk Food Concentrate Plant" was conducted. The use of technological 
equipment of the enterprise is investigated. The environmental profile of the investigated enterprise 
is evaluated. 

Key words: entrepreneurship, innovation, marketing, SWOT-analysis, PEST-analysis, 
environment profile. 
 

Постановка проблеми. Варто зазначити, що сьогодні адаптувати моделі 
антикризового управління підприємствами необхідно з паралельним 
безрозривним розвитком маркетингу, менеджменту і стратегій підприємства у 
глобалізаційних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами сучасного 
маркетингу на підприємстві займаються Герасимчук В., Гончарова Н., 
Кардаш В., Кардаш В.Я., Корінєв В.Л., Кредисoв А., Крикавський Є., 
Куденко Н., Павленко А.Ф, Пилипчук В., Примак Т.О., Решетникова І., 
Тульчинська С.О. та інші. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Незважаючи на підвищений інтерес знаних науковців до обраної проблематики, 
дослідження управління підприємствами на засадах сучасного маркетингу як 
складного процесу не втрачає актуальності. Питання аналізу мікро- та 
макросередовища підприємств ще недостатньо вивчені. 

Мета статті. Використовуючи запропоновані у статті методичні підходи, 
знайти способи підвищення рівня стратегічного управління підприємств 
харчової галузі України на засадах маркетингу. 

Результати дослідження. Для більшості підприємств харчової 
промисловості характерним є те, що вони не мають офіційно прийнятих планів 
і у них відсутній механізм планування, а саме відсутня система норм і 
нормативів, технологій планового процесу, організаційних структур 
планування тощо. Досить часто підміняється різного виду рішеннями 
підприємства про ті чи інші напрями господарської діяльності, які, зазвичай, 
розраховані на досить короткий період часу і за відсутності необхідного 
підходу можуть стати однією з причин виникнення проблемної ситуації в 
перспективі. 

З метою уникнення кризових ситуацій важливим методичним та 
практичним аспектом забезпечення ефективного розвитку харчової 
промисловості на перспективу є формування SWOT-аналізу. За допомогою 
SWOT-аналізу можна визначити сильні та слабкі сторони підприємства та 
можливості і загрози будь-якого підприємства та надати рекомендації до 
поліпшення ситуації на підприємстві. 

Таблиця 1 
SWOT-аналіз підприємства  

ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» [за даними 7] 
S (strength) - сильні сторони W (weaknesses) - слабкі сторони 

1. Висока якість продукції. 
2. Гнучка політика цін. 
3. Великий асортимент продукції 
4. Конкурентоспроможний товар, який 
користується масовим попитом. 
5. Налагоджена збутова мережа 
6. Задовільний фінансовий стан 

1. Недостатньо високий рівень кваліфікації 
кадрів. 
2. Низька рекламна активність 
3. Слабка маркетингова політика. 
4. Стандартні методи просування продукції 
на різних ринках 

O (opportunities) - можливості T (threats) - загрози 
1. Розширення асортименту продукції. 
2. Розвиток конкурентних відносин. 
3. Залучення висококваліфікованого 
персоналу. 
4. Створення нових каналів збуту. 
5. Використання нових технологій 

1. Посилення конкурентного тиску. 
2. Високий рівень інфляції. 
3. Девальвація національної валюти. 
4. Соціально політична нестабільність. 
5. Зниження доходів споживачів внаслідок 
фінансової нестабільності 

 
Так, для підприємств харчової промисловості ефективне планування 

виробництва продукції та потреб у сировині стає сьогодні важливою умовою 
конкурентоспроможності. Швидкі зміни зовнішнього середовища вітчизняних 
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підприємств стимулюють появу нових методів, систем і підходів до управління 
конкурентоспроможністю. 

Проведення SWOT-аналізу підприємства передбачає аналіз поточної 
ситуації, а саме: оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів, визначення 
конкурентних переваг і недоліків, прогноз майбутнього – прогноз тенденцій 
розвитку аналізованих зовнішніх факторів, розробка вимог та рекомендацій, 
спрямованих на посилення переваг і подолання недоліків кожного з факторів. 

SWOT-аналіз є важливою діагностичною процедурою, своєрідною бізнес-
технологію, яка містить оцінку стану підприємства, незадіяних ресурсів і загроз 
діяльності підприємства. Такий аналіз є винятково ефективний, доступний, 
дешевий спосіб оцінки стану проблемної й управлінської ситуації 
підприємства.  

Таблиця 2 
Розширена матриця SWOT-аналізу для підприємства  

ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» 
S (strength) - сильні сторони W (weaknesses) - слабкі сторони 

В
ну

тр
іш

нє
 

се
ре

до
ви

щ
е 

1. Висока якість продукції. 
2. Гнучка політика цін. 
3. Великий асортимент продукції. 
4. Конкурентоспроможний товар, який 

користується масовим попитом. 
5. Налагоджена збутова мережа 
6.  Задовільний фінансовий стан 

достатньо високий рівень кваліфікації 
кадрів. 

зька рекламна активність. 

абка маркетингова політика. 

андартні методи просування продукції на 
різних ринках 

O (opportunities) - можливості T (threats) - загрози 

Зо
вн

іш
нє

 

се
ре

до
ви

щ
е 

1. Розширення асортименту продукції. 
2. Розвиток конкурентних відносин. 
учення висококваліфікованого 
персоналу. 

ворення нових каналів збуту. 

користання нових технологій 

силення конкурентного тиску. 

сокий рівень інфляції. 

вальвація національної валюти. 

ціально-політична нестабільність. 

иження доходів споживачів внаслідок 
фінансової нестабільності 

 Можливості Загрози 

С
ил

ьн
і  

ст
ор

он
и 

1. Широкий асортимент та висока якість 
продукції будуть сприяти виходу на нові 
ринки. 
2. Використання нових технологій 
дозволить знизити витрати. 
3. Приваблення нових клієнтів 

1. Посилення конкурентного тиску буде 
спричиняти додаткові фінансові витрати. 
2. Стратегія підприємства буде впливати від 
змін конкуренції, рівня інфляції та від 
соціально-політичної нестабільності в 
країні. 
ективний моніторинг дозволить вчасно 
виявити тенденції зміни попиту 

С
ла

бк
і 

ст
ор

он
и 

льшення прибутку за допомогою 
збільшення завантаження виробничих 
потужностей. 

тимізувати обсяги постачання. 

зширення асортименту продукції призве-
де до збільшення оборотних засобів і 
витрат 

1. Нестача управлінського персоналу 
ускладнює швидко реагувати в умовах 
кризи. 
2. Несприятлива державна політика, високі 
розміри податків можуть привести до 
негативних наслідків. 
3. Високі витрати погіршать конкурентну 
позицію 
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Це універсальний метод, що може використовуватися для аналізу 
діяльності конкретних підрозділів. Так, застосування технології SWOT-аналізу 
маркетинговою службою у ході оцінки основних конкурентів створює 
прекрасні передумови для розробки тактики конкурентної боротьби й 
забезпечення конкурентних переваг. 

У менеджменті така методика допоможе систематизувати проблемні 
ситуації, краще усвідомити структуру ресурсів, на які варто опиратися в 
удосконалюванні діяльності й розвитку організації. 

Для успішного застосування SWOT-аналізу підприємства важливо вміти 
не тільки розкрити загрози і можливості, але й спробувати оцінити їх з точки 
зору того, наскільки важливим для підприємства є врахування стратегії своєї 
поведінки кожної з виявлених загроз і можливостей. 

Таблиця 3 
Аналіз і оцінка чинників макросередовища 

Група 
чинників 

Чинник 

Поточний стан 
чинника та 

тенденція до 
його зміни 

Визначення 
можливості 
або загрози 

Оцінка  
(-30 ÷ 
+30) 

К
ое

ф
іц

іє
нт

 
зн

ач
ущ

ос
ті

 

Зв
аж

ен
а 

оц
ін

ка
 

1 Рівень політичної 
стабільності  

погіршується погіршується -20 0,5 -10 

2 Напрямок розвитку 
політичної системи 

погіршується погіршується -25 0,2 -5 

3 Характер політичної 
боротьби 

погіршується погіршується -30 0,3 -9 

Політичні 

Разом     -17 
1 Рівень ВВП на душу 
населення 

погіршується погіршується -20 0,2 -4 

2 Темп інфляції погіршується погіршується -25 0,3 -7,5 
3 Рівень доходів населення погіршується погіршується -30 0,5 -15 

Економічні 

Разом     -26,5 
1 Закони, що регулюють 
діяльність підприємства 

погіршується погіршується -20 0,8 -16 

2 Закони, що регулюють 
діяльність галузевого ринку 

погіршується погіршується -20 0,2 -4 
Правові 

Разом     -20 
1 Стан природних ресурсів 
країни 

погіршується погіршується -15 0,4 -6 

2 Рівень забруднення 
навколишнього середовища 

погіршується погіршується -15 0,6 -9 
Екологічні 

Разом     -15 
1 Інновації в технології погіршується погіршується -10 0,5 -5 
2 Інновації в маркетингу поліпшується поліпшується +10 0,5 +5 

Науково-
технічні 

Разом     0 
1 Вікова структура 
населення 

погіршується погіршується -20 0,5 -10 
Демогра- 
фічні 2 Чисельність працездатного 

населення 
погіршується погіршується -20 0,5 -10 

 Разом     -20 
1 Освітній рівень поліпшується поліпшується +20 0,5 +10 
2 Соціальна забезпеченість погіршується погіршується -25 0,3 -7,5 

Соціально-
культурні 

3 Криміналізація суспільства погіршується погіршується -30 0,2 -6 
Всього      -102 
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Застосування SWOT-аналізу дозволяє систематизувати всю наявну 
інформацію і приймати виважені рішення, що стосуються розвитку 
підприємства. 

Після проведення SWOT-аналізу підприємства можна виділити такі 
сильні сторони: стійка конкурентна позиція за рахунок високої якості продукції 
та широкого асортименту, стійкий фінансовий стан. Проте недостатньо високий 
рівень кваліфікації кадрів, низька рекламна активність підприємства є слабкими 
сторонами діяльності. 

 
За допомогою встановлення взаємозв’язків між сильними і слабкими 

сторонами підприємства й зовнішніми можливостями і загрозами можна 
розробити та обґрунтувати систему заходів, що необхідна для формування 
стратегії підприємства. 

Аналіз макросередовища ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових 
концентратів» здійснимо за допомогою PEST – аналізу (табл. 3). 

Метою PEST–аналізу є відстеження (моніторинг) змін макросередовища 
по чотирьох вузлових напрямах і виявлення тенденцій, непідконтрольних 
підприємству, але що роблять вплив на результати ухвалених стратегічних 
рішень. 

Даний метод передбачає вписування окремих факторів середовища у 
таблицю. Кожному фактору експертним шляхом дається оцінка: 

– оцінка (від мінус 30 до плюс 30); 
– коефіцієнт значущості (сумарна оцінка 1). 
Потім дві експертні оцінки перемножують і у такий спосіб одержують 

зважену оцінку, яка показує ступінь важливості фактора для підприємства. За 
допомогою такої оцінки керівництво підприємства з’ясовує, які з факторів 
середовища мають більш важливе значення для підприємства і тому 
заслуговують на особливу увагу. 

Таким чином, аналіз чинників непрямих дій показав, що найістотніший 
позитивний вплив на діяльність ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових 
концентратів» має орієнтація на ринкове регулювання підприємства 
(маркетинг), рівень освіти і кваліфікації робочої сили, оптимальні соціальні 
умови життя.  

Найістотніший негативний вплив на діяльність ПрАТ 
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»: 

– рівень політичної стабільності; 
– рівень доходів населення; 
– закони, що регулюють діяльність підприємства; 
– орієнтація на ринкове регулювання підприємства (маркетинг); 
– інновації в технології; 
– оптимальні соціальні умови життя; 
– рівень забруднення навколишнього середовища та ін. 
Аналіз чинників мікроекономічного оточення ПрАТ «Дніпропетровський 

комбінат харчових концентратів» також проводиться за допомогою PEST – 
аналізу (таблиця 4). 
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Таким чином, аналіз чинників мікроекономічного оточення ПрАТ 
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» показав, що 
найістотніший негативний вплив має зростання цін на доставку (бензин), газ та 
електроенергію. 

Негативно також оцінюється чинник конкуренції – посилення 
конкуренції. Поява нових постачальників відносяться до реальних можливостей 
ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів». 

Аналіз внутрішніх економічних чинників діяльності ПрАТ 
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» проводиться в таблиці 5 
за напрямками: організація і управління; маркетинг; персонал; фінанси; 
інновації. 

Таблиця 4 
Аналіз чинників мікроекономічного оточення  

ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» 

Група 
чинників 

Чинник 

Поточний стан 
чинника та 

тенденція до 
його зміни 

Визначення 
можливості 
або загрози 

Оцінка  
(-30 ÷ 
+30) 

К
ое

ф
іц

іє
нт

  
зн

ач
ущ

ос
ті

 

Зв
аж

ен
а 

оц
ін

ка
 

1 Зростання цін на 
електроенергію та газ 

погіршується загроза -20 0,5 -10 

2 Зниження цін на готову 
продукцію 

погіршується загроза -25 0,5 -5 
Галузь 

Разом     -15 
1 Поява нових партнерів поліпшується можливість +20 0,6 +12 
2 Розширення їх сфери 

діяльності 
погіршується загроза -15 0,4 -6 

Партнери-
підрядники 

Разом     +6 
1 Порушення поставок 

сировини 
погіршується загроза -20 0,4 -8 

2 Поява нових 
постачальників 

поліпшується можливість +20 0,6 +12 
Постачаль-

ники 

Разом     +4 
1 Рівень зміни потреб, 

переваг і смаків покупців 
погіршується загроза -15 0,4 -6 

2 Торговельна сила покупців поліпшується можливість +20 0,6 +12 
Покупці 

Разом     +6 
1 Посилення конкуренції погіршується загроза -20 0,5 -10 
2 Посилення конкурентних 

переваг підприємства 
поліпшується можливість +20 0,5 +10 Конкуренти 

Разом     0 
1 Поява нових банків поліпшується можливість +10 0,5 +5 
2 Поява різних фондів погіршується загроза -20 0,5 -10 

Банківська 
сфера 

Разом     -5 
Всього      -4 

 
Таким чином, основними загрозами для діяльності ПрАТ 

«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» стануть внутрішні 
економічні чинники:  

– відсутність маркетингової стратегії; 
– контрольована доля ринку, що має тенденцію до зменшення; 
– відсутність використання інструментарію стратегічного                

аналізу; 
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– негативна динаміка грошової готівки; 
– слабкі позиції в області отримання патентів. 
Основними можливостями для діяльності ПрАТ «Дніпропетровський 

комбінат харчових концентратів» стануть чинники мікросередовища: 
– впровадження товарної політики, спрямованої на ринок; 
– вдосконалення організаційної структури управління; 
– використання стратегічного планування; 
– позитивна динаміка структури активів. 
Міра використання виробничих потужностей підприємства 

характеризується такими коефіцієнтами: 
– загальний коефіцієнт; 
– інтенсивний коефіцієнт; 
– екстенсивний коефіцієнт. 

Таблиця 5 
Аналіз внутрішніх економічних чинників діяльності  

ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» 

Група 
чинників 

Чинник 

Поточний стан 
чинника та 

тенденція до 
його зміни 

Визначення 
можливості 
або загрози 

Оцінка     
(-30 ÷ 
+30) 

К
ое

ф
іц

іє
нт

  
зн

ач
ущ

ос
ті

 

Зв
аж

ен
а 

оц
ін

ка
 

1 Маркетингова стратегія погіршується слабка -10 0,4 -4 
2 Товарна політика поліпшується сильна +10 0,6 +6 Маркетинг 
Разом     -2 
1 Організаційна структура поліпшується сильна +15 0,4 6 
2 Доля ринку, яку 
контролює підприємство 

погіршується слабка -10 0,6 -6 Організація 

Разом     0 
1 Використання 
стратегічного планування 

поліпшується сильна +20 0,4 +8 

2 Використання 
стратегічного аналізу 

погіршується слабка -20 0,6 -12 
Управління 

Разом     -4 
1 Система винагород погіршується слабка -15 0,6 -9 
2 Плинність кадрів погіршується слабка -15 0,4 -6 Персонал 
Разом     -15 
1 Структура активів поліпшується сильна +20 0,6 +12 
2 Динаміка грошової 
готівки 

погіршується слабка -20 0,4 -8 Фінанси 

Разом     +4 
1 Рівень НДДКР поліпшується сильна +10 0,6 +6 
2 Позиція у області 
отримання патентів 

погіршується слабка -10 0,4 -4 НДДКР 

Разом     +2 

Всього  -43 

 
 Розрахуємо дані показники і зобразимо їх у вигляді таблиці 6. 
Протягом 2014-2016 рр. ДКХК достатньо ефективно використовує власні 
потужності. У 2016 році, при середньорічній виробничій потужності у 
436601,91 тис. грн., було випущено продукції на суму 393335,05 тис. грн. При 
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коефіцієнті втрат робочого часу на планові ремонти 0,9, ефективний фонд 
робочого часу склав 1624,05 години. 

Таблиця 6 
Стан використання виробничих потужностей підприємства 

 
У 2016 році, комбінат використав власні виробничі потужності на 90,09%. Це 
пов’язано із тим, що підприємство регулярно вводить  в дію нове устаткування 
та підтримує у належному стані вже існуюче.  

Таблиця 7 
Аналіз використання технологічного обладнання підприємства 

* розраховано за даними [7] 
 

Показники 2014 2015 2016 

В
ід

хи
ле

нн
я 

20
15

 
ві

д 
20

14
, т

ис
. г

рн
 

В
ід

хи
ле

нн
я 

20
16

 
ві

д 
20

15
, т

ис
. г

рн
 

В
ід

хи
ле

нн
я 

20
16

 
ві

д 
20

14
, т

ис
. г

рн
 

Т
ем

п 
ро

ст
у 

20
15

  
ві

д 
20

14
, %

 

Т
ем

п 
ро

ст
у 

20
16

  
ві

д 
20

15
, %

 

Т
ем

п 
ро

ст
у 

20
16

  
ві

д 
20

14
, %

 

Загальний  
коефіцієнт 

0,909 0,892 0,900 -0,016 0,008 -0,008 -1,818 0,892 -0,909 

Інтенсивний коефіцієнт 0,909 0,892 0,900 -0,016 0,008 -0,008 -1,818 0,892 -0,909 

Екстенсивний 
коефіцієнт 

0,818 0,803 0,810 -0,014 0,007 -0,007 -1,817 0,892 -0,909 

Показники 2014 2015 2016 

В
ід

хи
ле

нн
я 

20
15

  
ві

д 
20

14
, т

ис
. г

рн
 

В
ід

хи
ле

нн
я 

20
16

  
ві

д 
20

15
, т

ис
. г

рн
 

В
ід

хи
ле

нн
я 

20
16

  
ві

д 
20

14
, т
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. г

рн
 

Т
ем

п 
ро

ст
у 

20
15

  
ві

д 
20

14
, %

 

Т
ем

п 
ро

ст
у 

20
16

  
ві

д 
20

15
, %

 

Т
ем

п 
ро

ст
у 

20
16

  
ві

д 
20

14
, %

 

Коефіцієнт 
використання парку 
наявного обладнання 

0,845 0,862 0,864 0,016 0,002 0,019 1,950 0,260 2,205 

Коефіцієнт 
використання парку 
встановленого 
обладнання 

0,879 0,886 0,888 0,006 0,001 0,008 0,759 0,215 0,973 

Коефіцієнт 
календарного ФРЧ 

0,909 0,892 0,900 -0,016 0,008 -0,008 -1,817 0,892 -0,909 

Коефіцієнт режимного 
ФРЧ 

1,111 1,111 1,111 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 

Коефіцієнт планового 
ФРЧ 

0,909 0,892 0,900 -0,016 0,008 -0,008 -1,817 0,892 -0,909 

Питома вага простоїв у 
календарному фонді 

0,048 0,061 0,065 0,013 0,004 0,017 22,503 6,107 27,236 

Коефіцієнт 
інтенсивного 
навантаження 

0,909 0,892 0,900 -0,016 0,008 -0,008 -1,818 0,892 -0,910 

Коефіцієнт 
інтегрального 
навантаження 

0,826 0,797 0,811 -0,029 0,014 -0,014 -3,669 1,776 -1,827 
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Про це свідчить і поступовий ріст як виробничих потужностей 
підприємства – з 2014 по 2016 роки вони зросли з 187238,71 тис. грн. до 
436601,91 тис. грн., так і зростання обсягу випущеної продукції, темп росту за 
аналогічний період складає 56,72%. 

Аналіз роботи обладнання базується на системі показників, що 
характеризують використання його кількості, часу роботи і потужності. Для 
характеристики міри замученості обладнання у виробництво розраховуються 
показники, наведені у таблиці 7. 

За наведеними розрахунками можна зробити такі висновки. Зі всього 
обладнання підприємства комбінатом у 2016 році було встановлено 88,8% 
всього устаткування, а використовується всього 86,48%. У зв’язку з постійним 
оновленням підприємства встановлюється та використовується все більше 
обладнання. 
 Для характеристики використання часу роботи обладнання 
застосовуються такі коефіцієнти як: коефіцієнти календарного, режимного, 
планового фонду часу, а також коефіцієнт питомої ваги простоїв у 
календарному фонді. У 2016 році коефіцієнт режимного фонду часу склав 1,11. 
Це означає, що збільшується кількість одиниць встановленого устаткування на 
кількість робочих днів звітного періоду і на кількість годин щоденної роботи з 
урахуванням коефіцієнта змінності.  
 Питома вага простоїв у календарному фонді у 2016 році складає 6,59%. 
Це на 1,79% більше ніж відповідний показник 2014 року. До них відносяться 
простої на різні види ремонтів. Всі інші простої (через відсутність сировини, 
ємностей, потреби і ін.) не враховуються. 

Для вдосконалення управління МТБ на підприємстві важливим є 
комплексне застосування сучасних підходів. Виявлено, що до таких підходів 
належить логістика, реінжиніринг і контролінг, які спираються на ряд 
однакових підходів і принципів, таких як процесний підхід, системний підхід, 
орієнтація на замовника, підвищення  відповідальності  працівників  усіх рівнів, 
взаємовигідні відносини з постачальниками, інформаційне забезпечення в 
реальному режимі часу, постійне поліпшення системи управління та 
організаційної структури. Вони мають єдині  цілі, які полягають у підвищенні 
гнучкості виробництва, поліпшенні якості продукції та зниженні витрат на 
виробництво, що відповідає міжнародним стандартам менеджменту якості ISO 
9001:2000. 

Складова логістики задовольняє потребу підприємства в управлінні 
безперервним рухом матеріальних ресурсів на підприємстві. Реінжиніринг 
бізнес-процесів створює організаційну основу для їх руху, а контролінг надає 
інформаційно-аналітичне забезпечення та дозволяє відстежувати результати 
впровадження логістики та реінжинірингу. Системне їх впровадження 
забезпечує комплексний підхід до управління матеріальними ресурсами. 

Одним з методів контролінгу який доцільно використати в управлінні 
матеріально-технічної бази (МТБ) підприємства є АВС-аналіз. Суть даного 
аналізу полягає виявленні та оцінці незначного числа кількісних величин, які є 
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найціннішими та мають найбільшу питому вагу у загальній сукупності 
вартісних показників. 

Такий метод управління МТБ дозволяє визначити пріоритетні  напрями  
управління  запасами  та дебіторською заборгованістю, методи зниження 
собівартості  продукції,  шляхи  збільшення  обсягів реалізації та дозволяє 
підвищити ефективність управління діяльністю підприємства в цілому. 

Практичним відбиттям пропонованого напряму управління розвитком 
матеріально-технічної бази є адаптований до умов життєдіяльності конкретного 
підприємства механізм управління розвитком матеріально-технічної бази 
підприємства. 

В даному механізмі пропонується одночасне розкриття сутності МТБ і як 
сукупності інструментів й важелів управлінського впливу та необхідного для 
реалізації впливу забезпечення, і як певного набору складових, які в своїй 
взаємодії роблять керованим процес переходу від старої системи управління до 
нової. 

Схема відображає комбінацію сучасних підходів до управління МТБ. 
Показує необхідність різних факторів для визначення «тіла» механізму 
управлінням МТБ підприємства. 

Раціональна організація матеріально-технічного забезпечення 
підприємства та ефективність його управління в цілому дозволяють 
підприємству ефективно здійснювати виробничу діяльність в умовах 
трансформаційної економіки. Управління матеріально-технічним 
забезпеченням підприємства передбачає не тільки управління постачанням, а й 
виконання всіх функцій притаманних управлінню як виду діяльності: 

 накопичення інформації про стан матеріальних ресурсів підприємства, 
оцінку матеріаломісткості виробництва; 

 реалізація поставленого завдання, формування остаточного рішення про 
розвиток сировинної бази підприємства; 

 контроль за ефективністю формування та використання матеріально-
технічних ресурсів. 
 Матеріально-технічна база ДКХК перебуває у достатньо збалансованому 
стані, його обладнання знаходяться у стані, який дозволяє ефективно 
використовувати його виробничі потужності, але, все ж, вони 
використовуються не на повну. Що стосується матеріального забезпечення, то 
підприємство має налагоджену структуру постачання сировини перевіреними 
постачальниками.  

Сучасний рівень вивчення питань організації і управління МТЗ 
підприємства не дозволяє досить ефективно вирішувати ряд першочергових 
завдань, а саме: оперативне управління і адаптація МТЗ промислових 
підприємств до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища; комплексна 
обробка інформації щодо руху матеріальних потоків тощо. Специфіка МТЗ 
обумовлює доцільність трансформації управлінського впливу на нього з позиції 
системного підходу. 

 Керівництву підприємства слід загострити свою увагу на систематизації 
власного матеріально-технічного потенціалу. 
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 Застосування системного підходу дозволить підвищити рівень 
результативності реалізації заходів щодо вдосконалення організації, 
планування і регулювання матеріально-технічного забезпечення з метою 
досягнення збалансованості ресурсів з потребами виробництва. 

Важливою функцією управління матеріально-технічним забезпеченням на 
підприємстві є моніторинг стану та оцінка ефективності ресурсного 
забезпечення виробництва. Оцінку ефективності МТЗ доцільно проводити на 
основі системи узагальнюючих і окремих показників. Подібна оцінна система є 
інформативною і дозволяє забезпечити достовірність результатів. 
Узагальнюючі показники (питома вага матеріальних витрат у собівартості 
продукції, прибуток на гривню матеріальних витрат та ін.) дозволяють 
отримати уявлення в цілому про рівень ефективності постачання, про можливі 
резервах його підвищення. Використання окремих показників дає можливість 
визначити ефективність споживання окремих видів ресурсів і виявити 
напрямки зниження матеріаломісткості окремих виробів. 

Реалізація системного підходу управління матеріально-технічним 
забезпеченням на підприємстві дозволить: 

 забезпечити зниження нераціонального використання паливно-
енергетичних ресурсів в основному виробництві; 

 організувати на належному рівні здійснення постійного оперативного 
контролю за процесами ресурсного забезпечення та споживання. Це сприятиме 
своєчасній розробці та реалізації відповідних заходів; 

 удосконалити та покращити методичне забезпечення, що 
використовується співробітниками відділу матеріально-технічного 
забезпечення, для своєчасного отримання та якісної обробки необхідної 
інформації і підготовки відповідної документації. 

Практична реалізація системного підходу управління матеріально-
технічним забезпеченням підприємства сприятиме підвищенню ефективності 
організації, планування і регулювання матеріально-технічного забезпечення 
підприємства, в тому числі за рахунок обґрунтування засобів оптимізації 
матеріальних потоків (розмірів замовлень і запасів), підвищення ступеня 
узгодженості постачання і виробництва (як за термінами, так і за обсягами 
матеріальних ресурсів), оперативного аналізу та вироблення координаційних 
дій в системі ресурсного забезпечення. 

Поряд з методами вивчення загроз, можливостей, сили і слабкості 
організації для аналізу середовища має бути використаний метод складання її 
профілю. Даний метод зручно застосовувати для складання профілю окремо 
макрооточення, безпосереднього оточення і внутрішнього середовища. 

Метод складання профілю середовища дозволяє оцінити відносну 
значимість для організації окремих факторів середовища. 

У таблицю профілю середовища (табл. 8) виписуються окремі фактори 
середовища. Кожному з факторів експертним чином дається оцінка: 

— важливість для галузі за шкалою: 3 – велика, 2 – помірна, 1 – 
слабка; 

— впливу на організацію за шкалою: 3 – сильний, 2 – помірний, 1 – 
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слабкий, 0 – відсутність впливу; 
— спрямованості впливу за шкалою: +1 — позитивна, -1 — негативна. 
Присвоївши факторам оцінку, перемноживши їх, ми отримали 

інтегральну оцінку, що показує ступінь важливості фактора для організації. За 
допомогою цієї оцінки керівництво підприємства може виявити, які з факторів 
середовища мають відносно більш важливе значення для їх підприємства і 
заслуговують більшої уваги. Враховуючи лише чинники внутрішнього 
середовища, не є правильним, тому як не менш важливим аспектом 
ефективності управління ми виділяємо зовнішню ефективність, на яку 
впливають фактори зовнішнього середовища. 

Отож, для досліджуваного підприємства найвищий ступінь важливості 
мають такі фактори: контроль якості, номенклатура товарів (послуг) і потенціал 
розширення, цінова політика. Їх необхідно враховувати в першу чергу при 
розробці стратегії та заходів з антикризового управління. 

Таблиця 8  
Профіль середовища  

ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» 

Фактори середовища 
Важливість для 

галузі, А 
Вплив на 

підприємство, В 
Спрямованість 

впливу, С 

Ступінь 
важливості,
D=A*B*C

1.Застаріле обладнання 2 3 -1 -6 
2. Віддача від використання устаткування 2 3 +1 +6 
3. Контроль якості 3 3 +1 +9 
4. Номенклатура товарів (послуг) і потенціал 
розширення 3 3 +1 +9 

5. Цінова політика 3 3 +1 +9 
6. Продукти (послуги), вироблені (надані) 
фірмою 

1 3 +1 +3 

7. Управлінський персонал 1 3 +1 +3 
8. Мораль і кваліфікація співробітників 2 2 +1 +4 

9. Використання стимулів для мотивування 
виконання роботи 1 3 +1 +3 

10. Організаційна структура 2 3 +1 +6 
11. Загальна для всієї організації система 
контролю 

1 3 +1 +3 

12. Кваліфікація, здібності та інтереси вищого 
керівництва 

2 3 +1 +6 

13. Ставлення до господарів, інвесторів, 
акціонерів. 

1 2 +1 +2 

14. Нестача обігових коштів 2 3 -1 -6 
15. Підвищення податків 2 3 -1 -6 
16. Значна дебіторська заборгованість 1 3 -1 -3 
17. Ефективний контроль за витратами, 
можливість зниження витрат 2 3 +1 +6 

 

Стратегія антикризового управління – це, передусім стратегія виживання, 
передбачається розробка стратегії подальшого розвитку. Невід’ємною 
частиною антикризового і посткризового управління є вдосконалення його 
структури і рішуче оновлення технології виробництва, збуту і самого 
управління. 
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Процедура розробки заходів антикризового управління передбачає свої 
етапи проведення та конкретні програми, обов’язковою функцією яких є 
планування. Сучасне планування на підприємстві розглядається як процес 
впровадження та вдосконалення системи бюджетування, яка передбачає 
формування взаємопов’язаних бюджетів, орієнтованих на виконання бізнес-
плану за найбільш ефективного використання ресурсів підприємства, зниження 
витрат на сировину і матеріали, витрат на оплату праці, накладних витрат, і як 
результат, зниження собівартості продукції, оптимізації використання 
грошових коштів, які поступають із різних джерел фінансування, вибору різних 
форм розрахунку і оптимізації грошових потоків підприємства, зниження 
неліквідних запасів сировини, готової продукції та економії оборотних коштів, 
аналізу дебіторської та кредиторської заборгованостей і приведення їх у 
відповідність. А також бюджетування створює передумови для підвищення 
якості обліку та аналізу фінансового стану підприємства, впровадження 
системи оперативного контролінгу, спрямованих на виконання цілей 
підприємства. В оперативних антикризових планах відображаються конкретні 
засоби реалізації стратегічних цілей підприємства, але проблема полягає в 
тому, що на багатьох підприємствах харчової промисловості відсутнє таке 
планування, а також відсутнє поєднання стратегічних цілей та оперативних 
завдань, які виконуються окремими працівниками або структурними 
підрозділами. Довгострокове стратегічне планування та короткострокове річне 
бюджетування розглядаються як два паралельні процеси і під час контролю 
головна увага зосереджується на виконанні бюджетних показників, що ставить 
під загрозу досягнення стратегічних цілей. Тому, на нашу думку, на таких 
підприємствах слід провести роботу щодо впровадження дієвої системи і 
оперативного, і стратегічного планування. Якщо підприємство потребує 
фінансової санації, то необхідно розробити план по її проведенню із 
використанням ґрунтовних наукових методів прогнозування фінансових 
показників. Важливим при цьому буде підбір найефективніших антикризових 
заходів, які б забезпечили досягнення запланованих цілей. Розробка 
антикризової стратегії в першу чергу повинна враховувати вимоги 
законодавства про банкрутство, яке визначає механізми фінансової санації та 
банкрутства підприємств, і спиратися на функціональний та методологічний 
інструментарій контролінгу. Головною метою розробки такої стратегії є 
подолання кризи на підприємстві і забезпечення його життєдіяльності в 
довгостроковому періоді. Конкретними орієнтирами досягнення цього завдання 
повинні бути прибуток і рентабельність, платоспроможність і ліквідність, 
вартість підприємства, інвестиційний, операційний та фінансовий грошовий 
потік. Завершення і операційного, і стратегічного планування – це 
перетворення у логічну послідовність цілеспрямованих дій, спроможних 
вивести підприємство із кризи або попередити її. Ефективність антикризового 
планування, як функції, визначається якістю та професіоналізмом її виконання. 
За функцією планування слідує функція організації, яка дає відповідь на 
питання: хто і як буде реалізовувати план дій, управляти організацією. Функція 
організації щодо антикризового управління спрямована на виконання таких 
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видів діяльності: прийняття рішень про розробку заходів, що забезпечують 
вихід із кризи або її попереджують; формування органу, відповідального за 
розробку таких заходів; встановлення завдань, функцій і повноважень органу, 
відповідального за антикризове управління на підприємстві; розробка системи 
відповідальності за розроблені антикризові заходи та ін. Антикризове 
управління передбачає визначення об’єкта і суб’єкта такого управління. 
Об’єктами можуть бути управління активами, капіталом, інвестиціями, 
грошовими потоками, фінансовими ризиками, прибутком та ін., особливості 
формування яких по окремих підприємствах суттєво відрізняються. Суб’єктом 
організації антикризового управління є фінансова служба підприємства 
(дирекція як апарат управління, фінансовий менеджер як управляючий), яка за 
допомогою різних форм управління забезпечує цілеспрямоване функціонування 
об’єкта. Для успішного забезпечення необхідної пропорційності в 
антикризових перетвореннях, узгодженості в діях фахівців за окремими 
напрямами роботи, що є основним завданням функції «організація», однією з 
умов є наявність підрозділу, який буде відповідати за здійснення антикризових 
заходів. Але на жаль на підприємствах харчової промисловості в діючих 
організаційних структурах управління такі підрозділи непередбачені. На нашу 
думку, необхідно сформувати в харчовій галузі спеціалізовану робочу групу, 
яка б відповідала за виконання і реалізацію окремих етапів санації чи 
реструктуризації підприємства та інших заходів, які відносять до антикризових. 
Мотивація праці є найважливішою функцією антикризового управління 
підприємством, яка забезпечує використання мотиваційних регуляторів 
персоналу, власників підприємства, яке опинилося в кризовому стані. В 
сучасних умовах актуальність і значення функції «мотивація» для вітчизняних 
підприємств суттєво підвищується, так як тільки ця функція спонукає колектив, 
окремих його членів до діяльності, спрямованої на досягнення цілей 
підприємства і одночасно задоволення їхніх особистих бажань і потреб. 
Дієвість мотивації праці сучасних працівників досягається за рахунок 
використання різноманітних внутрішніх і зовнішніх винагород. Вітчизняні 
підприємства почали використовувати поширені у зарубіжній практиці форми 
участі працівників у підприємницькій діяльності: участь у прибутках, у вартості 
та в управлінні. Участь у прибутках передбачає поділ заробітної плати на дві 
частини: постійної, яка є фіксованою сумою для кожної конкретної посади — 
базовою заробітною платою із доплатами та надбавками, та змінної частини, що 
пов’язана з прибутком, який одержує підприємство. Використання такої форми 
стимулює зацікавленість працівників у зростанні прибутку підприємства. 
Участь у власності досягається шляхом володіння працівниками акціями або 
паями підприємства. Якщо підприємство прибуткове, працівники отримують 
прямі грошові виплати у вигляді дивідендів. Участь в управлінні передбачає 
наявність на підприємстві спеціальних колективних органів управління, які 
мають певний рівень повноважень у прийнятті управлінських рішень. Кожну 
форму можна застосовувати індивідуально, але максимальний ефект залежить 
від одночасного їх використання. На вітчизняних приватних підприємствах для 
підвищення зацікавленості працівників почали використовувати додаткові 
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негрошові стимули – забезпечення мобільним зв’язком, автотранспортом, 
надання додаткових повноважень тощо. Контроль, як функція антикризового 
управління, забезпечує нагляд і перевірку відповідності функціонування 
підприємства встановленим показникам плану оздоровлення, передбачає 
розроблення стандартів у вигляді певної системи кількісних показників, що 
дають змогу перевірити результативність та ефективність окремих 
антикризових заходів, своєчасно вносити зміни до розробленого плану 
фінансового оздоровлення. Контроль в харчовій промисловості здійснюють 
державні, відомчі органи, громадські організації, колективні і колегіальні 
органи управління, лінійний і функціональний апарат підприємств та 
об’єднань. Об’єктами контролю є місії, цілі та стратегії, процеси, функції та 
завдання, параметри діяльності, управлінські рішення, організаційні 
формування та їх підрозділи тощо. Необхідність контролю є об’єктивною і 
визначається дією таких факторів як зміна середовища (законів, політики, 
структури організації тощо), необхідністю підтримки успіху організації, 
боротьбою за ринки збуту товарів, небезпекою виникнення кризових ситуацій 
та ін. Тобто функція контролю націлена на виявлення відхилень у діяльності 
підприємств і полягає у своєчасній їх ліквідації. Формування системи контролю 
за виконанням програми антикризових заходів передбачає встановлення строку, 
порядку й виду надання звітності про його виконання. При цьому можуть 
використовуватися такі види контролю: контроль з боку генерального 
директора за роботою членів керівного комітету й виконання плану 
антикризових заходів в цілому; контроль з боку головного менеджера, який 
відповідає за програму антикризових заходів: за виконання бізнес-плану 
санації, реструктуризації, календарних планів, сіткових графіків, 
індивідуальних та інших видів планів; контроль з боку менеджера з 
моніторингу за діяльністю окремих підрозділів і фахівців, а також виконання 
окремих антикризових заходів і контроль за витратами всіх видів ресурсів, за 
зміною стану зовнішнього середовища тощо.  

Висновки і пропозиції. Досліджено стан і розвиток середовища 
підприємств харчової промисловості. Визначено, що в сучасних умовах 
підприємства харчової промисловості є складними, динамічними, відкритими 
системами, в рамках яких залежно від поставлених завдань виокремлюються 
відповідні структурні одиниці (підрозділи) з раціональним поєднанням та 
взаємодією всіх необхідних ресурсів для процесу господарювання. 

Для вдосконалення політики контролю якості та безпеки харчової 
продукції запропоновано провести такі заходи на державному рівні. 

1). Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, Міністерству 
аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров’я 
України розробити і подати на розгляд КМУ: 

– єдині стандарти якості, пакування, етикетування та маркування 
харчових продуктів, які відповідатимуть міжнародним нормам Кодексу 
Аліментаріус; 
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– проект постанови про обов’язкове запровадження на підприємствах 
харчової галузі системи управління безпечністю харчових продуктів на базі 
концепції НАССР. 

2). КМУ передбачити в держбюджеті на 2018 рік і наступні роки 
збільшення фінансування Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України в обсягах, необхідних для проведення планових і непланових 
перевірок виробників продуктів харчування, а також місць їх реалізації. 

3). Обласним і районним державним адміністраціям сприяти створенню 
незалежних акредитованих центрів оцінки якості та безпечності продуктів 
харчування, які маркуватимуть продукцію відповідним знаком якості, шляхом 
спрощення процедур видачі дозволів, землевідведення. 

Активаторами інноваційної діяльності промислових підприємств України 
повинні стати: використання нових або значно поліпшених способів 
виробництва, пов'язаних із застосуванням новітніх технологій, впровадження 
нових методів продажу та просування товарів на ринки, сприяння оновленню та 
повнішому використанню виробничих потужностей та технологічної бази 
підприємств, що дозволить оптимізувати виробничі процеси, прискорити 
технологічну модернізацію промисловості та забезпечити розвиток галузевої 
реструктуризації промислового сектору України. 

Аналіз чинників непрямих дій показав, що найістотніший позитивний 
вплив на діяльність ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових 
концентратів» має орієнтація на ринкове регулювання підприємства 
(маркетинг), рівень освіти і кваліфікації робочої сили.  

Найістотніший негативний вплив на діяльність ПрАТ 
«Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»: рівень політичної 
стабільності, рівень доходів населення, закони, що регулюють діяльність 
підприємства, орієнтація на ринкове регулювання підприємства (маркетинг), 
інновації в технології, оптимальні соціальні умови життя, рівень забруднення 
навколишнього середовища тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 
ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МЕТОДИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

ASPECTS OF PRODUCTIVE SUPPLIES ACCOUNTING AT INDUSTRIAL 
ENTERPRISES: CURRENT SITUATION AND METHODS OF 

IMPROVEMENT 
 

Стаття присвячена актуальним питанням щодо особливостей обліку виробничих 
запасів на  промисловому підприємстві та розробці рекомендацій щодо його вдосконалення. 
У роботі проаналізовано наукові підходи щодо визначення терміну «виробничі запаси», 
розглянуто сутність виробничих запасів відповідно до міжнародних та національних 
стандартів бухгалтерського обліку. Визначено мету, охарактеризовано способи обліку 
виробничих запасів, основні методи вибуття запасів, проаналізовано їх переваги і недоліки. 
Описані методи вибуття запасів з характеристикою їх переваг та недоліків можуть 
використовуватися промисловими підприємствами для  пошуку ефективних шляхів 
оптимізації запасів, що дасть змогу суттєво зменшити витрати, підвищити ефективність 
та забезпечити  максимальний прибуток. 

Ключові слова: виробничі запаси, методи обліку запасів, оцінка вибуття запасів, 
середньозважена собівартість, метод ФІФО 

 

Статья посвящена актуальным вопросам об особенностях учета производственных 
запасов на промышленном предприятии и разработке рекомендаций по его 
совершенствованию. 

В работе проанализированы научные подходы к определению термина 
«производственные запасы», рассмотрены сущность производственных запасов в 
соответствии с международными и национальными стандартами бухгалтерского учета. 
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Определены цели, охарактеризованы способы учета производственных запасов, основные 
методы выбытия запасов, проанализированы их преимущества и недостатки. Описанные 
методы выбытия запасов с характеристикой их преимуществ и недостатков могут 
использоваться промышленными предприятиями для поиска эффективных путей 
оптимизации запасов, что позволит существенно сократить расходы, повысить 
эффективность и обеспечить максимальную прибыль. 

Ключевые слова: производственные запасы, методы учета запасов, оценка выбытия 
запасов, средневзвешенная себестоимость, метод ФИФО 

 

The article concentrates on topical issues concerning the characteristics of inventory 
accounting at an industrial enterprise and the development of recommendations for its 
improvement. The paper analyzes the scientific approaches to the definition of the term "productive 
supplies", considers the subject matter of productive supplies in accordance with international and 
national accounting standards. In the article is described the purpose, the methods of inventory 
accounting, the basic methods of stock disposal, and also are analyzed their advantages and 
disadvantages. The described methods of productive supplies disposal as well as a description of 
their advantages and disadvantages can be used at industrial enterprises in order to find effective 
ways of inventory optimization, which will significantly reduce costs, increase efficiency and ensure 
maximum profit. 

Key words: productive supplies, inventory accounting methods, stock disposal estimation, 
average cost, First-in, first-out method. 
 

Актуальність  теми  дослідження. В комплексі заходів, щодо створення 
системи бухгалтерського обліку важлива позиція належить  інформації про 
наявність, переміщення та застосування виробничих запасів на підприємстві. 
На промисловому підприємстві номенклатура матеріальних цінностей налічує 
більше десятка найменувань, а інформація, що стосується обліку виробничих 
запасів займає більше 35% всієї інформації з управління виробництвом.  

На території України реформування економіки висуває нові вимоги до 
бухгалтерського обліку, як до способу контролю за правильністю ведення 
господарської діяльності на промислових підприємствах. Безперервне 
надходження та ефективне використання виробничих запасів промисловим 
підприємством є головним фактором виробництва. 

Аналіз досліджень і публікацій. У вивчення теорії  бухгалтерського 
обліку та визначення терміну виробничих запасів значний внесок внесли ряд 
вітчизняних i зарубіжних науковців. Проаналізувавши різні погляди на термін 
«виробничі запаси» відзначимо, що такі економісти, як Іваниєнко В.В. [3] і 
Шомштейн А.А. [9] у своїх роботах висвітлюють  виробничі запаси  як 
сукупність певних видів сировини і матеріалів, проте, не вказують на джерела 
фінансування i терміни їх споживання. У той же час,  Кружкова Р.В., Даєнічева 
В.А. під  виробничими запасами розуміють запаси, що знаходяться  на складах 
підприємства, однак у своїх роботах вчені також не вказують терміни 
використання запасів та  джерела  використання. У своїх наукових працях при 
визначенні терміну «виробничі запаси» Бобро А та Білова Н. вказують на склад 
та терміни використання виробничих запасів, це робить їх визначення досить 
чітким та змістовним.   

Розбіжності авторів  стосовно трактування поняття «виробничі запаси» 
говорить про залежність будь-якої економічної категорії від обраного підходу 
до її визначення [2].  
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Проаналізувавши погляди різних вчених, наведемо свій варіант 
визначення даного поняття: виробничі запаси – це комплекс  предметiв праці, 
запасних частин, напівфабрикатів, палива, тари та інших матеріалів, що 
необхідні для потреб підприємства  та процесу виробництва. 

Метою статті є обгрунтування особливостей  ведення бухгалтерського 
обліку виробничих запасів на промислових підприємствах та розробка 
рекомендацій щодо його вдосконалення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У сфері діяльності 
промислових підприємств важливе місце належть виробничим запасам. 
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [6], 
пiд запасами слід розуміти активи, якi: утримуються для подальшого продажу 
за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесi 
виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 
утримуються для споживання пiд час виробництва продукції, виконання робіт 
та надання послуг, а також управління підприємством [6]. Згідно Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [7], активи – це 
ресурси, контрольовані підприємством в наслідок минулих подій, використання 
яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому 
внаслідок будь-якого використання такого запасу [7]. 

Беручи до уваги те, що вітчизняні підприємства активно інтегруються в 
систему міжнародних економічних відносин, відзначимо, що у МСБО 2 
«Запаси» [6] подано наступне визначення: запаси – активи, які призначені для 
використання в ході звичайної господарської діяльності у процесі виробництва, 
для продажу, чи у формі матеріалів для споживання при наданні послуг [5]. 
При розкритті інформації у фінансовій звітності виникають відмінності, що 
стосуються  деталізації інформації про виробничі запаси. Так, відповідно до 
вимог МСБО 2 [5], суб'єкт господарювання має надавати дані про суму запасів, 
що визнані витратами протягом  звітного періоду, в національних стандартах ця  
вимога відсутня.  

Однак, МСБО мають загальний характер та не враховують особливостей 
обліку окремих країн, а національні стандарти, в свою чергу, надають точний 
перелік складових, котрі включаються до запасів, що робить порядок 
віднесення складових до виробничих запасів більш простим.  

Управління запасами – це вид виробничої діяльності, який систематизує 
роботу, пов’язану з запасами. Управління запасами базується на теорії запасів. 
Теорія запасів - розділ дослідження операцій, у якому вивчають закономірності 
утворення і витрачання запасів, і який виробляє рекомендації з оптимального 
управління ними [1]. 

Варто відзначити, що є декілька способів обліку виробничих запасів на 
складах підприємства, серед них сортовий, партійний та сальдовий 
(оперативно-бухгалтерський). 

Сортовий спосіб передбачає ведення бухгалтерського обліку в 
натурально-вартісному виразі за видами та сортами запасів.  На кожен вид 
матеріалів бухгалтер відкриває картки аналітичного обліку, до яких на основі 
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первинних документів записуються операції з надходження та витрачання 
матеріалів. 

Таблиця 1 
Методи оцінки вибуття запасів  

Метод оцінки Переваги Недоліки 

Метод 
ідентифікованої 

собівартості 
відповідної 

одиниці запасів 

для кожної одиниці запасів використовують 
маркування, що дозволяє визначити її 
собівартість, таким чином підприємство 
може регулювати прибуток шляхом 
реалізації більш дорогих або більш дешевих 
запасів 

 трудомісткість методу; 
 однакові запаси 
обліковуються за різною 
вартістю, що не завжди зручно 
 

Метод 
середньозваженої 

собівартості 

 чистий прибуток буде мати середнє 
значення, яке найбільш наближене 
фактичному; 
 рівномірність списання запасів, 

реальність стану залишків запасів у балансі 
та вартості витрачених матеріальних 
цінностей 

у період підвищення цін 
підприємства оголошують 
більший прибуток, ніж реально 
отримують 

Метод 
нормативних 

затрат 

 можливість поточного оперативного 
обліку витрат шляхом обліку відхилень від 
норм; 
 відокремлений облік змін норм, тобто 
контроль за здійсненням режиму економії; 
 можливість рідше здійснювати 
інвентаризацію незавершеного виробництва 

необхдність часто переглядати 
норми використання запасів, 
виробничих потужностей та 
діючих цін 

Метод ціни 
продажу 

 розповсюджений у роздрібній торгівлі 

у балансі відображається 
продажна вартість товарів із 
вирахуванням нереалізованої 
торгової націнки, яка 
розраховується за допомогою 
середнього відсотка торгових 
націнок 

Метод ФIФО 

 вигідно застосувати при плановому 
скороченні закупок матеріалів та при 
очікуванні падіння цін на продукцію, що 
виготовляється; 
 в період постійного зростання цін метод 
надає найбільш високий з можливих рівень 
чистого доходу 

 Приводить до заниження 
величини витрат, які 
списуються за закупівельними 
цінами на собівартість 
продукції, що реалізується; 
 

Джерело: Розроблено автором на основі [6] 
 

Партійний спосіб часто застосовується підприємствами харчової 
промисловості по тим видам сировини, де необхідний суворий контроль за 
дотриманням термінів зберігання та використання.  Даний  спосіб передбачає 
складання  картки по кожній партії матеріалів, що надійшли.  

Сальдовий (оперативно-бухгалтерський) спосіб передбачає ведення 
натурального обліку запасів на складi.  В умовах ручної обробки облікових 
даних даний спосіб є найбільш ефективний. Його застосування дозволяє 
підприємству уникнути ведення громіздкого натурально-вартісного обліку та  
дублювання з записами складського обліку.  

Запаси підприємства відпускають зі складу на виробничі та господарські 
потреби, для переробки і в порядку реалізації надлишкових запасів. 
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Проаналізуємо методи оцінки вибуття запасів, що передбачені у П(С)БО 9 
«Запаси» [6], переваги та недоліки кожного методу наведено в табл. 1. 

Серед  методів, що використовують в бухгалтерському обліку найбільш  
універсальними, простими та популярними на промислових підприємствах є 
метод середньозваженої собівартості та ФІФО. 

Розглянемо детальніше використання кожного з даних методів на основі 
даних підприємства харчової промисловості ТОВ м’ясокомбінат «Ювілейний», 
предметом діяльності якого є виробництво  м’ясних продуктів, ковбасних 
виробів та напівфабрикатів, продаж товарів, продукції, сировини по каталогах, 
як за валюту України, так i за іноземну валюту. 

Метод середньозваженої собівартості визначається за середньою вартістю 
кожної одиниці, даний метод доцільно використовувати для промислових 
підприємств, які мають велику кількість запасів різної номенклатури.  За 
методом ФІФО, запаси  списують за собівартістю перших за часом 
надходження, використання цього методу призводить до зниження витрат і 
завищення прибутку. 

 
Таблиця 2 

Розрахунок вибуття запасів  за методом середньозваженої собівартості 
Надійшло Використано Залишок 

Дата 

К
іл

ьк
іс

ть
, 

кг
 

Ц
ін

а,
 г

рн
 

С
ум

а,
 г

рн
. 

К
іл

ьк
іс

ть
, 

кг
 

Ц
ін

а,
 г

рн
 

С
ум

а,
 г

рн
. 

К
іл

ьк
іс

ть
, 

кг
 

Ц
ін

а,
 г

рн
 

С
ум

а,
 г

рн
. 

01.01.2016       60 85 5100 

07.01.2016 120 85 10200    180 
(1500+10200) / 
(60+120)=85 

15300 

15.01.2016    130 85 11050 50 85 4250 

19.01.2016 150 67 10050    200 
(4250+10050) / 

(50+150)=72 
14300 

24.01.2016    160 72 11440 40 72 2860 

27.01.2016 98 120 11760 85 72 6078 53 
(2860+11760) / 

(40+98)=161 
8543 

Разом за 
місяць 

368  32010 375  28568 53  8543 
 

За результатами проведених розрахунків, відзначимо, що для даного 
підприємства доцільно використовувати метод середньозваженої собівартості, 
оскільки собівартість залишку запасів на кінець місяця є більшою, ніж за 
розрахунками методом ФІФО. 

Вибір методу оцінки залежить від мети, що поставлена підприємством, 
тобто, якщо запаси залишаються для виробництва, доцільно застосувати оцінку 
за собівартістю, а якщо на продаж, тo – ринкову. 

В економічно розвинених країнах дана практика є  досить поширеною, 
Україна ж не має достатньо  досвіду ефективного застосування ринкової 
вартості щодо активів підприємств, які виставляються на продаж на аукціонах. 
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Таблиця 3  
Розрахунк вибуття запасів  за методом ФІФО 
Надійшло Використано Залишок 

Дата 
К

іл
ьк

іс
ть

, 
кг

 

Ц
ін

а,
 г

рн
 

С
ум

а,
 г

рн
. 

К
іл

ьк
іс

ть
, 

кг
 

Ц
ін

а,
 г

рн
 

С
ум

а,
 г

рн
. 

К
іл

ьк
іс

ть
, 

кг
 

Ц
ін

а,
 г

рн
 

С
ум

а,
 г

рн
. 

01.01.2016       60 85 5100 
07.01.2016 120 85 10200    180 85 15300 
15.01.2016    130 85 11050 50 85 4250 
19.01.2016 150 67 10050    50 85 4250 

24.01.2016    
50 
110 

85 
67 

4250 
7370 

150 67 10050 

27.01.2016 98 120 11760 98 
56 
29 

120 
67 

42 
11 

120 
67 

5040 
737 

Разом за 
місяць 

368  32010 375  31333 53  5777 
 

У зарубіжній практиці до собівартості запасів не включають витрати, які 
не будуть відшкодовані покупцям, оцінка виробничих запасів в зарубіжних 
країнах дещо відрізняється від оцінки у національному обліку і має свої ознаки, 
що викликані особливостями обліку та нормативною базою [4]. У закордонній 
практиці використовують систему періодичного обліку запасів. При 
застосуванні такої системи на українських промислових підприємствах, 
замовлення на більшість матеріалів можна буде здійснювати одночасно, при 
цьому витрати на замовлення матеріалів зменшаться [8]. Недоліком 
періодичної системи обліку запасів є її громіздкість за рахунок обов’язкової 
інвентаризації кожного звітного періоду, проте для підприємств, на яких 
проведення частих інвентаризацій, є необхідним,  використання періодичної 
системи обліку запасів є більш простішою, ніж використання простої системи 
обліку.  Використання системи періодичного обліку запасів буде доцільним і 
для українських промислових підприємств. 

 Для характеристики ефективності використання виробничих запасів на 
промисловому підприємстві застосовують систему узагальнюючих та 
часткових показників, розрахунок яких оснований на показнику матеріальних 
витрат. Це пояснюється поступовим використанням  запасів  у виробництві та 
врахуванням  їх вартості у витратах виробництва як матеріальних витрат.  
Динаміка основних показників діяльності ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» 
збражена на рис. 1. 

Збільшення обсягу виробленої продукції відбулося за рахунок зростання 
матеріальних витрат,  на величину яких впливають: кількість i структура 
виробленої продукції, питомі витрати матеріалів і вартість цих матеріалів,  на 
обсяг виробленої продукції – кількість і структура виробленої продукції, а 
також відпускні ціни на неї.  Отже, матеріаловіддача продукції промислового 
підприємства залежність від суми матеріальних витрат на її виробництво, а 
також від обсягів  продукції. 
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Рис. 1. Динаміка показників діяльності ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» 

 

Результати аналізу динаміки показників ефективності використання 
виробничих запасiв ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» за 2014-2016 рр. наведено 
в табл. 4. 

Аналіз використання виробничих запасів ТОВ м'ясокомбінат 
«Ювілейний» свідчить про підвищення ефективності їх використання за 
аналізований період. У 2015 році матеріаломісткість становила 0,711 грн., а у 
2016 – 0,765 грн., тобто використання матеріалів збільшилося на 0,054 грн. на 
кожну гривню виробленої продукції. 

Таблиця 4 
Динаміка показників використання виробничих запасів  

ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» 
Абсолютне відхилення № 

з/п 
Показник 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 2015-2014 2016-2015 

1 Матеріаломісткість продукції, 
коп./грн. 0,684 0,711 0,765 0,028 0,054 

2 Матеріаловіддача продукції, 
коп./грн. 

1,462 1,405 1,307 -0,057 -0,099 

3 Частка матеріальних витрат у 
собівартості продукції, % 

85,74 89,66 86,14 3,92 -3,51 
 

Також у 2016 році відбувається зменшення матеріаловіддачі  продукції на 
0,099 грн. у порівнянні з минулим роком, що сприяє зменшенню обсягу 
виробленої продукцiї i кожної гривні витрачених матеріальних ресурсiв. Про 
високу матеріаломісткість продукцiї ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» свідчить 
частка матеріальних витрат у собівартості продукції, що становить більше 85%. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу, наведемо основні способи 
вдосконалення використання виробничих запасів на підприємствах 
промисловості: 

 постійне та рівномірне постачання матеріальних ресурсів на 
підприємство; 

 формування виробничих запасів в межах можливого мінімум, з метою 
безперервного процесу виробництва продукції; 

 організація контролю за рухом запасів, як на сторону, так і по 
підприємству; 
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 закупівля лише необхідних товарно-матеріальних цінностей та 
обмеження придбання надлишкових матеріалів. 

 
Рис. 2. Структура виробничих запасів ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний»  

за 2016 р. 
Оскільки основною діяльністю ТОВ м'ясокомбінат Ювілейний є 

виготовлення та реалізація продукції, то сировина та матеріали у виробничому 
процесі підприємства відіграють більшу роль, ніж паливо та запасні частини. 

Висновок. В результаті проведеного дослідження, відзначимо, що 
виробничі запаси займають особливе місце у складi майна та  структурi витрат 
промислових підприємств, а від оцінки та раціонального використання запасів 
залежить ефективність їх господарської діяльності. 

Аналіз зарубіжної практики показав можливість використання системи 
періодичного обліку запасів на вітчизняних промислових підприємствах.  
Впровадження, перелічених у роботі, методів вдосконалення обліку 
виробничих запасів приведе до поліпшення використання виробничих запасів 
та результатів фінансово-економічної діяльності промислових підприємств.   
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА, ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
FINANCIAL SECURITY AS THE BASIS OF STABLE FUNCTIONING OF 

BUSINESS ENTERPRISES 
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Розглянуто підходи до визначення фінансової безпеки підприємства. Визначені її 

ключові функціональні цілі. Встановлені методи стратегічного аналізу впливу якісних 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на підприємство. Описаний алгоритм 
оцінки фінансової безпеки підприємства. 

Ключові слова: фінансова безпека, стабільність, загроза, аналіз, підприємство. 
 

Рассмотрены подходы к определению финансовой безопасности предприятия. 
Определены ее ключевые функциональные цели. Установлены методы стратегического 
анализа влияния качественных факторов внутренней и внешней среды на предприятие. 
Описан алгоритм оценки финансовой безопасности предприятия. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, стабильность, угроза, анализ, 
предприятие. 

 

Approaches to determining the financial security of an enterprise are considered. Its key 
functional goals have been defined. Methods of strategic analysis of the influence of qualitative 
factors of internal and external environment on the enterprise are established. An algorithm for 
assessing the financial security of an enterprise is described. 

Key words:  financial security, stability, threat, analysis, enterprise. 
 

Постановка проблеми. В умовах економічної та політичної 
нестабільності мінливість факторів мікро- та макросередовища, що впливають 
на діяльність підприємства, стає особливо актуальним питання оцінки 
фінансової безпеки. Оцінка фінансової безпеки дозволить компанії звести до 
мінімуму загрози фінансової нестабільності та підвищити її стійкість. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню поняття 
фінансова безпека та проблемі її забезпечення приділяли увагу у своїх працях 
такі вчені як: Барановський О.І., Бланк І. О., Єрмошенко М. М., Козаченко Г. 
В., Пономарьов В. П., Ареф’єва О. В., Пристемський О.С., Кузенко Т.Б., 
Єпіфанов А. О., Журавка О.С., Реверчук Н.Й., Єрмоленко О.А., Кракос Ю. Б., 
Кириченко О. А., Лаврова Ю., Шабатура Т.С., Кудрицька Ж.В., Чібісова І.В. та 
інші. На сьогоднішній день існують різноманітні визначення даного поняття, 
які носять дискусійний характер. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Зрозуміло, що концепція фінансової безпеки підприємства повинна відповідати 
загальній концепції економічної безпеки та водночас мати власний зміст, який 
відокремить фінансові загрози від інших їх видів. Вважаємо, що вирішення 
вищесказаної проблеми є актуальним на сьогоднішній день та повинно бути 
науково обґрунтованим.  

Мета статті - дослідження є розробка рекомендацій у вигляді алгоритму 
дій стосовно забезпечення фінансової безпеки на підприємстві та протидії від 
негативних зовнішніх чинників впливу на фінансову безпеку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує багато поглядів на 
концепцію «фінансової безпеки підприємства», але немає єдиного підходу до 
ідентифікації його компонентів. Причиною є те, що процес визначення сутності 
безпеки досить складний, неоднозначний і багатогранний. Вивчаючи поняття 
«фінансова безпека підприємства», ми повинні підкреслити його основні 
аспекти: 

- фінансова безпека підприємства є складовою його економічної безпеки; 
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- це процес, який забезпечує захист фінансових інтересів підприємства; 
- це один із факторів росту компанії та її стабільності. 
Аналіз фінансової безпеки компанії показує статус підприємства, 

відповідність її фінансових та економічних можливостей за умов існування на 
ринках та в країні, таким чином, дає можливість об'єктивно оцінити точність і 
доцільність обраної фінансової стратегії. Ось чому фінансова безпека компанії 
також може бути охарактеризована як система, спрямована на створення 
(регулювання) та впровадження ефективних фінансових стратегій у динамічних 
ринкових умовах. Головним її є створення необхідних фінансових передумов 
для стійкого зростання компанії в поточному та майбутньому періоді, що 
забезпечує підвищення його ринкової вартості. 

Таблиця 1 
Визначення категорії фінансової безпеки компанії 

Джерело Трактування поняття «фінансова безпека підприємства» 

Чібісова І.В. [14] 

фінансова безпека підприємства – це складова економічної безпеки 
підприємства, яка полягає у наявності такого його фінансового стану, 
який характеризується: збалансованістю і якістю фінансових 
інструментів, технологій і послуг; стійкістю до загроз. 

Козак Л.С., 
Багровецька І.В. 

[7] 

фінансова безпека підприємства – це важлива складова частина 
економічної безпеки, що базується на незалежності, ефективності і 
конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта, яка відображається 
через систему критеріїв і показників його фінансового стану, що 
характеризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і 
наявність необхідних резервів. 

Бланк І. А. [2] 

фінансова безпека підприємства - це кількісно і якісно детермінований 
рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну 
захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від 
ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й 
внутрішнього характерів, параметри якого визначаються на основі його 
фінансової філософії й створюють необхідні передумови фінансової 
підтримки його стійкого зростання в поточному й перспективному 
періодах. 

Єпіфанов А.О., 
Плаcтун О.Л., 
Домбровський 

В.С. [4] 

фінансова безпека розглядається як здатність суб’єкта підприємництва 
здійснювати свою господарську, зокрема й фінансову діяльність, 
ефективно і стабільно шляхом використання сукупності 
взаємопов’язаних діагностичних, інструментальних та контрольних 
заходів фінансового характеру, що мають оптимізувати використання 
фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати 
вплив ризиків. 

Кракос Ю. Б. 
Разгон Р.О. [8] 

суть фінансової безпеки полягає у здатності підприємства самостійно 
розробляти і проводити фінансову стратегію відповідно до цілей 
корпоративної стратегії, в умовах невизначеного і конкурентного 
середовищ. 

Сорокіна О.М. 
[11] 

фінансова безпека підприємства визначається як специфічний вид 
економічних відносин, які виникають між підприємством і суб’єктами 
його зовнішнього оточення щодо забезпечення оптимального 
фінансового стану, в якому має перебувати підприємство для реалізації 
своєї стратегії та який характеризується здатністю підприємства 
протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам. 
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Термін фінансової безпеки підприємства не визначений вітчизняним 
законодавством. Фінансова безпека підприємства опосередковано регулюється 
такими законодавчими актами як Закон України «Про основи національної 
безпеки України», «Про захист від недобросовісної конкуренції» та 
Господарського кодексу України [5, 6]. 

Огляд значущих характеристик та різних визначень фінансової безпеки 
(Таблиця 1) підтверджує, що це багатопланова і складна категорія. У цьому 
випадку всі вищезазначені характеристики, що відображають особливості 
фінансової безпеки, є взаємопов'язаними і вимагають комплексного підходу до 
визначення його характеру. Враховуючи основні характеристики фінансової 
безпеки підприємства, ми можемо сформулювати його суть наступним чином: 
«Фінансова безпека - це фінансове становище підприємства, яке 
характеризується рівновагою фінансових інтересів та здатністю забезпечити їх 
реалізацію, стійкість до негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз 
середовища компанії, а також здатність забезпечувати фінансову рівновагу та 
фінансову стабільність підприємства у короткостроковій та довгостроковій 
перспективі». 

Спираючись на визначення фінансової безпеки, що пропонуються 
науковцями, можемо виділити ключові риси фінансової безпеки суб’єктів 
підприємництва: 

1. Забезпечує рівноважний та стійкий фінансовий стан; 
2. Сприяє ефективній діяльності суб’єкта підприємництва; 
3. Дозволяє на ранніх стадіях виявляти проблемні місця в діяльності 

організації; 
4. Нейтралізує кризи та запобігає банкрутству [4]. 
Визначення сутності фінансової безпеки компанії дозволяє визначити її 

основну мету - забезпечити найбільш стабільну та ефективну роботу компанії в 
даний час і забезпечити високий потенціал її розвитку та зростання в 
майбутньому. Для досягнення максимально ефективного використання ресурсів 
підприємства та задоволення цілей компанії її керівництво має дотримуватися 
таких ключових функціональних цілей фінансової безпеки компанії: 

- забезпечення високої фінансової ефективності компанії, її фінансової 
стабільності та незалежності; 

- забезпечення технологічної незалежності компанії та досягнення 
високої конкурентоспроможності її технологічних можливостей; 

- висока ефективність управління компанією, оптимальність та 
ефективність її організаційної структури; 

- висококваліфікований персонал підприємства та його інтелектуальний 
потенціал, ефективність корпоративного дослідження та розвитку; 

- високий рівень екологічної ефективності підприємства, мінімізація 
руйнівного впливу результатів промислової діяльності на навколишнє 
середовище [10]. 

Здійснюючи свою діяльність, підприємство  стикається з багатьма 
загрозами, які можуть призвести до погіршення його фінансового стану та 
банкрутства. Тому створення достатнього рівня фінансової безпеки вимагає 
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ретельного вивчення факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства. Це пояснюється існуванням двох груп причин, які призводять до 
виникнення фінансової кризи на підприємстві: 

- Cтратегічні помилки в організації ділової активності, які роблять 
підприємство неконкурентоспроможним на ринку; незалежно від кількості 
наявних ресурсів та якості управління (неправильно обрана сфера діяльності, 
неналежна оцінка ринкових умов, неправильна стратегія розвитку). 

- помилки при здійсненні управління підприємством (неправильно 
визначена структура капіталу, недостатній розподіл ресурсів, невдач у 
фінансовому плануванні тощо).  

Таким чином, метою даного дослідження є систематизація сутності 
поняття «фінансова безпека підприємства» та виявлення взаємопов’язаних 
факторів, що мають істотний вплив на дану проблему. 

Криза на підприємстві може бути результатом впливу різних факторів 
зовнішнього середовища. Навколишнє середовище можна розглядати як 
сукупність суб'єктів та сил, які впливають на діяльність компанії на ринку. 

Подібні зміни відбуваються постійно та змушують керівництво вносити 
корективи до внутрішнього середовища, щоб досягти фінансової та економічної 
рівноваги, а також розглянути економічний потенціал компанії з новими 
економічними умовами. 

Фактори, які перешкоджають повному здійсненню фінансових інтересів 
компанії в процесі своєї діяльності, повинні розглядатися як загрози. Фактори, 
що впливають на підприємство, повинні зосереджуватися на наступних 
положеннях: 

- загрози фінансовим інтересам підприємства спричинені обмеженим 
числом факторів; саме вони вимагають ідентифікації; 

- система фінансової безпеки підприємства повинна виявляти не тільки 
реальні, а й потенційні загрози; 

- поняття фінансової безпеки включає захист її пріоритетних інтересів 
від зовнішніх та внутрішніх загроз; 

- додаткова увага системи фінансової безпеки компанії повинна бути 
спрямована на найбільш небезпечні загрози серед усіх визначених. 

Таким чином, фінансова безпека - це здатність підприємства 
забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, незважаючи на 
негативний вплив внутрішнього та зовнішнього середовища в майбутньому. 
Функціонування системи оцінки підприємства для фінансової безпеки 
дозволить ефективно управляти наявними фінансовими ресурсами, а також 
своєчасно реагувати на ознаки кризи та можливі негативні зміни, а також дасть 
можливість використовувати можливості та резерви. 

Суб'єкти господарської діяльності в Україні недостатньо захищені від 
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Це може бути 
викликано: 

- об'єктивними чинниками, протікання яких складно або неможливо 
передбачити; 
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- суб'єктивними факторами, що пов'язані з відсутністю або поганою 
якістю управління ризиками та системою моніторингу фінансового стану.  

Система управління фінансовими ризиками (управління ризиками) є 
частиною системи фінансової безпеки компанії. Вона включає в себе наступні 
компоненти: 

- якісний аналіз ризиків, що загрожують фінансовій безпеці компанії - 
розкладання складних ризиків на прості та їх ідентифікація, виявлення факторів 
ризику; 

- кількісна оцінка ризиків, яка передбачає визначення ймовірності 
виникнення та розміру потенційних втрат; 

- розвиток оптимізації ризикових ситуацій шляхом мінімізації або 
нейтралізації ризиків. 

Для оцінки впливу якісних факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища на підприємство можна використовувати наступні методи 
стратегічного аналізу. 

1) SWOT-аналіз - використовується для визначення сильних та слабких 
сторін підприємства, а також можливостей та загроз, що виникають внаслідок 
дії зовнішнього середовища: Сильні сторони - переваги компанії; Слабкі 
сторони - недоліки компанії; Можливості - зовнішні фактори навколишнього 
середовища, використання яких може створити вигоди на ринку; Загрози - 
фактори, які потенційно можуть погіршити позицію на ринку. 

2) SNW-аналіз, призначений для дослідження внутрішнього середовища і 
включає в себе визначення сили; нейтралітету; слабкості. На відміну від аналізу 
сильних і слабких сторін у матриці SWOT-аналізу, SNW-аналіз пропонує 
розглянути середньостатистичний стан ринку, оскільки він також може 
забезпечити конкурентну перевагу на ринку. 

3) PEST-аналіз, призначений для ідентифікації груп факторів 
навколишнього середовища, які можуть вплинути на стратегію компанії: 
політичні, економічні, соціальні; технологічні. 

4) Аналіз ETOM (Матриця екологічних небезпек та можливостей) - аналіз 
середовища шляхом інвентаризації зовнішніх загроз та можливостей 
підприємства, а потім зважування кожного фактора (для вимірювання 
важливості кожного фактора для певної організації).  

Щоб визначити рівень фінансової безпеки на основі фінансової 
інформації, необхідно застосувати системний підхід. Основними компонентами 
системи є: 

1. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 
2. Операційний або SVP аналіз. 
3. Аналіз грошових потоків компанії. 
4. Аналіз ризиків підприємства. 
5. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 
Система фінансових показників може використовуватися для оцінки 

рівня фінансової безпеки компанії. Основними групами фінансових показників 
є ліквідність, управління активами, управління боргом та прибутковість, які 
можуть бути використані для оцінки різних критеріїв діяльності підприємства. 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 11 67

Аналіз ліквідності компанії здійснюється відповідно до балансу та 
дозволяє визначити здатність компанії сплатити поточні зобов'язання. Компанія 
має негативний вплив на індикатори нижче рекомендованого, що може 
вплинути на платоспроможність компанії. Якщо показники ліквідності більші, 
ніж їх нормативна цінність, це може бути ознакою неефективного використання 
наявних фінансових ресурсів. 

Прискорення обороту активів впливає на скорочення потреби у поточних 
активах. Швидкість обороту активів визначає рівень інтенсивності їх 
використання.  

Основним критерієм ефективності діяльності компанії є чистий прибуток. 
Показники, що використовуються для оцінки рентабельності - це 
співвідношення прибутку до ресурсів або показники результатів діяльності. 

Для оцінки фінансового стану з використанням зазначеної вище системи 
показників необхідно визначити нормативні значення досліджуваних факторів 
на основі емпіричних даних для окремих галузей економіки. Вони можуть 
розглядатися як показники, що характеризують діяльність найкращих 
підприємств або середні дані для досліджуваних підприємств, стандартне 
відхилення, яке може використовуватися як граничні коливання, які не будуть 
розглядатися як погіршення фінансового стану [4]. Крім того, ці показники 
повинні бути розраховані для конкретної країни, беручи до уваги стадію 
економічного циклу. Єпіфанов пропонує досліджувати ці цифри кожні 5 років. 

Кількість показників, які можна використовувати на даному етапі аналізу, 
може відрізнятися залежно від завдання аналізу. Велика кількість досліджених 
параметрів призводить до найбільш детального аналізу, але це збільшує час, 
витрачений на його впровадження. 

2. Операційний або SVP аналіз. 
Операційний аналіз або SVP-аналіз - це аналіз діяльності компанії, що 

базується на співвідношенні обсягу виробництва, доходів та витрат, для 
визначення співвідношення між витратами та вигодами на різних рівнях 
виробництва. Його завданням є пошук найбільш вигідного поєднання змінних і 
фіксованих витрат на продаж. Цей тип аналізу є одним з найбільш ефективних 
засобів планування та прогнозування діяльності компанії, спрямованої на 
підтримку ефективного функціонування та забезпечення фінансової безпеки. 

Практичний ефект аналізу полягає в тому, щоб визначити невикористані 
резерви в усіх сферах планування та оперативного управління, визначити 
шляхи їх мобілізації для отримання максимальної прибутку [9]. 

3. Аналіз грошових потоків компанії. 
Ефективність управління грошовими потоками визначається її впливом 

на платоспроможність, оборот активів, залучені кошти та кредиторську 
заборгованість, а також на рентабельність підприємства та її фінансову безпеку.  

Управління грошовими потоками забезпечує суттєвий вплив на процеси 
накопичення грошей, їх витрачання та перерозподіл, з метою збалансування 
фінансово-господарської діяльності. 

4. Аналіз ризиків підприємства 
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Здійснюючи свою діяльність, компанія піддається різним ризикам, 
ступінь реалізації яких залежить від її фінансової безпеки. Існує як мінімум три 
види ризику підприємницької діяльності, що суттєво відрізняються. Це 
окремий ризик, ризик конкретного проекту, і неважливо, що компанія це 
реалізує. Окремий ризик вимірюється шляхом оцінки нестабільності руху 
грошових коштів та рентабельності компанії. Корпоративний бренд або 
внутрішній ризик - це ризик, спричинений діяльністю досліджуваного 
підприємства. Його можна виміряти через вплив проекту на ризик руху 
грошових коштів та загальну прибутковість. Ринковий ризик або бета-ризик - 
це ризик того, що проект буде врахований добре диверсифікованим інвестором. 
Ринковий ризик можна виміряти за рахунок впливу проекту на бета-коефіцієнт 
компанії [12]. 

Рівень фінансової безпеки, достатній для успіху підприємства, досить 
суперечливий. Варто підкреслити, що це питання не може мати чіткої відповіді. 
Оскільки немає подібних компаній, рівень фінансової безпеки для кожного з 
них є різним. Для визначення рівня фінансової безпеки, задовільної для 
компанії, можна встановити лише орієнтовні обмеження. З цією метою 
рекомендується визначити конкретний перелік індикаторів, які слід 
досліджувати, із зазначенням їх оптимальних значень та їх ваги у загальних 
інтегрованих показниках. Основним критерієм включення конкретних 
показників для аналізу рівня фінансової безпеки є забезпечення реалізації 
пріоритетних завдань компанії як фінансової організації. Ці інтереси 
визначаються як діла бізнесу. 

З метою підвищення фінансової безпеки підприємства необхідно 
розробити алгоритм оцінки фінансової безпеки. Це процедура оцінки, 
моніторингу та діагностики їх фінансової безпеки. Основними етапами 
визначення рівня фінансової безпеки компанії можуть бути: 

- збір початкової інформації та виявлення загроз для фінансової безпеки 
компанії; 

- визначення та обчислення показників, що комплексно характеризують 
стан організації; 

- резюме всіх кількісних показників та якісних показників, доступних 
для загальних інтегральних значень, на яких необхідно оцінювати; 

- діагностика фінансової безпеки та прийняття рішень стосовно її 
підтримки та вдосконалення; 

- моніторинг рівня фінансової безпеки та підтримка її оптимальної 
ефективності. 

Висновки. Таким чином, наше дослідження передбачає, що система 
показників для вимірювання фінансової безпеки підприємства повинна містити 
принаймні наступні основні напрямки досліджень: аналіз фінансово-
економічної діяльності, операційний аналіз, аналіз грошових потоків та бізнес-
ризиків підприємства. 

З метою узагальнення думки щодо рівня фінансової безпеки у 
відповідності до міжнародної практики пропонується створити перелік 
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основних показників, що вивчаються відповідно до особливостей підприємства, 
та розрахунок узагальнюючого інтегрального показника. 
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СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ 
РОБІТ В УКРАЇНІ 
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СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ В УКРАИНЕ 

 

INSURANCE OF FINANCIAL RISKS OF CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION WORKS IN UKRAINE 

 

Розглянуто стан страхування будівельно-монтажних ризиків в Україні. Складності 
страхування будівництва в наш час. Обов’язкове чи добровільне страхування БМР в 
Україні? Проаналізовано реальні види фінансових ризиків, існуючих на підприємствах, які 
займаються будівництвом. В статті йдеться про наявність страхування будівельно-
монтажних робіт в одній з найбільших областей України. Нажаль, в країні не налагоджена 
система страхування та функціонування будівництва, але якщо її спробувати привести в 
порядок, то ризикових ситуацій буде набагато менше, працювати буде легше та більша 
частина тіньових компаній вийде в «світ», щоб працювати легально. 

Ключові слова: страхування, фінансові ризики, обов’язкове страхування, добровільне 
страхування, будівельно-монтажні роботи. 

 

Рассмотрено состояние страхования строительно-монтажных рисков в Украине. 
Сложности страхования строительства в наше время. Обязательное или добровольное 
страхование СМР в Украине? Проанализированы реальные виды финансовых рисков, 
существующих на предприятиях, занимающихся строительством. В статье говорится о 
наличии страхования строительно-монтажных работ в одной из крупнейших областей 
Украины. К сожалению, в стране не налажена система страхования и функционирования 
строительства, но если ее попытаться привести в порядок, то рисковых ситуаций будет 
намного меньше, работать будет легче и большая часть теневых компаний выйдет в 
«свет», чтобы работать легально. 

Ключевые слова: страхование, финансовые риски, обязательное страхование, 
добровольное страхование, строительно-монтажные работы. 

 

The state of insurance of construction and installation risks in Ukraine is considered. The 
complexity of construction insurance in our time. Obligatory or voluntary insurance of construction 
and installation in Ukraine? Real types of financial risks existing at the enterprises engaged in 
construction are analyzed. The article refers to the availability of insurance of construction and 
installation works in one of the largest regions of Ukraine. Unfortunately, the system of insurance 
and construction is not established in the country, but if you try to put it in order, then there will be 
much less risky situations, it will be easier to work and most of the shadow companies will come to 
"light" to work legally. 

Key words: insurance, financial risks, compulsory insurance, voluntary insurance, 
construction and installation works. 

 

Постановка проблеми. На даному етапі сучасної економіки існує 
проблема для суб’єктів господарювання, які функціонують у нестабільному 
середовищі й не володіють повною інформацією. Наразі мова йде про 
підприємства, які займаються будівельно-монтажними роботами. Зростання 
інфляції, безгосподарність та недосконалість нормативно-законодавчої бази і 
системи контролю в Україні, призвели до того, що у сьогоднішніх умовах 
більша частина будівельних підприємств опинилась в досить складному 
економічному становищі. У процесі управління фінансовими ресурсами при 
веденні господарської діяльності, пов'язаної із засвоєнням капітальних 
вкладень, постає важлива проблема фінансових ризиків, які у сучасній 
економіці є об'єктивною реальністю і виникають з різних причин. 

Ця проблема носить консолідований характер і стосується як замовника, 
так і підрядника інвестиційного проекту, а також інших контрагентів, 
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пов'язаних (прямо чи опосередковано) з цим проектом. Конфігурація 
фінансових ризиків спричинена багатьма чинниками: тривалістю 
інвестиційного циклу; вкладенням фінансових ресурсів у великих розмірах; 
залученням третіх осіб (зазвичай фінансових посередників) до виконання 
інвестиційного проекту; обмеженістю ресурсів; наявністю зовнішніх умов у т.ч. 
інфляційних процесів, перманентної зміни режиму оподаткування. Враховуючи 
це, учасникам фінансових відносин, при здійсненні будівництва, необхідно 
перед виконанням умов договору проаналізувати ймовірність виникнення 
ризиків, їх вплив на виконання зобов'язань будівельного контракту, а також 
можливі напрямки уникнення ризику чи зменшення його впливу на 
результативність діяльності. 

Оскільки будівництво - ризиковий процес, саме страхування дозволяє 
найбільш ефективно управляти ризиками, що виникають при здійсненні даного 
виду бізнесу, і, при порівняно невеликих витратах на страхування, дає 
можливість практично повністю компенсувати збитки, завдані внаслідок 
настання непередбачених подій. 

Мета і завдання дослідження. Виходячи із вище написаного, важливо 
зрозуміти стан страхування будівельно-монтажних робіт та виділити основні 
фінансові ризики на будівництві. Також виявити причини виникнення цих 
фінансових ризиків та страхових випадків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутності виникненню 
фінансових ризиків у будівництві та зменшення (пом'якшення їх впливу) на 
фінансовий стан учасників будівельного комплексу присвячено ряд наукових 
праць. Основні принципи визначення страхування ризику в будівельній галузі 
охарактеризовані у Положенні "Про підрядні контракти у будівництві України" 
[5]. У своїй статті О.В. Васюренко і О.В. Тара приділили особливу увагу 
визначенню ризику, як категорійного апарату [1]. Н.А. Тітова і А.Ю. Попова у 
своїх працях [4] зосереджували увагу на оптимізації грошових потоків у 
процесі здійснення інвестиційної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Одночасно з розвитком будівельних 
технологій зростає і складність завдань, що стоять при зведенні сучасних 
споруд. До звичних складнощів, що несуть з собою висотні роботи додається 
необхідність дотримання прогресивних технологій і новітніх будівельних 
матеріалів. Очевидно, що в разі дотримання всіх норм і вимог ризик 
руйнування споруд і шкоди працівникам та обладнанню не є значним, однак в 
разі допущення інженерних або технологічних помилок він істотно зростає.  

Згідно з українським законодавством, страхування - це вид цивільно-
правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних 
осіб у разі настання страхових випадків. 

Страховиком, страховою компанією або страховою організацією 
виступають юридичні особи, які мають ліцензію на здійснення страхової 
діяльності. Страхувальник - особа, що уклала договір із страховиком. 
Страхувальником може бути не тільки прямий замовник, але і підрядник, 
субпідрядник, інвестор і ін. 
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У країнах, де страховий ринок є невід'ємною частиною фінансових 
інститутів, роль страховика виконують страхові брокери (суб'єкти 
підприємницької діяльності). Вони є продавцями послуг на ринку і одночасно 
консультантами для потенційних страхувальників. У нашій країні така схема 
продажу послуг не настільки актуальна, але цілком реальна. Брокер володіє 
фінансовими показниками, статистикою виплат компаній і представляє надійні 
страхові організації, тим самим забезпечує захист страхувальнику. 

До 2004 року в будівельному процесі здійснювалося страхування суто на 
добровільних засадах відповідно до ст. 6 Закону України «Про страхування».  

До 2003 року обов'язкове страхування не зачіпало будівництво та 
інвестиційний процес, тому більшість забудовників і інвесторів уникали його 
здійснення, економлячи кошти. 

З прийняттям Закону України «Про іпотеку», Закону України «Про 
іпотечне кредитування, консолідованому іпотечний борг та іпотечні 
сертифікати», Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління 
майном в будівництві та операціях з нерухомістю» обов'язкове страхування 
поступово почало впроваджуватися в будівельний процес. Так, згідно зі ст. 7 
Закону України «Про страхування» в іпотечних відносинах обов'язковим стало 
страхування: 

 предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування; 

 фінансових ризиків неотримання, невчасного отримання та отримання не 
в повній сумі платежів за договорами про іпотечні кредити та платежів за 
іпотечними сертифікатами. 
Торкнулося обов'язкове страхування управителів і забудовників, які 

об'єднали свої зусилля із залучення коштів в будівництво в рамках фінансово-
кредитних механізмів. Перед управителем стоїть завдання здійснити 
страхування фінансової відповідальності за збитки завдані при здійсненні 
управління майном і страхування від ризиків смерті або пошкодження 
нерухомості, набутої в результаті управління майном (ст.7 Закону України 
«Про страхування», ст. 11, 16 Закону України «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном в будівництві та операціях з нерухомістю»)[2]. 

Забудовник зобов'язаний забезпечити страхування будівельно-монтажних 
робіт і страхування своєї відповідальності перед третіми особами відповідно до 
ст. 9 Закону про фінансово-кредитні механізми[3]. 

Свій погляд на питання страхування має і Цивільний кодекс України. 
Згідно ст. 881 ЦКУ Підрядник зобов'язаний укласти договір страхування 
об'єкта будівництва або комплексу робіт, якщо інше не встановлено договором 
будівельного підряду. Сторона, на яку покладається обов'язок щодо 
страхування, має надати другій стороні в порядку, встановленому договором, 
докази укладення її договору страхування, включаючи відомості про 
страхувальники, розмір страхової суми т застрахованих ризиків[6]. 

В 2010 році в Україні було скасоване обов'язкове страхування будівельно-
монтажних ризиків. І хоча воно не встигло заробити в повну силу, його 
скасування напевно спровокує посилення недовіри покупців до і без того 
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невисокого рівня довіри до забудовників. Адже тепер будівельники повністю 
знімають з себе відповідальність за зрив термінів і погано виконані роботи[2]. 

Тодішній міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир Яцуба 
повідомив, що Кабмін скасував обов'язкове страхування будівельно-монтажних 
робіт (далі – БМР). Він пояснив такий крок тим, що це дозволить скоротити 
терміни підготовки до будівництва об'єктів і поліпшить фінансову маневреність 
будівельних компаній. 

Таким чином, мова йде про скасування постанов Кабміну про обов'язкове 
страхування БМР та майнових ризиків за договором про участь у фонді 
фінансування будівництва. Уряд просто призводить підзаконні нормативні акти 
у відповідність з законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва 
житла» №2367 від 23.07.2010. Саме він скасував вимоги до обов'язкового 
страхування забудовником БМР в рамках ФФБ і ФОН на весь термін 
спорудження об'єкта, а також на гарантійний термін від ризиків пошкодження 
або знищення об'єкта в результаті техногенних аварій та природних явищ. Крім 
того, були зняті зобов'язання довірителів страхувати свої майнові ризики за 
договором про участь у ФФБ. 

Нерозвинене в Україні страхування БМР пояснюється дуже низькою 
культурою в будівельній сфері, особливо в частині документообігу між 
забудовниками і будівельниками, багато компаній ведуть подвійну 
бухгалтерію, через що страховику складно оцінити ризики. Тому підприємства, 
які бажають страхувати свої ризики, можуть це зробити на добровільній основі. 
«Таке рішення повинен приймати інвестор. Це не може бути обов'язкова 
процедура», - пояснює заступник міністра регіонального розвитку і 
будівництва. Він думає, що добровільний варіант запрацює, хоча і зізнається, 
що нескоро. У той же час, на його думку, на приватного інвестора скасування 
обов'язкового страхування БМР ніяк не вплине. 

Вивчаючи та досліджуючи дану тему, проведемо аналіз страхових 
компаній на наявність такого страхового продукту, як «добровільне 
страхування будівельно-монтажних робіт». Так як Дніпропетровська область на 
даний момент має багато об’єктів будівництва, і її кількість зросла буквально за 
останні пару років, то розглянемо цю область більш детально. На території 
області функціонують 39 страхових компаній. З них можуть надавати послуги 
страхування БМР лише 9 компаній. Це лише 22% всіх страхових компаній. В 
основному це великі страхові компанії, які можуть дозволити собі такий 
страховий продукт. Але, нажаль, на практиці страхування БМР не 
практикується, бо для того, щоб оформити такого роду поліс, потрібно зібрати 
велику кількість документів, які перевіряються в страхових компаніях, щоб 
можна було вирішити, на яку суму компенсації зможе розраховувати 
будівельна компанія. Через недостовірність інформації та введення тіньової 
бухгалтерії будівельними підприємствами, страхові компанії просто 
відмовляють в страхуванні. 

Розглянемо реальні повсякденні фінансові ризики будівельного 
підприємства, але перед цим спочатку ознайомимось з нормативно-правовою 
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документацію, яка застосовується між замовником і виконавцем (підрядником) 
робіт для ясності та прозорості ходу будівництва[5]. 

Отже, документація зіставляється у такому порядку: 
1. Замовником надається для розгляду від архітекторів проектна 

документація технічного завдання, на основі якої підрядник створює 
кошторис робіт.  

2. Після ознайомлення підрядника з проектною документацію 
технічного завдання складається попередня кошторисна документація. 

3. Якщо замовник ухвалює кошторис, підрядник складає 
договірний (кінцевий) кошторис. 

4. На основі договірної кошторисної документації складається 
договір на виконання будівельно-монтажних робіт між замовником і 
підрядником. 

5. В процесі будівництва є місце різним форс-мажорним 
обставинам, наприклад: зміна погодних умов, через які будівельники 
не можуть виконувати роботу і відбувається простій на деякий час. 
Для того, щоб компенсувати витрати на матеріали або подовження 
строку до здачі об’єкта, підрядник пише акт вимушеного простою для 
звітування перед замовником. 

6. Після закінчення будівельних робіт на об’єкті, створюється 
акт виконаних робіт, який підписує замовник, при умові, якщо його 
все влаштовує. Цей акт може бути двостороннім, а може бути 
трьохстороннім. Третя сторона – шеф монтаж. Це компанія, 
наприклад, яка займається виробництвом матеріалів для облицювання 
фасаду і вона надає цей матеріал для будівництва. Шеф монтаж 
повинен прослідкувати або провести інструктаж для правильної 
роботи з їхньою системою утеплення. По закінченню виконання робіт, 
шеф монтаж також підписує акт виконаних робіт, якщо вони виконані 
по правилам і немає ніяких дефектів. 

Тепер розглянемо більш детально ризики, які можуть траплятись при 
виконанні БМР: 

1. Після підписання договору на виконання будівельно-монтажних робіт, 
підрядник приступає к роботі. У договорі прописується фіксована сума на 
виконання цих робіт та покупку матеріалів (при умові що підрядник сам 
закупає матеріал; може бути що замовник сам займається забезпеченням всіх 
необхідних матеріалів). Проблема в тому, що, через ситуацію в країні, курси 
валют постійно змінюються, через що може бути подорожання ціни на 
матеріали, що веде за собою ризик надмірних витрат підрядника. Тому що сума 
в договорі є фіксованою і до кінця строку ніяк не змінюється.  

2. Також проблеми можуть виникати пов’язані з податковою інспекцією. 
Існують кілька таких ризиків. По-перше, якщо компанія підрядника не 
зареєстрували в покладені строки податкову накладну або, взагалі, подала 
недостовірні данні, накладається штраф на компанію. Розміри штрафів можуть 
бути різні, але залишається проблема в тому, що підряднику потрібно буде з 
власних коштів або коштів компанії заплатити штраф, для подальшого 
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виконання будівельно-монтажних робіт. Це, знову ж таки, мінус від 
очікуваного прибутку. По-друге, надання неправильної звітності до податкової. 
Через неуважність бухгалтерів або через спеціально зіставлену неправильну 
звітність також накладаються штрафи. Через бажання деяких компаній 
зекономити, починається ведення тіньової бухгалтерії. Це може працювати 
деякий час, але, все-одно, трапляються моменти, коли податкова інспекція 
виявить невідповідності та виставить компанії великий штраф або, взагалі, 
почнеться судовий розгляд, а в цьому випадку заморожується будівництво, 
з’являються довгі простої, що тягне за собою великі збитки для компанії як 
підрядника, так і замовника.     

3. Через несвоєчасне виконання робіт замовник може висунути 
підряднику штрафні санкції. Це може статися також через погано виконану 
роботу, зіпсування матеріалу, використання неякісних матеріалів тощо. Це, 
знову ж таки, призводить до великого мінусу очікуваного прибутку від 
виконання поставлених робіт. Також це може обернутись тим, що замовник 
відмовиться від послуг компанії підрядника взагалі. Втрата об’єкта для них 
буде означати втрату репутації на ринку будівельних послуг, що тягне за собою 
зменшення замовлень і суттєве зниження прибутку компанії. 

4. Несвоєчасна передача фронту робіт від замовника підряднику. Іншими 
словами неготовність будівельного майданчика для початку роботи. Існує 
кілька випадків неготовності фронту робіт. По-перше, немає умов для роботи. 
Будівельна бригада не може почати свою роботу через те, що немає 
устаткування, матеріалу, підготовленої площі, тощо.  По-друге, непідготовлена 
площа для встановлення і монтажу устаткування. По-третє, вже під час роботи 
на об’єкті, замовник не підготував наступну поверхню для продовження 
роботи, чи взагалі недобудовані ще наступні поверхи. Через це відбуваються 
простої і сума орендної плати за устаткування зростає, що не на користь 
підрядника. В-четверте, через несвоєчасної підготовки площі робіт, може 
псуватись деякий матеріал, для виконання цих робіт.  

5. Неузгодженість проекту та доопрацювання проекту архітекторами. 
Часто трапляється таке, що вже в процесі будівництва архітектори вирішують 
змінити проект, через що з’являються нові статті витрат, які заморожують на 
деякий час роботу будівельної бригади. Через це трапляється простій 
устаткування. 

6. Несвоєчасна виплата заробітної плати. Такі виплати можуть 
відбуватись в поставлені строки протягом усього будівничого процесу. Ці 
умови узгоджуються у договорі на виконання будівельно-монтажних робіт. 
Доволі часто замовники затримують виплати заробітної плати, через що 
будівельники можуть не вийти на роботу, поки їм не заплатять. Знову виходить 
простій устаткування, псування відносин між підрядником і його робітниками. 
Буває і таке, що замовник може і зовсім не виплатити нікому грошей, бо в його 
плани з самого початку входило обдурити підрядника. 

7. Погіршення погодних (кліматичних) умов. Частіше всього втрати 
прибутку трапляються через погодні умови та природні катаклізми (в нашому 
регіоні частіше трапляється злива, ураган та пожежа). Наприклад, через 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 11 77

сильний дощ змило частину матеріалу або не вдалось правильно просохнути 
матеріалу, через що потрібно переробляти цю частину роботи, а це збільшення 
розходів на матеріали. Або, наприклад, через сильний вітер зірвало частину 
виконаної роботи, чим зіпсувало виконану роботу. Потрібно знову переробляти 
заново. Ще, наприклад, через високу температуру може здійнятися пожежа, а 
також може зіпсуватись матеріал, який не адаптований до високих температур. 
Також через погодні умови часто не буває можливості працювати (сильна 
злива, спека, або навпаки сильні морози).  

8. Виконання будівельно-монтажних робіт – це, свого роду, сезонна 
робота. Тому часто будівельні компанії у зимовий час, через сильні морози, 
відчуває погіршення фінансового стану. В такий період у будівельних 
компаній, зазвичай, або дуже малі об’єми робіт, або їх взагалі немає. 

За кордоном страхування будівництва розвивається спільно з асоціаціями 
архітекторів, будівельників, які розробляють програми і вимоги до страхування 
об'єктів. Тривала, скрупульозна робота фахівців в даній області, а тепер і 
багаторічний досвід, стали причиною до розробки спільної програми 
Інженерного страхування. У свою чергу, вона ділиться на підкатегорії (поліси) 
в залежності від можливих страхових ризиків. Інженерне страхування 
будівництва включає наступні будівельні ризики: 

 Contractor's All Risks (CAR) - всі ризики підрядника. Цей поліс гарантує 
покриття всіх ризиків підрядника, які можуть виникнути на будівельному 
майданчику; 

 Boiler Explosion (BE) Insurance - страхування вибуху котлів; 
 Contractor's Plant and Machinery Insurance (CPM) - страхування 

будівельних механізмів і машин на будівельному майданчику; 
 Erection All Risks (EAR) - всі ризики монтажу; 
 Electronic Equipment (EE) - електронне обладнання; 
 Inherent Defects Insurance (IDI) - страхування невід'ємних дефектів; 
 Machinery Breakdown (MB) Insurance - страхування поломок машин; 
 Third Party Liability (TPL) - страхування відповідальності перед третіми 

особами, в результаті здійснення будівельно-монтажних робіт. 
  В Україні тільки деякі працюючі страхові компанії можуть 

запропонувати перераховані вище поліси, з обумовленими попередньо 
страховими ризиками. Треба відзначити, що частина страхових організацій 
поки що не можуть застрахувати будівництво. Можливо, це пов'язано з 
неоднозначним ставленням клієнтів до страхування будівництва або 
порівняльної «незрілістю» самого виду будівельного страхування. 

У межах нашої країни страхові компанії можуть запропонувати поліси 
CAR, EAR, CPM, TPL. Як правило, в договорі дана класифікація об'єднується 
під загальним страхуванням монтажно-будівельних ризиків[2]. 

Підряднику, замовнику, субпідряднику можуть запропонувати 
застрахувати: 

 будівельні і монтажні роботи; 
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 обладнання будівельного майданчика, включаючи тимчасові 
будівлі, споруди, складські приміщення, інженерні комунікації; 

 будівельні машини і устаткування, як, наприклад, землерийна, 
дорожньо-будівельна техніка. Сюди також відносять техніку і обладнання 
для проведення будівельно-монтажних робіт, закріплених на об'єкті 
проведення робіт; 

 громадянську відповідальність перед третіми особами за заподіяння 
шкоди їх здоров'ю або майна в процесі будівельно-монтажних робіт з 
початку гарантійних зобов'язань. 

 будівельно-монтажні або пусконалагоджувальні операції та 
виявлення в період гарантійної експлуатації; 

 матеріальні цінності (запаси), які знаходяться на будівельному 
майданчику; 

 витрати з розчищення території після настання страхового випадку; 
 непередбачені витрати за понаднормову роботу, роботу в нічний 

час доби, в святкові дні, за термінову вантажоперевезення або 
перевезення повітряним транспортом. 
Під страховими ризиками мають на увазі: 

 пожежа, вибух, удар блискавки, падіння літальних апаратів; 
 смерч, ураган, просадка ґрунту, землетрус, повінь, паводок і інші 

стихійні лиха; 
 дію електричного струму; 
 можливі помилки при проведенні монтажних робіт; 
 аварії водопровідної, каналізаційної, теплопостачальної та 

електропостачальної систем; 
 падіння предметів, розрив тросів, обвалення, пошкодження об'єктів; 
 аварії, що трапилися внаслідок дефектів застрахованих матеріалів; 
 протиправні дії третіх осіб і ненавмисні порушення робітників, 

інженерів, техніків.  
Висновки та пропозиції. Усі вищенаведені ризики реальні та 

відбуваються постійно у всіх будівельних компаніях. Нажаль, в нашій країні ще 
не досить розвинутий такий напрям, як ризик-менеджмент у будівельному 
підприємництві та дуже мало наукової літератури, яка б допомагала 
підприємствам запобігати цих ризиків. При наявності в компанії відділу ризик-
менеджменту відбувається постійне планування щодо запобігання форс-
мажорних ситуацій та, якщо, все ж таки ризикова подія відбулась, то на такий 
кожний випадок створюються докладні інструкції як правильно компанії себе 
повести, щоб мінімізувати або взагалі виключити фінансові втрати на 
підприємстві. 

Також, в країні потрібно розвивати страхування будівельних робіт, щоб 
покривати збитки через настання страхових ситуацій. 

Будівельна промисловість постійно розвивається і не стоїть на місці, але 
особливості ризиків на такому виді підприємств постійно зростають. Якщо в 
Україні налагодити правильну систему функціонування будівництва, то 
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будівельним компаніям і замовникам буде легше співпрацювати між собою, і 
ризикові ситуації значно зменшаться, працювати буде легше та більша частина 
тіньових компаній вийде в «світ» щоб працювати легально. Та все одно частина 
основних ризиків нікуди не пропаде, бо така вже специфіка будівельного 
підприємництва. 
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КОМУНИКАЦИОННИ БАРИЕРИ И ЕФЕКТИВНОТО ИМ 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПРИ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 

COMMUNICATION BARRIERS AND EFFICIENT MEASUREMENT IN 
BUSINESS COMMUNICATIONS IN ORGANIZATION 

 
Summary. Business communication is a complex and multi-layered process of building and 

developing people-to-people contacts due to the need for cooperative activities. The process 
involves exchanging information, developing a unified strategy for interaction, perception and 
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understanding of the other person. The success of organizations depends on their productivity and 
good coordination and communication to achieve it. That is why knowing and overcoming barriers 
to business communications is of fundamental importance for the organization's good efficiency and 
productivity. 

Keywords: communication, business communication, communication barriers, overcoming 
barriers. 

 

Резюме. Бизнес комуникацията е сложен и многопластов процес на изграждане и 
развитие на контакти между хората, породени от потребностите за съвместна дейност. 
Процесът включва обмен на информация, изработване на единна стратегия за 
взаимодействие, възприемане и разбиране на другия човек. Успехът на организациите 
зависи от производителността им и от добрата координация и комуникация за 
постигането й. Именно поради тази причина познаването и преодоляването на бариерите 
пред бизнес комуникациите е от фундаментално значение за добрата ефективност и 
производителност на организацията. 

Ключови думи: комуникация, бизнес комуникация, комуникационни бариери, 
преодоляване на бариери. 

 

Въведение 
Значението и актуалността на разглежданата проблематика се определят 

от въпроса за качеството на дейностите, осигуряващи интегрирана 
комуникация в организацията. Този въпрос е свързан с няколко фактора, между 
които трябва да се посочат: развитието на информационните и 
комуникационните технологии, интернационализацията и сегментирането на 
междукултурния пазар. Днес за много организации е трудно време, а 
мениджърите на организациите са изправени пред трудни предизвикателства. 
Основната предпоставка за успех е не само да се идентифицират сигналите на 
клиентите и да се интегрират в процеса на създаване на стойност, но и да се 
изгради ефективна система за вътрешна комуникация. Фокусът на тази 
комуникация е свързан с това пред какви бариери е поставена 
организационната комуникация и какви са ефективните им начини за 
преодоляване. 

Целта на настоящата статия е да се представят комуникационните 
бариери и ефективните начини за преодоляването им. 

Обект на изследване са бариерите пред бизнес комуникациите. 
 Дефиниция за процеса на бизнес комуникации в организацията 
Бизнес комуникацията като сложен и многопластов процес е разглеждана 

от Д. Панайотов (Панайотов, 2013), според който, тя е процес на изграждане и 
развитие на контакти между хората, породени от потребностите за съвместна 
дейност, и включва обмен на информация, изработване на единна стратегия за 
взаимодействие, възприемане и разбиране на другия човек. 

В книгата си „Комуникация в бизнеса“, П. Литъл (Little, 1965) определя 
комуникацията, като процеса, чрез който се предава информация между 
отделни лица и/или организации, за да се получи отговор на разбирането. От 
това определение може да се изведе ключовата характеристика за 
комуникацията като процес – предаването на информация. Комуникацията 
може да предава информация не само за осезаеми факти и определими идеи и 
мнения, но и за емоции. Когато комуникаторът предава или препредава 
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определена информация, той може също, съзнателно или несъзнателно, да 
комуникира отношението си към тази информация. П. Дракър (Drucker, 2006) в 
своите принципи за комуникационния процес подчертава, че комуникацията и 
информацията са различни – носят противоположни характеристики, но са 
взаимосвързани. Дракър допълва принципите с още три твърдения, според 
които процесът на комуникация е възприятие, очакване и предявяване на 
изисквания. 

 Бариери пред бизнес комуникациите в организацията 
В ежедневната бизнес комуникация съществуват бариери и дефекти в 

общуването, които деформират изпращането на информация, като затрудняват 
възприемането й от страна на получателя. Предвиждането на евентуалните 
бариери в бизнес комуникацията, може да предпази организацията от вътрешни 
и външни комуникационни проблеми. 

С. Алексиева споделя, че сред основните бариери пред бизнес 
комуникациите в реалните практики са (Алексиева, 2006):  

 Деформиране на информацията; 
 Пренебрегване и подценяване на получената вече информация; 
 Различия във възприемането на информацията; 
 Прибързаност на заключенията; 
 Липса на професионален интерес; 
 Некомпетентност и недостатъчна квалификация; 
 Липса на обратна връзка; 
 Странични влияния на страна, с която се идентифицира подателят 

на информацията; 
 Присъствие на емоционален подтекст; 
 Шум в системата, който изкривява информацията. 

Д. Панайотов (Панайотов, 2013) разглежда възникването на бариери пред 
бизнес комуникацията, като резултат от неотчитане на редица закономерности, 
които произтичат от седем тенденции в съвременния бизнес свят.  

Като първа тенденция, Д. Панайотов отчита сложното и противоречиво 
изказване на изпращача на информацията. Бариерата може да се появи, ако 
този, който изпраща съобщението не е достатъчно подготвен, липсва му опит 
или няма яснота по отношение на собствените си цели и идеи. 

Затвореното общуване също е предпоставка за възникване на 
комуникационна бариера. Общуване, при което не се споделя лична позиция, 
собствени мисли и намерения на комуникатора, стеснява възможностите за 
гъвкавост и адаптивност при нововъзникнали условия на среда.  

Като трета тенденция за възникване на комуникационна бариера, Д. 
Панайотов посочва избирателността при човешкото мислене. Когато 
комуникиращите не допускат идеите, които се разминават с техните личностни 
стериотипи се създава бариера в комуникацията, при която е налице 
невъзможност да се разбере позицията на партньора. 

Разсеяното слушане от страна на получателя на съобщението също е 
предпоставка за възникване на комуникационна бариера. Според Д. Панайотов 
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до голяма степен тази тенденция е обусловена от егоцентризма на слушателите 
при възприемане на нова информация. 

Отсъствието на доверие и надеждност между партньори е причина за 
неуспешна комуникация помежду им ( Alexieva V., Angelova M., 2017). Тази 
бариера е особено устойчива, когато участниците са останали неудовлетворени 
в предишна комуникация помежду си. 

Обратната връзка е етап от комуникационния процес с особено голяма 
важност. Когато тя липсва обаче, се създава бариера, която прави невъзможно 
обективното предаване на комуникационното съобщение. 

Като последна тенденция за създаване на бариера в бизнес 
комуникациите, Д. Панайотов посочва неумението да се владее темпоритъма 
на речта или да се използва етикецията на общуването. Възможността тази 
бариера да създаде по-дълбоки противоречия в бъдеща комуникация е голяма. 

Е. Есейнбърг (Eisenberg, 2010) във своя труд „Организационна 
комуникация: Балансиране на креативност и ограничения“ изгражда подробна 
класификация на възможните бариери, които могат да възникнат при 
реализиране на бизнес комуникации. Авторът извежда четири основни типа 
бариери, които нарича „ненормални“:  

 Процесни бариери 
Процесните бариери могат да се открият във всеки един етап от процеса 

на комуникация. Е. Есейнбърг акцентира вниманието на участниците в 
комуникацията върху следните процесни комуникационни бариери: 

o Бариера на изпращача – когато изпращача на съобщението изпитва 
страх и неувереност в собствените си умения или в истинността на 
съобщението. 

o Кодираща бариера – бариера, създаваща се, когато комуникиращите 
не общуват на разбираем и за двете страни език. 

o „Средна“ бариера – когато участниците не комуникират директно 
един с друг, а с помощта на писмени или други средства. 

o Декодираща бариера – бариера, която се появява, когато между 
участниците в комуникацията има различни поведенчески или 
възрастови разминавания. 

o Бариера на приемника – проблем, възникващ, когато получателя на 
съобщението не участва внимателно в комуникацията. 

o Бариера на обратната връзка – възниква, когато слушателите 
задават въпроси по време на комуникацията, които не са свързани с 
природата на съобщението.  

o Физически бариери 
Сред физическите бариери могат да се открият комуникация по телефона, 

разстояния между хората, обстановка в офисното пространство. Често 
мениджърите приемат физическите бариери за даденост, но понякога те могат 
да бъдат премахнати. 

 Семантични бариери 
Семантичните бариери се създават от думите, които се използват, и 

значението, което им се предава по време на комуникация. Различното 
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значение на думите при различни комуникационни ситуации създава проблеми, 
които могат да направят процеса на бизнес комуникациите неефективен. 

 Психо-социални бариери 
Три важни понятия се свързват с психо-социалните бариери – опит, 

филтриране и психологическо разстояние. Опитът включва среда, възприятия, 
ценности, пристрастия, нужди и очаквания. Изпращачите могат да кодират, а 
получателите да декодират съобщенията само в контекста на техните полета на 
опит. Филтрирането емоционално настроение, което се дължи на 
индивидуалните нужди и интереси. Психологическото разстояние между 
участниците в комуникацията се доближа до физическото разстояние. 

Част от комуникационните теоретици – Р. Абрел (Abrell, 2004), П. Ауер 
(Auer, 2011), Р. Ларсон (Larson, 2011), С. Шетлеуорт (Shettleworth. 2010) и Б. Уейс 
(Weiss, 2011) се фокусират върху основните области, при които най-често се 
срещат неуспехи в комуникацията. На фигура 1. са представени основните 
комуникационни бариери според авторите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1. Бариери в бизнес комуникацията 

 

Въз основа на представените класификации за бариерите пред 
комуникацията, се счита, че бариерите пред бизнес комуникацията могат да се 
разделят на две големи групи: вътрешни бариери и междуличностни бариери 
(Alexieva V., Angelova M.,2017)  

В групата на вътрешните бариери спадат грешните предположения на 
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участник в комуникацията; различното възприятие, по което може да се 
интерпретира едно съобщение; грешните изводи и нежеланието да се приеме 
друго мнение. 
 Междуличностните бариери могат да се обобщят като ограничен речник 
за разбиране на посланието; несъответствие на вербалните и невербалните 
послания; прекалена емоционалност, комуникационна селективност при 
анализиране на съобщението; различния в културата; лоши умения за слушане; 
шум или неподходящ канал за комуникация и претоварване на информацията. 

 Преодоляване на бариерите пред бизнес комуникациите 
Благодарение на представения набор от бариери може да се направи 

изводът, че бариерите пред бизнес комуникациите могат да осигурят сериозни 
проблеми при осъществяването на процеса комуникация в организацията и това 
от своя страна да доведе до нежелани резултати. Може да се обособи следният 
набор от мерки, с помощта на които разгледаните бариери да бъдат 
преодолени: 

 Ясна идея преди стартиране на процеса на комуникация. 
 Комуникацията се определя според нуждите на приемника. 
 Консултиране с други, когато е възможно, преди да се  изпрати 

съобщението. 
 Използване на подходящ език, тон и съдържание на съобщението. 
 Правилна обратна връзка. 
 Комуникация, насочена към настоящето и към бъдещето. 
 Проследяване на комуникацията. 
 Ролята на добър слушател. 
 Проявата на свободен ум. 
 Пълнота на съобщението. 
 Обмисляне на общата и човешка обстановка. 
 Синхронизация при действията и комуникацията. 

Ясна идея преди стартиране на процеса на комуникация. Преди да се 
стартира процесът по комуникация, на първо място трябва да се изясни темата 
и смисълът, който трябва да бъде предаден, по време на общуването. 
Съобщението може да бъде предадено правилно само при условие, че в 
съзнанието на комуникатора е ясно формулирано. Съобщението трябва да бъде 
кодирано на пряк и достъпен език, така че приемникът да може да го разбере 
без затруднения. Много комуникации се провалят поради неадекватното им 
планиране. Доброто планиране трябва да отчита целите, нагласите и нуждите 
на тези, които ще получат съобщението, както и на тези, които ще бъдат 
засегнати от комуникацията ( Alexieva V., 2012). 

Комуникацията се определя според нуждите на приемника. Всеки път, 
когато се осъществява процесът на комуникация, трябва да се вземат предвид 
нуждите на получателя на посланието или да се следи, дали всяко послание или 
информация, които се изпращат, са от полза за приемника. Това ще направи 
приемника по-възприемчив и благоразположен към съобщението, което му се 
предава. Изпращачът трябва да избере думите според индивидуалните 
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характеристики на получателя като пол, образователното ниво, йерархично 
ниво в организацията, благоразположеност към темата на комуникация и други. 

Консултиране с други, когато е възможно, преди да се осъществи 
съобщението. Преди да се съобщи посланието, препоръчително е да се 
осъществи консултиране с други лица. Често е желателно или необходимо да се 
търси участието на други в планирането на комуникация или в разработването 
на фактите, на които се основава комуникацията. Такива консултации често 
дават допълнителна проницателност и обективност на посланието. Ефективната 
комуникация е отговорност на всички лица в организацията, тъй като всички 
трябва да работят за постигането на обща цел. Ако плановете са разработени с 
консултации и участие на повече служители, те ще ги приемат с пълно 
сътрудничество.  

Използване на подходящ език, тон и съдържание на съобщението. 
Ефективната комуникация се гради чрез внимателно избрани думи, тон и 
символи, които се използват в съобщението. Често пренебрегвани, тези 
тънкости на комуникация засягат реакцията на слушателя към посланието дори 
повече от колкото към основното му съдържание. Използваният език не трябва 
да нарушава чувствата на слушателя. Символите, използвани в съобщението, 
трябва да бъдат подходящи и съобразени със слушателя. 

Правилна обратна връзка. Обратната връзка помага да се разбере какъв е 
ефектът или успехът на комуникацията. Комуникацията е завършена, само 
когато съобщението е разбрано от получателя. Правилната обратната връзка 
дава възможност да се установи дали получателят е разбрал съобщението или 
не, също така дава възможност за предложения или за критика от страна на 
получателя към говорителя. 

Комуникация, насочена към настоящето и към бъдещето. От една 
страна, комуникациите могат да бъдат насочени основно към удовлетворяване 
на изискванията на непосредствена ситуация. От друга страна, те трябва да 
бъдат планирани с оглед на миналото, за да поддържат съгласуваност по 
отношение на получателя. В същото време най-важно за процеса е, че 
комуникациите трябва да са в съответствие с интересите и целите в 
дългосрочен аспект. Например, не е лесно да се комуникира открито по 
въпроси, свързани с лошо представяне или недостатъци на организацията, но 
отлагането на неприятните комуникации прави ситуацията по-трудна и може да 
предизвика последици и задълбочаване в  определена кризистна ситуация. 

Проследяване на комуникацията. Най-добрите усилия и умения на 
комуникатора по време на процеса за комуникация може да се загубят и може 
получателят никога да не разбере истинския смисъл и намерение на 
съобщението, ако комуникаторът не проследи начина на възприятие на 
съобщението, с цел да се установи колко добре е поставено посланието. Този 
процес може да се осъществи чрез задаването на въпроси, които да насърчават 
получателя да изрази своите реакции, с помощта на последващи контакти и 
последващ преглед на ефективността. Комуникаторът трябва да се увери, че 
всяка важна комуникация има обратна връзка, за да се получи пълно разбиране 
и подходящо действие. Трябва да има правилно проследяване на 
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информацията, което да спомага за премахването препятствията, неразбирането 
на инструкциите и недоразуменията в организацията. 

Ролята на добър слушател. Когато говорителят започне да говори, той 
често престава да слуша, поне в по-широк смисъл, той е приспособен към 
неподправените реакции и нагласи на получателя. Още по-сериозно е 
случайното невнимание, в което един лидер или ръководител може да бъде 
обвинен, когато други се опитват да общуват с него. Слушането е едно от най-
важните, най-трудните и най-пренебрегнатите умения в комуникацията. То 
изисква комуникаторът да се съсредоточи не само върху изричните значения, 
които изразява друг човек, но и върху имплицитните значения, неизречени 
думи и жестове, които могат да бъдат далеч по-значими. 

Проявата на свободен ум. Страните по време на процеса на комуникация 
трябва да имат открит ум. Те не трябва да се опитват да задържат информация 
за личния си интерес. Те не трябва да реагират, преди да получат и изслушат 
цялото съобщение. Свободният ум по време на процеса осигурява възможност 
на двете страни да бъдат открити и безпристрастни по време на комуникацията. 
Това от своя страна осигурява ефективност на процеса. 

Пълнота на съобщението. Съобщението е ефективно, само когато то е 
предадено напълно към получателя. Не трябва да се предава съобщение, което 
изисква от приемника да познава или отгатва част от информацията, защото 
това може да доведе до неразбиране или объркване на посланието, което се 
предава. Пълното съобщение е това, което носи всички необходими факти и 
цифри, които са необходими на получателя, за да разбере и осъзнае правилно 
съобщението. 

Обмисляне на общата физическа и човешка обстановка. Значението и 
намерението се предават с много повече усилия, отколкото само с думи. Много 
други фактори влияят върху цялостното въздействие на комуникацията и 
комуникаторите трябва да са внимателни към общата ситуация, в която 
комуникират: обстоятелствата, при които се предава съобщение или се взема 
решение; физическата настройка – независимо дали комуникацията е направена 
в частна или друга форма; социалният климат, който прониква в работните 
взаимоотношения в организацията или отдела също определя тона на 
комуникациите; традициите и практиката – степента, до която комуникацията 
съответства или се отклонява от очакванията на аудиторията. Непрекъснато 
комуникаторът трябва да осъзнава общата настройка, в която комуникира. 
Както всички живи същества, комуникацията трябва да е в състояние да се 
адаптира към околната среда. 

Синхронизация при действията и комуникацията. Най-убедителният вид 
комуникация не е тази, при която комуникаторите просто казват, а тази, при 
която действат. Когато действията или нагласите на комуникаторите 
противоречат на думите им, получателите имат склонност да отстъпят от това, 
което са разбрали по време на процеса на комуникация. За всеки ръководител 
това означава, че добрите надзорни практики като ясно възлагане на 
отговорност и власт, справедливи възнаграждения за усилията и добро 
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управление на политиката, служат за ефективно общуване повече отколкото 
всички техни ораторски умения. 

Заключение. Комуникацията не е механичен процес, свързан с предаване 
на съобщение и начин на предаване, който е съобразен със специфичните 
характеристики и индивидуалности на всеки получател. Ефективната 
комуникация и ангажираността на заинтересованите страни изисква признание. 
Ефективните взаимоотношения, изградени и поддържани чрез ефективна 
комуникация, са от съществено значение за успеха на организацията. Именно 
от тази гледна точка осъществяването на ефективна вътрешна комуникация е от 
фундаментално значение за постигането на организационите цели за развитие и 
придобиване на конкурентоспособност при съвременните бизнес организации. 
Разбирането и преодоляването на комуникационните бариери в организацията 
са основен ключов момент при изграждането на ефективна комуникация. В 
настоящата статия са представени основни понятия и представи за бизнес 
комуникацията, представени и анализирани са набор от комуникационни 
бариери, както и са представени ефективни техники за преодоляването на 
бариерите пред бизнес комуникациите.  
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

DIGITAL ECONOMY`S INVESTMENT CHALLENGES 
 

Проаналізовані особливості розвитку процесів діджиталізації світової економіки. 
Окреслено глобальні виклики розвитку цифрової економіки та визначено їх вплив на 
стабільність світової фінансової системи. Досліджено вплив сучасних цифрових 
трансформацій світової економічної системи на напрямки та обсяги інвестиційних 
потоків. Проаналізовано можливості, які створюють цифрові технології у питаннях 
залучення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів. Наголошено на посиленні 
концентрації глобальних інвестиційних моделей, що призводить до виникнення «цифрового 
розриву» у глобальних інвестиціях. Проаналізована динаміка та напрямки інвестицій у 
розвиток фінансових технологій. Підкреслено важливість інвестицій на шляху реалізації 
моделі цифрової економіки. Проаналізовано етапи дифузії суспільної корисності від 
інвестування у розвиток цифрових технологій.  

Ключові слова: цифрова економіка, діджиталізація інвестиційної діяльності, 
цифрові платформи, інвестиції, цифрові ТНК.  

 

Проанализированы особенности развития процессов диджитализации мировой 
экономики. Определены глобальные вызовы развития цифровой экономики и определено их 
влияние на стабильность мировой финансовой системы. Исследовано влияние современных 
цифровых трансформаций мировой экономической системы на направления и объемы 
инвестиционных потоков. Проанализированы возможности, которые создают цифровые 
технологии в вопросах привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов. 
Сделан акцент на усилении концентрации глобальных инвестиционных моделей, что 
приводит к возникновению «цифрового разрыва» в глобальных инвестициях. 
Проанализирована динамика и направления инвестиций в развитие финансовых технологий. 
Подчеркнута важность инвестиций на пути реализации модели цифровой экономики. 
Проанализированы этапы диффузии общественной полезности от инвестирования в 
развитие цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, диджитализация инвестиционной 
деятельности, цифровые платформы, инвестиции, цифровые ТНК. 

 

The peculiarities of the digital development processes of the world economy are analyzed. 
The global challenges of the development of the digital economy are outlined and their impact on 
the stability of the global financial system is determined. The influence of modern digital 
transformations of the world economic system on the directions and volumes of investment flows is 
investigated. The possibilities that create digital technologies in terms of attracting investment and 
realization of investment projects are analyzed. The increasing concentration of global investment 
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models, which leads to the "digital gap" in global investments, is emphasized. The dynamics and 
directions of investments to the development of financial technologies are analyzed. The importance 
of investments in the context of implementation of the model of the digital economy is emphasized. 
The stages of diffusion of public utility from investing to the development of digital technologies are 
analyzed. 

Key words: digital economy, digitalization of investment activity, digital platforms, 
investments, digital TNCs. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світової економіки 
відбувається стрімкий розвиток та впровадження цифрових технологій, які, 
своєю чергою докорінно змінюють певні економічні процеси. Нові фінансові 
інструменти, які виникають внаслідок розвитку фінансових технологій, 
створюють великі можливості для інвесторів у контексті зниження ризиків та 
підвищення прибутковості. Роль цифрової економіки у інвестиційних процесах 
визначна, адже завдяки використанню новітніх досягнень у сфері цифрових 
технологій покращується необхідна для реалізації інвестиційних проектів 
інфраструктура, значно спрощується процес інвестування, знижуються 
транзакційні витрати. Активний розвиток цифрових платформ сприяє 
зниженню вартості транзакцій, та, водночас, спрощує транскордонні 
комунікації, дозволяючи підприємствам вільно контактувати з клієнтами та 
постачальниками в будь-якій країні. Завдяки тому, що платформи сприяють 
залученню до міжнародної економічної діяльності невеликих компаній, 
зменшується мінімальна масштабність, необхідна для глобального розвитку. 
Внаслідок таких процесів перевагами глобалізації активно користуються не 
тільки великі транснаціональні корпорації, як це було раніше, але і 
представники малого та середнього бізнесу, що значно посилює конкуренцію, 
стимулює інвестиції у НДДКР та сприяє швидкому впровадженню 
інноваційних розробок [9, с. 11]. 

У монографії  «Еволюція світ-системи глобалізму» досліджено вплив 
нових глобальних інформаційних технологій на трансформацію світової 
економіки. Автори зазначають, що  альтернативою системі глобалізму є його 
еволюційна трансформація в інформаційний глобалізм, адже глобалізація і 
система глобалізму переводить глобальну кризу розвитку в площину 
інтелектуально-інформаційних технологій [2, с. 190]. Проте, водночас активний 
розвиток цифрової економіки призводить до виникнення принципово нових 
викликів, проти яких ще не вироблена захисна політика на державному та 
наднаціональному рівнях, не прописані інструменти захисту. Сучасні тенденції 
розвитку цифрової економіки несуть певні загрози скорочення інвестицій у 
реальний сектор. Прикладом може бути активне поширення криптовалют, які 
не підпадають під державне регулювання, та, як визнають експерти, часто 
використовуються для реалізації корупційних схем та відмивання грошей. 
Провідні світові економісти, серед яких варто виділити Нобелевських лауреатів 
Джозефа Стігліца, Пола Кругмана, голову JPMorgan Джеймі Даймона, 
засновника хеджфонду Bridgewater Associates Рея Даліо, голову BlackRock 
Ларрі Фінка, у пресі відкрито виступили проти криптовалют, характеризуючи 
їх як величезну фінансову аферу, «мильну бульбашку» та велику загрозу для 
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потенційних інвесторів по всьому світі. Розвиток та стрімке поширення крипто 
валют призвело до того, що величезні обсяги капіталу перемішаються з 
реальної економіки у «віртуальну». Ті кошти, які могли б інвестуватися у 
модернізацію та розширення виробництва, у інновації, фактично ідуть на 
купівлю цифрових кодів. Замість капітальних інвестицій інвестори вкладають 
кошти у очікування. Згідно зі статистичними даними Coinmarketcap загальна 
капіталізація ринку крипто валют станом на 12 грудня 2017 року сягає понад 
466 млрд дол. США, ринкова капіталізація Bitcoin – понад 285 млрд дол. США. 
Станом на 14 грудня 2017 року загальна ринкова капіталізація крипто валют 
сягнула позначки у понад 511 млрд дол. США [7]. Фактично, це розтрачений 
інвестиційний потенціал, розтрачена суспільна корисність. Раніше такі загрози 
для світової фінансової стабільності створювали ринки фінансових деривативів, 
натомість ще ніколи не відбувалося настільки стрімке зростання вартості 
певного активу та швидкий перетік капіталу з реального сектору у сектор 
цифрових фінансів. Нові ризики для світової фінансової системи чинять 
значний вплив на стабільність державних фінансів, що має бути враховано у 
стратегії управління державними фінансами у частині управління державними 
інвестиціями.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Можливості сучасних 
цифрових компаній працювати у будь-якій точці світу без фізичної присутності 
описали у своїх дослідженнях Дж. Маніка, С. Лунд, Дж. Вотцель [9], та Л. Еден  
[8]. Питаннями розвитку цифрової економіки займалися такі провідні  
вітчизняні науковці, як О. Білорус [2], В. Плескач, Т. Затонацька [4], C. Циганов 
[5], І. Дульська [1], С. Коляденко [3] та ін.. Питання залучення інвестиційних 
ресурсів є надзвичайно актуальним для України, і ситуація, що складається на 
міжнародних ринках капіталу створює певний виклик для уряду країни у 
контексті розвитку сприятливого для іноземних інвесторів інституційного 
середовища та інфраструктури, яка б відповідала потребам сучасної цифрової 
економіки. 

Метою статті є аналіз впливу технологічних досягнень цифрової 
економіки на інвестиційну діяльність.  

Результати дослідження. ЮНКТАД пропонує наступні складові 
архітектури цифрової економіки: цифровий контент, Інтернет платформи, 
сектор ІТ, телекомунікації, цифрові рішення та електронна комерція, які тісно 
взаємодіють між собою та сприяють розвиту процесів діджиталізації світової 
економіки [16, с. 181]. На сучасному етапі посилюється тенденція до 
зростаючої інтеграції трьох ключових цифрових технологій, а саме - аналітика 
великих баз даних (big data analytics), хмарні обчислення (Cloud Computing) та 
Інтернет речей (Internet of Things, IoT). Експерти вважають, що саме ці 
технології у майбутньому найбільшою мірою впливатимуть на промислові 
інновації та продуктивність [10, с. 73]. Експерти PwC виділяють три 
найважливіші глобальні тренди, що впливають на розвиток фінансових 
технологій (фінтах, FinTech) в 2017 році: робота з великими базами даних 
(інфраструктура та аналітика), зростаючий потенціал країн Азії у сфері 
фінансових технологій, та виникнення першого у світі Інтерфейсу єдиних 
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платежів у Індії. Об'єднаний платіжний інтерфейс має на меті зробити 
транзакції як можна швидшими та таким же простим, як і надсилання текстових 
повідомлень [15, с. 23-28].  

Ігнорувати процеси діджиталізації світової економіки вже неможливо, за 
період з 2010 по 2015 роки кількість високотехнологічних корпорацій, які 
використовують цифрові технології, в рейтингу ЮНКТАД топ-100 найбільших 
корпорацій зросла більш як вдвічі. За відповідний період активи цих ТНК 
збільшились на 65%, а їхні операційні доходи зросли на 30%. В цей же час 
зростає роль цифрових ТНК для розвитку світової економіки - в тому числі 
інтернет-платформ, компаній, що займаються електронною комерцією та фірм 
цифрового контенту - створюючи непрямі, проте продуктивні стимули 
цифрового розвитку [16, с. 13]. 

Водночас зростає посилення концентрації глобальних інвестиційних 
моделей, оскільки понад 60 з 100 найбільших цифрових ТНК, за даними 
ЮНКТАД, це компанії зі Сполучених Штатів Америки, за якими слідують 
Сполучене Королівство Великобританії, Північна Ірландія та Німеччина. 
Концентрація найбільш виражена серед Інтернет-платформ: 10 з 11 найбільших 
цифрових багатонаціональних підприємств базуються в США. І лише 4 зі 100 
найбільших цифрових компаній базуються в країнах, що розвиваються країнах. 
Генеральний секретар ЮНКТАД Мухіса Кітуйі  зазначив, що «не можна, щоб 
країни, що розвиваються залишилися позаду; ми повинні виробити політику, 
що дозволяє закрити "цифровий розрив" в глобальних інвестиціях» [6, с. 2]. 

Головним викликом у контексті формування інвестиційної політики 
нового покоління для кожної держави є розробка таких постулатів та 
інструментів реалізації, які б відповідали сучасному цифровому розвитку 
світової глобальної економіки. Експерти ЮНКТАД у Доповіді по світовим 
інвестиціям за 2017 рік наголошують на необхідності перегляду інвестиційних 
угод старого покоління, зазначаючи, що вони є застарілі та втратили свою 
актуальність. Адже компанії, які активно використовують цифрові технології, 
на сьогоднішній день можуть здійснювати свою діяльність без потреби в 
значних фізичних інвестиціях на зовнішні ринки, що має значний вплив на 
приймаючі країни. Використання сучасних цифрових технологій трансформує 
міжнародні операції ТНК. Підтвердженням є статистичні дані, які засвідчують 
скорочення на 11 відсотків до 1 трильйону доларів відтоку ПІІ, в основному за 
рахунок падіння інвестицій європейських ТНК. Крім того, якщо проаналізувати 
100 найбільших цифрових ТНК за рейтингом ЮНКТАД, то тільки 13% їх філій 
розташовані в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою; 
для порівняння для нецифрових ТНК ця цифра сягає позначки у 30% [16, с. 3]. 
Високотехнологічні  корпорації, що працюють сфері цифрової економіки, 
використовують принципово іншу модель інтернаціоналізації своєї діяльності, 
що має визначний вплив на напрямки та обсяги інвестування. Для виходу на 
зовнішні ринки таким суб’єктам господарювання необхідно вкладати менші за 
обсягами активи та наймати меншу кількість працівників. Таким чином, 
знижується економічний вплив на країни, що приймають з точки зору фізичних 
інвестицій та створення робочих місць. Це компанії, які практично повністю 
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працюють у віртуальному середовищі, що характеризується обмеженими 
фізичними зв'язками з їх ринками. Матеріальні іноземні активи на зовнішніх 
ринках часто обмежуються корпоративними офісами та центрами обробки 
даних. Чисто цифрові ТНК, наприклад, інтернет-платформи чи постачальники 
цифрових рішень (digital solutions), демонструють найбільший розрив між 
рівнем іноземних активів та рівнем іноземних продажів, трохи менший розрив 
демонструють цифрові ТНК, що працюють на основі змішаних моделей 
(цифровий контент, електронна комерція). Середня частка іноземних активів у 
цифрових компаній, що входять  до рейтингу ЮНКТАД топ-100 найбільших 
корпорацій за 2015 рік, складає 41%, в той час як на зовнішні продажі припадає 
73%. Для решти ТНК ці показники відповідно 65% і 64%, що відображає 
певний баланс між інвестованими ресурсами та отримуваним прибутком 
закордоном. Більшість цифрових ТНК знаходяться в розвинених країнах, 
зокрема у Сполучених Штатах базуються майже дві третини світових цифрових 
корпорацій.  Цікаво, що лише близько 50 % дочірніх компаній цифрових ТНК є 
іноземними філіями, у порівнянні з майже 80 відсотками для інших ТНК. Крім 
того, близько 40 відсотків дочірніх компаній цифрових МНС знаходяться в 
США, майже вдвічі більше, ніж для інших ТНК [16, с. 178-188].  

Нові технології значно прискорили ділову активність та вплинули на 
швидкість прийняття інвестиційних рішень. Фірми активно проводять 
реорганізацію з метою інтеграції до цифрової економіки. Щоб діяти на 
глобальному рівні цифрового поля, західні фірми відмовляються від ієрархічної 
системи прийняття рішень та переходять до мережевої структури, яка є 
ринковою за своєю сутністю  [13, с. 3]. На відміну від більшості традиційних 
компаній у розвинутих економіках, стратегії розвитку яких були спочатку 
спрямовані на внутрішній ринок, а потім компанії ставали транснаціональними, 
завдяки масштабній діджиталізації ділової активності сучасні компанії-
стартапи, особливо на ринках, що розвиваються, діють глобально з моменту їх 
створення. А науковці з Оксфорду стверджують, що міжнародна фірма, яка 
використовує стратегію парасолькового брендінгу, тобто поєднує колекцію 
національних підприємств під глобальним брендом, стала анахронічною. Адже, 
на сучасному етапі великі міжнародні корпорації створюють всесвітньо 
інтегрованими організаціями, щоб скористатися низькими витратами, 
наявністю навичок або доступом до природних ресурсів. Розвиток бізнес-
аналітики та інформаційних технологій також дає змогу більш точно 
контролювати продуктивність та розвиток ринку, ніж у минулому [13, с. 28-29].   

Цифрова економіка має величезний вплив на динаміку на напрямки 
інвестиційних потоків, водночас, і інвестиції мають вирішальне значення для 
цифрового розвитку. Інвестиції у діджиталізацію сприяють стрімкому 
економічному розвитку. Згідно з даними ЮНКТАД, у 2017 році найбільш 
привабливими для інвестування є сектор ІТ, сфера послуг та 
високотехнологічні галузі. Рейтинг найбільш перспективних галузей для 
залучення прямих іноземних інвестицій виявив, що для країн з 
трансформаційними економками такими є інформаційно-комунікативні 
послуги, сільське господарство та  видобуток корисних копалин [16, с. 3, 22]. 
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Участь корпоративних підприємств  у венчурних інвестиціях у фінтех 
також зростає швидкими темпами. Глобальна корпоративна венчурна 
діяльність в сфері  fintech у 2014 році сягала 2,1 млрд дол. США, що складало 
12% від загальної кількості угод. У 2015 році ця цифра зросла до 7,2 млрд дол. 
США (15% угод), а у 2016 році – 9 млрд дол. США (17% угод) [14, с. 12]. 
Глобальні венчурні інвестиції в блекчейн-компанії у 2016 році склили 367 млн. 
дол. США, для прикладу у 2013 році обсяги інвестування сягали позначки лише 
у 13 млн. дол.. США, що відображає стрімке зростання інтересу інвесторів до 
розвитку блокчейн технологій. Адже блокчейн може забезпечити 
трансформаційні зміни, знижуючи витрати, покращуючи досвід роботи з 
клієнтами, знижуючи корупційні ризики та зловживання посадовців тощо [14, 
с. 20]. 

Глобальні інвестиції в компанії, що працюють у секторі цифрових 
фінансових технологій, стрімко зростають впродовж останніх п'яти років (2012-
2017),  лише за 3 роки з 2012 по 2015 рік їх обсяги зросли більш ніж вдесятеро 
[11, с. 91-93]. У 2-му кварталі 2017-го року загальний обсяг інвестицій в фінтех-
компанії досяг 8,4 млрд доларів США, причому понад 2 млрд з цієї суми 
припадає на компанії зі США, також понад 2 млрд на європейські компанії [14, 
с. 12, 32, 33]. За підсумками 4 кварталу 2015 року обсяг інвестицій у фінтех 
коливався в межах близько 24 млрд. дол. США. За підсумками 2016 року 
загальносвітовий обсяг фінансування фінтех сягав позначки у 23,5 млрд. дол. 
США [14, с. 7, 44]. Якщо аналізувати географічний розподіл, то за 2016 рік 40% 
інвестицій надходили з країн Північної Америки, 29% з Європи, на Азійсько-
Тихоокеанський регіон припадає 28%. На рис. 1 можна побачити регіони, які є 
лідерами за розміщеними інвестиціями у сферу фінансових технологій за 2016 
рік. 

 
Рис. 1. Регіональний розподіл компаній-інвесторів у фінтех за 2016 рік 

Джерело: на основі [15, с.45-46.] 
 

Якщо аналізувати загальний обсяг інвестицій у фінтех за 5 років з 2010 по 
2014 роки, у період активного розвитку сектору фінансових технологій, то на 
Північну Америку припадає сумарно 64,3% інвестицій, на Європу – 19,7%, 
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Близький Схід – 1,8%, країни Азії – 13,3%, Латинська Америка – 0,3%, Африка 
– 0,7% [14, с. 103]. Азійсько-Тихоокеанський регіон протягом січня 2016 - 
лютого 2017 років залучив найбільше інвестицій у сферу фінансових 
технологій (56% ) загальною сумою 14,8 млрд доларів США, причому на Китай 
припадає фінансування в розмірі 13,05 млрд. доларів США, тобто 88% від усіх 
інвестицій регіону. Європейські компанії за цей проміжок часу залучили лише 
9% інвестицій (2,3 млрд дол. США), країни Північної Америки – 32% (8,3 млрд 
дол. США) [15, с. 45-46]. На рис. 2 відображені регіони реципієнти інвестицій у 
сектор фінансових технологій за 2016 рік.  

В даний час інвестиції у розвиток цифрової економіки у Китаї є вищими у 
порівнянні з сукупними інвестиціями з решти країн Азійсько-Тихоокеанського 
регіону. Очікується, що Китай буде лідером за інноваціями у фінансових 
технологіях протягом найближчих п’яти років. Підтвердженням є той факт, що 
чотири найбільші компанії у світі у сфері розвитку фінансових технологій є 
китайськими, це - Ant Financial (60 млрд дол. США), Lufax (18,5 млрд дол. 
США), JD Finance (7 млрд дол. США), та Qufenqi (5,9 млрд дол. США). Назагал 
у галузі фінансових технологій у Китаї активно працює понад 940 компаній [15, 
с. 32]. 

 

 
Рис. 2. Реципієнти інвестицій у сферу фінансових технологій за 2016 рік 

Джерело: на основі [15, с. 45-46] 
 

Низькі вхідні бар'єри галузі у поєднанні з широко розповсюдженим 
доступом до Інтернету сприяли поширенню альтернативних кредитних 
платформ у Китаї. Хоча деякі великі платформи є дійсно потужними та 
надійними, виявилося, що велика кількість платформ у Китаї працювали по 
схемам Понці. Найвідомішим прикладом таких махінацій є  платформа 
Euzabao, де, за останніми даними, засновник втік з грошима більш ніж 1 
мільйона інвесторів на суму понад 7,2 мільярдів доларів. В результаті цього 
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Пекін розпочав загальнодержавне придушення альтернативних кредитних 
платформ  [15, с. 35]. 

До 2020 року загальна сума цифрової інформації, як очікується, зросте з 
3,2 до 40 Збайт. Згідно закону Мура, глобальні дані подвоюються кожні два 
роки, тоді як вартість зберігання даних зменшується приблизно з такою ж 
швидкістю. У сфері розвитку інфраструктури великих баз даних активно 
працюють понад 250 компаній, сумарні обсяги інвестицій яких за останні 5 
років (2012-2017) сягнули позначки у 4,9 млрд доларів США. Серед найбільш 
активних інвесторів виділяють Data Collective, Accel, NEA, Intel Capita. У сфері 
аналізу великих баз даних задіяні понад 480 компаній, які профінансували 5,78 
млрд дол. США інвестицій за 5 років (2012-2017). Найбільш вагомими 
інвесторами були In-Q-Tel, Accel Partners, Andreessen Horowitz, NEA, Intel [15, 
с. 23-28]. 

Технологічні інновації мають визначний вплив на розвиток економіки. У 
даному контексті важливо дослідити ефекти дифузії суспільної корисності від 
державного інвестування у розвиток цифрових технологій. Концепція дифузії 
інновацій була узагальнена та систематизована Е. Роджерсом у 1962 році [12]. 
У контексті даного наукового дослідження дифузія буде розглядатися як 
процес розтікання, розсіювання корисності від інвестицій у розвиток 
інноваційних технологій у суспільстві. На рис.3 зображено поступовий процес 
дифузії суспільної корисності від інвестування у інноваційні технології. Можна 
виділити три основні етапи, що характеризують даний процес. Перший етап 
розпочинається з народження ідеї, поступового формування інвестиційного 
проекту, старту досліджень завдяки інвестуванню у науково-дослідні розробки 
та триває до початку фактичного впровадження нової технології або 
інноваційного продукту у виробничі та бізнес процеси. Безумовно інвестування 
у інноваційні розробки характеризується великими фінансовими затратами. 
Позитивна кореляція з суспільною корисністю простежується вже починаючи з 
першого етапу, адже створюються нові робочі місця, починають працювати 
науково-дослідні лабораторії, інститути, залучаються високоспеціалізовані 
фахівці.  Другий етап починається зі старту практичної реалізації проекту 
завдяки впровадженню отриманого продукту та характеризується 
максимальною концентрацією корисності для окремих бенефіціарів. Новітні 
технології ще не є широко розповсюджені. Першими до них отримують доступ 
найбільш активний прошарок населення, який намагається з максимальною 
вигодою для себе використовувати новітні розробки. Такі люди спілкуються 
між собою у професійній сфері, відвідують конференції та семінари, 
витрачають час та зусилля на те, щоб віднайти технологію, не чекають, поки 
вона стане доступною всім. Така активність дозволяє їм отримати максимальну 
вигоду від інноваційних розробок. З часом кількість бенефіціарів, які 
використовують наукові розробки,  значно зростає, на третьому етапі загальна 
суспільна корисність збільшується. Проте, водночас є споживачі, які 
отримують низьку корисність від нової технології, отримуючи послуги 
опосередковано, не розбираючись у всіх особливостях та потенційних 
можливостях від нової інновації. За Роджерсом таких консервативних та в 
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дечому інертних споживачів називають «пізні приймаючі», вони складають 
16% населення [12]. Внаслідок таких процесів  концентрація корисності 
розпорошується, інновація стає, можливо, не такою значимою, але має 
позитивні наслідки для всього суспільства. 

 
Рис. 3. Дифузія суспільної корисності від інвестування у інноваційні 

технології 
Джерело:авторська розробка на основі [12] 

 

Генеральний секретар ЮНКТАД Мукіса Кітуйі (Mukhisa Kituy) 
наголошує на невідворотності глобальних процесів діжиталізації ланцюгів 
постачань у всіх галузях світової економіки, водночас зазначаючи, що цифрова 
трансформація міжнародного виробництва стимулює інвестиційні процеси, 
адже спрощується та уніфікується система регулювання інвестиційної 
діяльності. І хоча, як зазначає Мукіса Кітуйі, велика кількість країн вже 
розробили власні стратегії розвитку цифрової економіки, інвестиційним 
аспектам там не приділено належної уваги, адже, як правило, дані стратегії 
орієнтовані виключно на інвестиції в телекомунікаційну інфраструктуру. 
Агенції з просування інвестицій рідко беруть участь у розробці стратегій 
цифрового розвитку. Велика кількість прийнятих цифрових стратегій розвитку 
не акцентують увагу на інвестиціях, менше 25 відсотків таких стратегій містять 
деталі щодо інвестиційних вимог до інфраструктури та менше 5 відсотків 
враховують інвестиційні потреби за межами інфраструктурних питань, у тому 
числі для розвитку цифрових галузей. Комплексна стратегія цифрового 
розвитку повинна охоплювати інвестиції в цифрову інфраструктуру, цифрові 
фірми та цифрову адаптацію компаній у всіх галузях промисловості [16, с. 13]. 
Підсумовуючи, Генеральний секретар ЮНКТАД наголошує, що «вимір 
інвестиційної політики цифрових стратегій розвитку має бути розширений, щоб 
надати вітчизняним фірмам можливість користуватися перевагами 
діджиталізації та полегшити доступ до світових ринків» [16, с. 4].  

Висновки. Активний розвиток цифрової економіки призвів до 
структурних зрушень на міжнародних ринках капіталу, що має бути враховано 
при розробці державної інвестиційної політики. Останнім часом 
спостерігається перехід від аналогової інвестиційної політики до цифрової. 
Інвестиційні правила мають бути переглянуті з урахуванням нових цифрових 
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бізнес-моделей. Адже інвестиційні рішення цифрові ТНК приймають з огляду 
на наявність необхідної для розвитку цифрової індустрії інфраструктури, а саме 
- інтернет-інфраструктури, постачання електроенергії, наявність 
висококваліфікованої робочої сили. В той час як традиційні компанії 
приймають рішення щодо здійснення інвестицій на основі аналізу ресурсної 
бази, вартості заробітної платні, наявності податкових преференцій тощо. 
Державна політика щодо сприяння інвестиціям у цифрову економіку повинна 
враховувати ці фактори. Діджиталізація економічної діяльності спрощує доступ 
до міжнародних ринків. Цифрові технології дозволяють користуватися 
перевагами глобалізації не тільки мультинаціональним корпораціям, але і 
малому та середньому бізнесу. Що має позитивні наслідки для суспільства 
назагал, адже внаслідок посилення конкуренції на ринках, відбувається 
стимулювання інноваційного розвитку, швидше впроваджуються нові 
технологій, знижуються ціни, водночас створюються нові робочі місця та 
розширюється асортимент послуг та товарів. Проте активний розвиток 
цифрової економіки несе і певні загрози стабільності світової фінансової 
системи. Зростання популярності крипто валют призвело до того, що капітал 
вилучається з сектору реальної економіки, та направляється у сферу цифрових 
фінансів. Що у середньостроковому періоді, крім загрози стрімкого зниження 
вартості самих активів, створює загрозу нестачі продуктивних інвестицій.  

Фінтех здатний генерувати інноваційні інструменти залучення 
фінансових ресурсів, що особливо актуально для України у контексті пошуку 
альтернативних джерел фінансування. Водночас, перепоною на шляху до 
розвитку фінансових технологій в Україні є брак приватного інвестиційного 
капіталу та венчурного капіталу, які є основою зростання фінтех в країнах з 
розвиненою економікою. Створення новітніх моделей розвитку, направлених на 
стимулювання інвестиційної діяльності, що базуватимуться на інноваційних 
технологічних рішеннях, є необхідною передумовою для сталого економічного 
зростання, задля переходу до економіки шостого технологічного устрою. 
Цифрові технології допомагають покращувати аналітику даних, що активно 
використовується інвесторами при прийнятті інвестиційних рішень в умовах 
швидких змін кон’юнктури світового ринку. Використання технологій з метою 
покращення прогнозів розвитку спрощує механізми прийняття рішень як 
урядовцями так і директорами корпорацій, передбачуваність впливає на 
стабільність інвестиційних стратегій, також посилює стабільність світових 
фінансів. 
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КАПІТАЛ БАНКУ ТА ФАКТОРИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ  
 

КАПИТАЛ БАНКА И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  
 

THE BANK'S CAPITAL AND FACTORS OF ITS FORMATION  
 

У статті досліджено сутність капіталу банку, узагальнено методологічні основи, 
яких потрібно дотримуватися в процесі дослідження капіталу банку. Узагальнено ключові 
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та другорядні функції капіталу банку. Наведено характеристику окремих видів банківського 
капіталу відповідно до вітчизняного законодавства. Розглянуто фактори, що впливають на 
формування капіталу банку в сучасних умовах.  

Ключові слова: капітал банку, функції, складові капіталу, регулятивний капітал, 
фактори формування. 

 

В статье исследована сущность капитала банка, обобщены методологические 
основы, которые нужно соблюдать в процессе исследования капитала банка. Предложенное 
углубленное понимание сущности и понятия капитала банка. Сделан обзор ключевых и 
второстепенных функций капитала банка. Приведена характеристика отдельных видов 
банковского капитала согласно отечественному законодательству. Рассмотрены 
факторы, влияющие на формирование капитала банка в современных условиях.  

Ключевые слова: капитал банка, функции, составляющие капитала, регулятивный 
капитал, факторы формирования. 

 

The article explores the essence of the bank's capital, summarizes the methodological 
foundations that must be observed in the process of researching the bank's capital. Proposed 
author's understanding of the essence and concept of bank capital. An overview of the key and 
secondary functions of the bank's capital was made. The characteristic of certain types of bank 
capital according to the national legislation is given. Factors affecting the formation of the bank's 
capital in modern conditions are considered.  

Keywords: bank capital, functions, capital components, regulatory capital, factors of 
formation. 

 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування ринкової економіки 
не є можливим без фінансових і юридичних інститутів, які є активними 
учасниками фінансової системи держави. Одним з важливих фінансових 
інститутів є банки, які виконують функцію організації грошових потоків і 
забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення. Також банкам 
належить пріоритетна роль у мобілізації тимчасово вільних коштів суб’єктів 
господарювання та фізичних осіб. Спрямування акумульованих ресурсів в 
необхідних обсягах у різні галузі економіки сприяє розвитку економіки і 
підвищенню матеріального добробуту населення країни. 

В умовах фінансової кризи загострюються питання забезпечення 
стабільного економічного розвитку України, що значною мірою залежить від 
надійності банківської системи. Визначними фактором у формуванні довіри 
інвесторів та вкладників до банків є їх стабільний розвиток та фінансова 
стійкість, що визначається наявним у банку капіталу [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., с. 701-703]. 

В історії банківської справи проблема формування капіталу банку, його 
достатності та структури завжди мала важливе значення. Згодом змінювалися 
не тільки визначення і концепції банківського капіталу, але також і погляди на 
його роль в діяльності банківської установи. Чи є капітал банку адекватним чи 
ні, залежить від якості його активів, якості управління, корпоративної стратегії 
і суми ризиків, які несе банк. Отже, доцільність визначення і регулювання 
величини капіталу банків об'єктивна, а пошук напрямів підвищення 
капіталізації банків залишаються актуальними в сучасних умовах. 

Сучасна економічна та політична нестабільність зумовили об'єктивну 
необхідність подальшого дослідження проблеми визначення сутності та 
достатності капіталу банків для покриття існуючих фінансових та нефінансових 
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ризиків та забезпечення стабільності функціонування банківської системи 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань 
банківського капіталу займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. 
Зокрема, визначенням сутності, видів та функцій капіталу банку займались такі 
зарубіжні науковці, як Є.Ф. Брігхем, Е.Дж. Долан, Т.У. Кох, С.Л. Брю, К.Р. 
Макконелл, Ф.С. Мишкін, Д. Полфреман, Л.Р. Міллер, П.С. Роуз, Дж.Ф. Сінк та 
інші. Серед вітчизняних вчених варто виділити роботи таких авторів як М.Д. 
Алексєєнко, О.В. Васюренко, А.П. Вожжов, О.В. Дзюблюк, Ж.М. Довгань, О. 
Клименко, В. Коваленко, О.C. Коренєва, Я.М. Кузніченко А.М. Мороз, Л.О. 
Примостка, М.І. Савлук, Л.Я. Слобова, В.В. Сошенко, В.С. Стельмах, Н. 
Ткачук, B.B. Остяк та інші, якими визначено сутність, складові, фактори, 
методи оцінки й аналізу механізму формування капіталу банку. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Питання, пов'язані з дослідженням сутності 
капіталу банку, його структури, функцій і управління ним в науковій літературі 
розроблені не в повній мірі, не дивлячись на те, що досить багато видань і 
наукових статей присвячено обраній проблематиці. 

Мета статті є поглиблення сутності капіталу банку, його функцій та ролі 
в забезпеченні стабільності окремих банків та банківської системи України в 
цілому. 

Викладення основного матеріалу. Банківська система є найбільш 
важливою структурною складовою економіки країни. Це обумовлено її 
первинними функціями в реалізації цілей економічної політики держави. 
Визначальним фактором її значущості є те, що в банківській системі 
формується банківський капітал, а також структурується, розподіляється і 
використовується на благо економіки в умовах конкурентного ринку. 

Варто відзначити, що для розкриття питання про суть капіталу банку 
необхідно дотримуватися цілком певних методологічних основ. Їх декілька: 

 по-перше, аналіз суті капіталу банку слід пов'язувати з його 
функціонуванням на макрорівні; 

 по-друге, його сутність необхідно співвідносити до капіталу, як 
єдиного цілого, незалежно від його структурних складових; 

 по-третє, сутність капіталу банку передбачає розкриття його 
специфіки; 

 по-четверте, невід'ємним елементом характеристики суті капіталу 
банку є визначення його основи, так як сутність банківського капіталу - це 
дослідження його структури як специфічного об'єкта. 

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» 
капітал банку – це власні кошти, залишкова вартість активів банку після 
вирахування всіх його зобов’язань, тобто: Капітал = Активи – Зобов’язання. 
Тож вітчизняне законодавство трактує поняття «банківський капітал» тільки як 
власний капітал банку.  

Законом визначено декілька видів капіталу банку, а саме: статутний, 
приписний та регулятивний. Мінімальний розмір статутного капіталу на 
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момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати 
банківську діяльність, внаслідок подій останніх років (девальвація національної 
валюти, інфляція) був підвищений з мінімальної величини у 120 мільйонів 
гривень до 500 млн. грн. 

В економічній науці термін «капітал банку» розглядається по-різному в 
залежності від конкретної сфери застосування даного поняття, цілей і завдань 
аналізу. Це підтверджується наявністю безлічі визначень понять «капітал 
банку» і відсутністю загальновизнаного підходу до визначення його сутності. 
Слово «капітал» походить від лат. capitalis – головний.  

Сам же термін «капітал» почав набувати свого сучасного змісту близько 
1770 р., тобто коли побачили світ праці видатного французького вченого XVIII 
ст. А. Тюрго, який зазначав: «Особа, яка отримує щорічно дохід більший, ніж їй 
потрібно витратити, може відкласти цей надлишок і нагромаджувати його; ці 
нагромадження цінностей становлять те, що називають капіталом». 

Сучасними науковцями капітал трактується перш за все як економічна 
категорія, тобто така, що реалізується у сфері економічної діяльності та еко-
номічних відносин, акцентуючи при цьому увагу, що капітал є однією з форм 
багатства, яка використовується не стільки для задоволення поточних потреб, 
скільки для майбутніх потреб.  

Різноманіття форм і видів існування капіталу, що знаходиться в 
постійному взаємозв'язку і взаємозалежності, дозволяє говорити про нього як 
про речовинний чинник, що має різні прояви і форми, який справляє вплив на 
економічне становище власника.  

До недавнього часу поняття «капітал банку» було характерним тільки для 
нормативних документів, які регламентують сферу банківської діяльності. 
Серед вчених, які досліджували сутність такої складної категорії як «капітал 
банку» варто виділити О.В. Васюренко та К.О. Волохата, які трактують капітал 
банку як сукупність внесених власниками (учасниками капіталу) власних 
коштів, які зростають у результаті ефективної банківської діяльності у процесі 
капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових надходжень з боку 
учасників.  

Дещо інший підхід до розкриття економічного змісту капіталу банку 
наводять у своїй праці В.І. Міщенко та Н.Г. Слав’янська. Автори пропонують 
банківським капіталом вважати спеціально створені фонди і резерви, 
призначенні для забезпечення фінансової стійкості, комерційної та гос-
подарської діяльності, відшкодування можливих збитків які перебувають у 
користуванні банку протягом всього періоду його функціонування.  

Такої ж думки додержуються О.А. Кириченко та В.І. Міщенко. Однак 
А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко пропонують 
інший підхід до тлумачення поняття «капітал банку». На їх погляд, капітал 
банку являє собою грошові кошти та виражену у грошовій формі частину 
майна, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність і 
фінансову стійкість банку, використовують для здійснення банківських 
операцій та надання послуг з метою одержання прибутку.  
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Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «капітал банку» 

Автор / джерело Визначення 

О. Васюренко  
Капітал банку – фонд ресурсів, що були внесені засновниками, 
акціонерами (учасниками) банку, і належать їм.  

О.М. Гайдаржийська,  
Т.Г. Щепіна,   

В.П.  Отрошко  

Капітал банку – сукупність власних, залучених і позичених коштів, 
що перебувають в розпорядженні банку та використовуються ним 
для формування матеріальних, нематеріальних і фінансових ак-
тивів в грошовій формі для здійснення своєї діяльності з метою 
отримання прибутку 

В. Коваленко та  
В. Прадун  

Капітал – сукупність банківських ресурсів у матеріально-речовій 
формі, у формі нематеріальних та фінансових активів, що виражені 
у грошовій формі, сформовані за рахунок власних коштів, 
залучених і позичених коштів на грошовому ринку, які 
використовуються банком для здійснення банківської діяльності 
задля одержання прибутку.  

Ж. Довгань  

Капітал банку – сукупність внесених власниками – учасниками 
капіталу власних коштів, які зростають у результаті ефективної 
банківської діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за 
рахунок додаткових вливань з боку учасників.  

Ф. Мишкін  
Капітал банку – «чисті активи банку, які дорівнюють різниці між 
сумою активів і пасивів».  

М. Алексеєнко [1] 

Капітал банку – це «кошти і виражена у грошовій формі частка 
майна, що перебуває у розпорядженні банків і використовується 
ними для здійснення операцій із розміщення коштів та надання 
послуг з метою одержання прибутку».  

В. Стельмах, В. 
Альошин і ін.  

сукупність різних видів грошових капіталів, засобів, які 
використовує банк у вигляді банківських ресурсів для 
забезпечення своєї діяльності, здійснення різноманітних 
банківських операцій і отримання прибутку. Складається з 
власного капіталу банку і залучених коштів. Іноді під банківським 
капіталом розуміють тільки власний капітал  

Л. Примостка  
власні кошти акціонерів (власників банку), внесені ними на свій 
ризик з метою отримання доходів  

А. Загородний,  
Г. Вознюк  

сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банків і 
використовуються ними для кредитних, інвестиційних та інших 
операцій  

А. Мороз, М. Савлук, 
М. Пуховкіна  

фонди, які створюються банками для забезпечення фінансової 
стійкості підприємницької та господарської діяльності, а також 
прибуток поточного року і минулих років 

Інша група авторів О.М. Гайдаржийська, Т.Г. Щепіна,  В.П.  Отрошко  
пропонує під капіталом банку розуміти  сукупність власних, залучених і пози-
чених коштів, що перебувають в розпорядженні банку та використовуються 
ним для формування матеріальних, нематеріальних і фінансових активів в 
грошовій формі для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку. 
На думку автора, виокремлення у складі капіталу банку окремих елементів 
(власного, залученого та позиченого капіталу) дає змогу зарахувати його до 
капіталу функціонуючого, а не лише посередницького, головна мета якого 
полягає у формуванні прибутку банку, доходів його клієнтів у формі дивідендів 
і відсотків та створенні сприятливих умов для подальшого розвитку банківської 
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установи в економічній системі на ринкових принципах, пов’язаних з фак-
торами часу, ризику й ліквідності.  

У табл. 1 узагальнено деякі підходи до визначення такого складного та 
багатопланового поняття як «капітал банку». 

Отже, капітал –це економічна категорія, що охоплює всю сукупність 
матеріальних, фінансових і людських ресурсів, здатних принести власнику 
дохід. В свою чергу банківський капітал пропонується визначити наступним 
чином: «капітал банку – це сукупність коштів у грошовій, матеріальній і 
нематеріальній формі, якими володіє кредитна організація для свого 
функціонування і які належать їй на праві власності з метою отримання 
прибутку і зниження можливих ризиків». 

Капітал банку являє собою сукупність супідрядних між собою елементів, 
кожен з яких надає вагомий вплив на його сумарну величину (рис. 1). 

При цьому капітал банку доцільно розглядати з урахуванням 
особливостей функціонування та формування джерел фінансової діяльності 
фінансової установи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Рис. 1. Елементи капіталу банку як економічної категорії 
 

Сутність капіталу банку виражається через його функції, а його величина 
в абсолютному вираженні – через моделі розрахунку показника капіталу банку.  
Що стосується виділення функцій, які покладені на капітал банку, то у 
вітчизняній та зарубіжній літературі відсутні єдині підходи до формування 
переліку цих функцій. Однак найголовнішими функціями капіталу банку є 
захисна, оперативна та регулятивна функції.  

Захисна, оперативна та регулятивна функції визначені також як головні у 
Законі України «Про банки та банківську діяльність», де зазначено наступне: 

 захисна функція дає змогу банку проводити операції у разі 
виникнення втрат чи непередбачуваних збитків; 

 оперативна дає змогу створювати фінансовий резерв або своєрідний 
запас у разі виникнення непередбачених умов чи збитків; 

 регулятивна функція пов'язана винятково у відношенні та 

Капітал банку як економічна категорія 

види капіталу банку та їх класифікація 

Функції капіталу банку, економічний зміст та сенс його прояву 

Структура капіталу банку та оптимізація його складових 

Джерела капіталу банку 

Фактори впливу на величину капіталу банку 

Власний капітал банку та умови його достатності 

Методика розрахунку капіталу банку 
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зацікавленості суспільства в успішному функціонуванні банків. Національний 
банк України здійснює оцінку та контроль за діяльністю банків за 
встановленими нормативами, нормативи адекватності основного та 
регулятивного капіталу. 

Окрім зазначених вище основних функцій науковці в рамках своїх 
власних класифікацій функцій пропонують до основного їх переліку додавати 
також такі функції як: інвестиційну, страхову, інноваційну, гарантійну, 
превенційну, оціночну, контрольну, координуючу функції. Зазначені функції 
B.B. Остяк відносить до поточних функцій банківського капіталу . При цьому 
наявність поточних функцій, на думку вченого, передбачає також існування і 
стратегічних функцій, які виконують більш довгострокові завдання. До 
стратегічних функцій капіталу банку відносяться такі функції, як 
комунікаційна, індикативна, мобілізаційна,  стимулююча, функція 
планування  та оборотна функція. В цілому варто погодитися з тим, що функції 
банку в рамках короткострокового та довгострокового періодів виконують з 
одного боку різні функції. Однак з іншого, кожна з зазначених функцій повинна 
виконуватися як з точки зору поточної, так і з точки зору стратегічної 
діяльності банку. Тому, на думку автора, саме класичний традиційний перелік 
основних функцій (захисна, оперативна та регулятивна функції) є найбільш 
підходящим для дослідження виконуваних капіталом банку функцій. 

Капітал банку має досить складну структуру, основними компонентами 
якого є: регулятивний капітал, балансовий капітал, статутний капітал, 
резервний капітал, нерозподілений прибуток та різні фонди і резерви, які 
створюються банками у процесі банківської діяльності, згідно з чинним 
законодавством країни.  

Як було зазначено вище, відповідно до законі України «Про банки і 
банківську діяльність», зокрема ст. 2 існують такі види капіталу банку;  

 капітал підписний – величина капіталу, на яку отримано письмові 
зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на 
акції (паї);  

 капітал приписний – сума грошових коштів у вільноконвертованій 
валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації;  

 капітал статутний – сплачений та зареєстрований підписний 
капітал;  

 капітал регулятивний (власні кошти) – складається з основного та 
додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-
правовими актами Національного банку України.  

Стан капіталу банку характеризується його розміром, структурою і 
темпами зростання. Саме тому настільки важливим є розуміння структури та 
складових банківського капіталу, а також виконуваних ними функцій (табл. 2). 

В процесі дослідження банківського капіталу важливого значення 
набуває дослідження факторів, які впливають на його формування та розмір. На 
нашу думку, їх можна розділити на дві групи факторів: зовнішні та внутрішні.  
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Таблиця 2 
Характеристика видів та функцій окремих різновидів капіталу банку 

 Власний капітал Статутний капітал Регулятивний капітал 

Сутність 

частка майна банку, 
яка фінансується 
коштом власників та 
власних засобів банку. 
Головними 
складовими власного 
капітал у банку є його 
статутний, додатковий 
та резервний капітали, 
а також 
нерозподілений 
прибуток 

сума внесків 
власників банку в 
його активи згідно 
із статутними 
документами 

сукупність основного (1-го 
рівня) капіталу та додаткового 
(2-го рівня) капіталу банку 

Функції 

заснування і введення 
у дію банківської 
установи;  база для 
обрахування 
дивідендів й розподілу 
майна;  
репрезентативна 
(рекламна) функція 

відповідальність та 
гарантія; 
забезпечення 
ліквідності; контр-
олю та управління; 
захисна функція 

покриття можливих негативних 
наслідків від різноманітних 
ризиків, що банки несуть в 
процесі діяльності; забезпечення 
захисту депозитів, фінансової 
стійкості і стабільності 
діяльності банківської установи; 
покриття збитків; відрахування 
до фондів і резервів з прибутку; 
відображення у публічних звітах 
руху коштів; відрахування 
коштів на рахунки в інші банки 

 

До внутрішніх факторів можна віднести:  
1) розмір активних операцій: орієнтуючись на певне коло клієнтів, 

банки повинні мати власний капітал у такому обсязі, щоб мати змогу задо-
вольнити потреби своїх постійних клієнтів у позикових коштах без порушення 
встановлених нормативів;  

2) специфіку клієнтів банку: переважання серед банківських клієнтів 
великих підприємств вимагає від банку більшого розміру власного капіталу при 
тому самому обсязі активних операцій порівняно з тим банком, який 
орієнтується на дрібних клієнтів, оскільки у першого банку будуть більші 
ризики на одного позичальника;  

3) характер та рівень ризику активних операцій – орієнтація банку на 
здійснення операцій, пов’язаних зі значним ризиком, із використанням новітніх 
технологій вимагає від банку більшого розміру власних коштів, і, навпаки, 
переважання в кредитному портфелі банку позик із мінімальним ризиком 
уможливлює відносне зменшення обсягу власного капіталу банку.  

Однак, на нашу думку, внутрішні фактори неможливо проаналізувати за 
всією банківською системою, так як вони залежать від особливостей діяльності 
кожного окремого банку, а саме від напряму діяльності, мети кредитної та 
депозитної політики банку, якості фінансового та організаційного 
менеджменту, маркетингу банку.  

До зовнішніх факторів можна віднести:  
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1) рівень інфляції, який показує, як змінилися ціни в економіці, і 
вимірюється за допомогою індексів цін (індексу споживчих цін, дефлятора 
ВВП тощо). Однак через велику інфляцію в 2014-2016 рр. візьмемо за основу 
темп росту інфляції в країні;  

2) рівень ВВП, що показує рівень розвитку вітчизняної економічної 
системи;  

3) зовнішній борг, що характеризує боргові зобов’язання держави 
перед нерезидентами щодо повернення позичених коштів (основна сума боргу) 
та відсотків за ними;  

4) рівень розвитку банківської системи України, що розраховується як 
відношення зальних активів до ВВП;  

5) рівень розвитку ринку цінних паперів в Україні, що розраховується 
як відношення ринкової капіталізації до ВВП;  

6) облікову ставку, що показує напрям грошово-кредитної політики 
Національного банку України.  

Зазначимо, що зовнішні фактори є некерованими. Банк не в змозі 
управляти та прорахувати їх вплив. Проте він обов’язково має враховувати 
можливість їх впливу при формуванні власного капіталу.  

Отже, якщо оцінювати сучасні аспекти, що впливають на процес 
формування капіталів вітчизняних банків, то основними з них є чинники 
зовнішнього середовища, тобто ті чинники, на які банк прямо впливати не 
може. Події 2014-2017 років, серед яких найбільш руйнівними стали військові 
події на сході України, втрата Криму, значна девальвація національної валюти. 
Ці зовнішні чинники значно вплинули на банківську систему України загалом 
та на кожний банк зокрема. В цих складних умовах для більшості банків 
завдання забезпечення достатнього обсягу капіталу відповідно до вимог НБУ 
стало неможливим. Внаслідок цього за період з 2014 по кінець 2017 року 
кількість банків в Україні скоротилася більше ніж на 100 фінансових установ і 
склала саном на листопад 2017 року 88 установ. 

За даними Звіту про фінансову стабільність за червень 2017 року, що 
публікується НБУ зменшення відрахувань до резервів та підвищення 
операційної ефективності дозволили банкам вийти на прибутки у 2017 році. 
Здешевлення фондування підвищило чисті процентні доходи попри те, що нове 
кредитування обмежене. Завдяки збільшенню попиту на банківські послуги 
зросли комісійні доходи. Всі ці тенденції позитивно впливають на можливості 
банків забезпечувати підвищення рівня їх капіталізації (табл. 3). 

З даних таблиці 3 можна зробити висновок, що загалом упродовж 2012–
2016 рр. спостерігалося зменшення власного капіталу банків на 144 431 млн. 
грн. Темпи росту обсягу власного капіталу знизились на 15%. В свою чергу 
послаблення негативного впливу зовнішні чинників у 2017 році дало змогу 
банкам виконувати вимогу НБУ щодо до капіталізації. За рахунок цього, за 
підсумками 9 місяців 2017 року власний капітал банків збільшився на 17% і 
практично досяг рівня 2012 року. Негативний тиск не величину власного 
капіталу продовжують здійснювати непокриті збитки, які виникли у 2014-2016 
роках внаслідок необхідності формування значних за обсягом резервів для 
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покриття активних операцій банків. 
Таблиця 3 

Динаміка капіталу банків України у 2012-2017 рр. 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2017 р. 

(на 01.10) 
Власний капітал, 
млн. грн 

169 320 192 599 148 023 103 713 144 431 168 724 

Темп росту, % 109 114 77 70 139 117 
Статутний капітал, 
млн. грн. 

175 204 185 239 180 150 206 387 278 371 436 536 

Темп приросту, % 102 106 97 115 135 157 
Співвідношення 
статутного і 
власного капіталу, % 

103 96 122 199 193 258 

 

Як зазначає НБУ, кількість збиткових банків скоротилася з 33 (серед 96) 
2016 року до 18 (серед 88) у 3 кварталі 2017 року. Хоча окремі банки досі 
операційно збиткові, сегмент приватних банків в цілому у 2017 році має вийти 
на прибутки. Зменшення рівня збитковості дозволить вітчизняним банкам 
поступово зменшувати розміри непокритих збитків, які негативно впливають на 
величину їх власного капіталу. Тому подальші тенденції щодо формування 
капіталу банків в Україні будуть в першу чергу залежати від стабільності 
економічної ситуації в країні, а також від виконання банками вимог НБУ щодо 
формування їх статутних капіталів. 

Висновки. Отже, у підсумку варто зазначити те, що капітал банку 
становить основу його господарської діяльності і грає першорядну роль в 
забезпеченні його фінансової стабільності. Реалізація стратегічної політики 
розвитку банку в області інвестицій, кредитування та формування банківських 
пасивів неможлива без наявності адекватної величини капіталу. У статті 
поглиблене розуміння такої складної багатоаспектної категорії як «капітал 
банку». Встановлено, що під капіталом банку слід розуміти сукупність коштів у 
грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, якими володіє кредитна 
організація для свого функціонування і які належать їй на праві власності з 
метою отримання прибутку і зниження можливих ризиків. Дослідження 
функцій капіталу банку дало змогу виділити основні з них, до яких віднесено 
оперативну, захисну та регулятивну функції . Також встановлено, що деякі 
вчені доповнюють перелік основних функцій також іншими функціями 
(інвестиційна, страхова, інноваційна, гарантійна, превенційна, оціночна, 
контрольна, координуюча та інші функції). Узагальнення видів та складових 
капіталу банку поряд з дослідженням його функцій дало змогу поглибити 
розуміння окремих видів капіталу та виконуваних ними функцій. Наприкінці 
статті узагальнено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на 
формування капіталу банку та зазначено, що їх врахування є важливим 
фактором забезпечення достатності банківського капіталу навіть за умови, що 
на багато чинників банк не має прямого впливу. Проведений аналіз чинників та 
особливостей формування капіталу банків в Україні у 2012-2017 роках дав 
змогу виявити позитивні тенденції щодо забезпечення достатнього рівня 
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капіталізації банківської системи. Однак при цьому зазначено, що ризики 
зовнішнього середовища будуть продовжувати здійснювати негативний вплив 
на формування капіталу банків в Україні.  
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Конкретизовано значення фінансової децентралізації для подальшого розвитку 
України. Визначено основні результати фінансової децентралізації в нашій державі. 
Проаналізовано основні результати фінансової децентралізації України. Зазначено, що 
важливим результатом реформи стало зростання місцевих бюджетів. Підкреслено, що процес 
створення нормативно-правової бази з фінансової децентралізації влади відбувається занадто 
кволо та непослідовно. 

Ключові слова: фінансова децентралізація, публічна влада, трансферт, бюджет, 
Україна. 

 

Конкретизировано значение финансовой децентрализации для дальнейшего развития 
Украины. Определены основные результаты финансовой децентрализации в нашей стране. 
Проанализированы основные результаты финансовой децентрализации Украины. 
Отмечено, что важным результатом реформы стал рост местных бюджетов. 
Подчеркнуто, что процесс создания нормативно-правовой базы по финансовой 
децентрализации власти происходит слишком слабо и непоследовательно. 

Ключевые слова: финансовая децентрализация, публичная власть, трансферт, 
бюджет, Украина. 

 

Concreted the importance of financial decentralization for the further development of 
Ukraine. The main results of the fiscal decentralization in our country. The main results of financial 
decentralization of Ukraine are analysed. It was, noted, that an important result of the reform was 
the growth of local budgets. It, was emphasized that the process of creating a legal basis for the 
financial decentralization of authority is too quo and inconsistent. 

Keywords: financial decentralization, public authority, transfer, budget Ukraine. 
 

Постановка проблеми. Складна суспільно-політична та соціально- 
економічна ситуація в сучасній Україні зумовлює необхідність подальшого 
критичного осмислення розвитку вітчизняної економіки та запровадження 
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апробованої в країнах світу фінансової децентралізації влади. Означена 
реформа передбачає надання фінансової самостійності регіонам (землям, 
штатам, провінціям, громадам тощо) країни. 

Тому подальше дослідження особливостей фінансової децентралізації в 
цілому та в Україні зокрема, являється вельми актуальною темою для нашої 
держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки вітчизняні та 
зарубіжні науковці розглянули різні аспекти проблеми фінансової 
децентралізації місце. Зокрема, вітчизняними дослідниками Д. Нехайчук й 
Ю. Нехайчук визначили роль податкових доходів у фінансовій децентралізації 
місцевого самоврядування. Вплив фіскальної децентралізації на економічне 
зростання та надання суспільних послуг визначив Ю. Петренко. О. Новікова та 
Л. Логачова дослідили фінансування соціальної інфраструктури в процесі 
бюджетної децентралізації. Російські дослідники Є. Власєнкова, Т. Ліберман, 

М. Сулейманов, О. Мартинєнко, Д. Слободчиков та інші розглянули різні 
аспекти бюджетного федералізму. Тенденції фіскальної децентралізації в 
бюджетній системі Російської Федерації проаналізовали Ш. Агаян, 
С. Мурадова, Л. Багдасарян). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри 
наявності значної чисельності наукових розвідок, в яких розглянуто різні 
аспекти фінансової децентралізації подальшого дослідження потребує аналіз 
впровадження фінансової (бюджетної) децентралізації в України. 

Мета статті. Метою статті є визначення успіхів, досягнень, а також 
прорахунків та невдач  при впровадженні реформи фінансової децентралізації 
України. 

Результати дослідження. Процеси реформування, механізми реалізації, 
організаційні структури, види, форми та методи децентралізації влади у кожній 
країні відрізняються та залежать від цілей і завдань, соціально-політичного й 
економічного становища держави, національних традицій тощо, усе ж 
загальноприйнятим у науковому середовищі вважається виокремлення трьох 
основних типів (видів) децентралізації: політичної, адміністративної та 
фіскальної (фінансової) [5, с. 217; 8, с. 35]. Усі вище названі види 
децентралізації мають власну мету, певні особливості впровадження та 
функціонування, а також політичні наслідки. 

При аналізі фінансової (фіскальної, економічної, бюджетної) 
децентралізації науковці сходяться на думці, що вона є найбільш прозорим, 
порівняно з іншими, типом децентралізації, а також найбільш потрібним для 
подальшого впровадження реформи з децентралізації влади [1, с. 22; 8, с. 36]. 
Оскільки, фінансова децентралізація є суттєвою складовою всіх форм 
децентралізації. Суб`єкти децентралізації повинні бути забезпечені 
фінансовими ресурсами, а також володіти правом прийняття фінансових рішень 
задля здійснення покладених на них завдань [8, с. 36]. 

Фінансова (бюджетна, фіскальна) децентралізація – це процес розподілу 
функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між 
центральним і локальним рівнями управління [6, с. 42]. 
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Ключовою метою фінансової децентралізації є здобуття фінансової 
незалежності місцевих органів самоврядування шляхом надання територіям 
необхідного фінансово-матеріального ресурсу для забезпечення ефективності й 
максимальної доступності публічних послуг для населення, удосконалення 
системи управління, підвищення мобільності й ефективності вирішення 
місцевою владою завдань [10, с. 64]. 

Фінансова децентралізація сприяє вирішенню ряду економічних проблем 
на місцевому рівні. Оскільки органи публічної влади на місцях у результаті 
децентралізації отримають повноваження у сфері оподаткування, визначення 
ставок окремих місцевих податків і зборів, запровадження податкових пільг із 
метою стимулювання окремих галузей економіки на місцевому рівні, 
визначення структури витрат. Означені заходи сприятиме: забезпеченню 
фінансової самостійності місцевих органів влади щодо фінансування 
покладених на них функцій і завдань; створенню ефективної системи розподілу 
вирівнювальної та стимулювальної фінансової допомоги, що ґрунтується на 
показниках бюджетного потенціалу і сукупного індексу витрат місцевих 
органів влади, сприяння підтримці підприємницької активності та збільшення 
інвестиційних можливостей місцевих органів влади [12, с. 108]. Крім того, 
фіскальна децентралізація вселяє в місцеву владу впевненість, що зібрані на 
місцях податки не будуть присвоєні центральним урядом, і це, в свою чергу, 
стимулює місцеву владу до розвитку місцевої податкової бази впевнені 
експерти Світового банку [3, с. 55]. 

До джерел прибутків органів місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації загалом та фіскальної зокрема, відносять податки та збори, 
міжбюджетні трансферти. Трансферт (походить від французького слова 
«transfert» і від латинського «transfero» – переносити, переказувати, 
переміщувати) у бюджетному праві – кошти, що передаються з державного 
бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до 
бюджетів нижчого рівня у формі дотацій, субсидій, субвенцій (міжбюджетні 
трансферти) [9, с. 477; 478]. 

У світі не існує універсальних моделей фіскальної децентралізації влади. 
У кожній децентралізованій країні різний рівень (фінансової) фіскальної 
незалежності, проте спільним для всіх децентралізованих країн є законодавче 
закріплення засад фінансової децентралізації влади. 

Що ж до України, то в її законодавстві закріплені окремі засади 
децентралізації влади на місцевому рівні. Так, до Закону України (далі – ЗУ) 
«Про місцеве самоврядування України» у період запровадження реформи з 
децентралізації влади (2014 – 2017 рр.) внесені 95 (підраховано К. Мануіловою) 
поправок, винятків, редагувань, доповнень і змін до статей, у яких ідеться про 
децентралізацію, перерозподіл і делегування повноважень. Згідно із Законом 
України «Про місцеве самоврядування України», за місцевими органами 
публічної влади закріплена низка делегованих повноважень, які мають сприяти 
кращому забезпеченню нагальних потреб населення України. Так, до 
делегованих повноважень віднесені питання розвитку місцевої інфраструктури; 
освіти; медичного обслуговування; фізичної культури та спорту, а також заходи 
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щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; поліпшення стану безпеки, 
умов праці та виробничого середовища; соціального захисту населення; 
забезпечення охорони історичних і культурних пам'яток тощо [4]. 

Утім, нормативно-правова база з децентралізації влади вимагає 
подальшого доопрацювання, про що свідчить аналіз статей 60 – 69 [4, с. 64 – 
68] розділу III: «Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування». У 
2005 – 2010 рр. до означених статей були внесені 26 змін, редакцій і винятків 
(підраховано К. Мануіловою). Проте в період проведення реформи з 
децентралізації влади (2014 – 2017 рр.) не було жодної поправки. Хоча саме в 
означеному розділі, на нашу думку, має бути найбільше змін. Адже саме розділ 
ІІІ має на законодавчому рівні закріпити ключову засаду децентралізації влади 
– фінансове забезпечення місцевих органів публічної влади. 

Не був прийнятий ВР України проект ЗУ «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання 
територіальних громад)», який передбачає внесення змін до бюджетного 
кодексу України (зміни стосуються об’єднаних територіальних громад) [7]. 
Втім, названий законопроект 20 вересня 2016 року був взятий за основу. Це 
дозволило запровадити фінансову децентралізацію в державі. Завдяки 
впровадженню фінансової децентралізації 2016 року місцеві бюджети 
збільшились більш як на 60 % – на 44 млрд. грн. [11, с. 12]. 

Однак, збільшення місцевого бюджету не позначилось на покращенні 
життя пересічних громадян. Так, згідно з результатами дослідження 
громадської думки, за півтора року функціонування органів місцевого 
самоврядування в умовах фінансової децентралізації, більшість (67 %) 
громадян не відчули змін від використання додаткових коштів. 57 % опитаних 
відзначають тенденцію витрачання додаткових коштів із метою отримання 
швидких, видимих результатів: покращення прибирання і санітарного стану 
будинків. На жаль, 2016 року регіони не змогли просувати реальні проекти 
регіонального розвитку [11, с. 12]. 

Втім, забезпечення фінансової децентралізації та самодостатності 
бюджетів регіонів України є важливою передумовою динамічного розвитку 
національної економіки. Тому бюджетна та податкова політика в нашій країні 
повинна бути направлена на те, щоб закріплені за місцевими бюджетами 
податкові надходження забезпечували фінансування всіх видатків на певних 
територіях впевнений економіст В. Борейко [2, с. 34]. 

Висновки. Отже, починаючи з 2014 року і до сьогодні тривають процеси 
запровадження фіскальної децентралізації. Важливим результатом реформи стало 
зростання бюджетів об’єднаних територіальних громад. Загалом, процеси 
створення фінансової децентралізації в Україні проходять зі значними 
складнощами. Особливо складно, кволо та непослідовно відбувається формування 
нормативно-правової бази з фінансової децентралізації влади України. 

Негативно на реформування публічної влади загалом та на фінансову 
децентралізацію впливають тенденції, що склались у вітчизняному суспільстві, 
а саме: соціально-економічна криза в країні; тривалий воєнний конфлікт на 
сході України; значний вплив олігархів на управління державою та 
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реформування органів влади; недостатнє залучення при обговоренні реформи 
громадськості; недосконалість чинного законодавства; відсутність закріплення 
децентралізації влади в Основному Законі України; високий ступень 
корумпованості українського суспільства. 

 

Бібліографічні посилання: 
1. Бодак Н. В. Реалізація принципу децентралізації влади в Україні [Текст] / Н.В. Бодак 

// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. 
– Вип. 36(2). – С. 20 – 23. 

2. Борейко В. І. Направления обеспечения финансовой децентрализации в Украине / В. І. 
Борейко // Вестник экономической науки Украины. – 2016. – №2 (31). – С. 32 – 35. 

3. Доклад о мировом развитии 2004. Как сделать инвестиционный климат 
благоприятным для всех / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2005. – 288 с. 

4. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 
1997. – № 24, ст. 170. – С. 79. 

5. Куц Ю. О., Наконечний В. В., Сергєєва О. Ю. Досвід децентралізації як засобу 
забезпечення надання адміністративних послуг на рівні територіальної громади в 
деяких країнах ЄС / Ю. О. Куц, В. В. Наконечний, О. Ю. Сергєєва // Місцеве 
самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-
практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. 
Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2014. – Т. 1. – С. 217 – 
218. 

6. Нехайчук Д. В., Нехайчук Ю. С. Финансовая децентрализация местного 
самоуправления: современные вызовы / Д. В. Нехайчук, Ю. С. Нехайчук // Культура 
народов Причерноморья. – 2014. – С. 40 – 46. 

7. Проект Закону України №4773 від 3 червня 2016 р., «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних 
громад)» [Електронний ресурс] // Законодательство України. Платформа LIGA : 
ZAKON – 2016. – Режим доступу до ресурсу : 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3OL00A.html  

8. Світлична А. Е. Децентралізація як спосіб організації публічної влади в державі / 
А. Е.Світлична,  // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. Серія : Право. – 2014. – Вип. 197 (1). – С. 33 – 39. 

9. Словник фінансово-правових термінів / [за заг. ред. д. ю.н.,  проф. Л. К. Воронової]. – 
2-ге вид. , переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011. – 558 с. 

10. Трещов М. Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних 
громад: теоретичний аспект / М. Трещов // Державне управління та місцеве 
самоврядування. – 2015. – Вип. 2 (25). – С. 60 – 69. 

11. Україна 2016 – 2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування. (аналітичні оцінки). 
/ [Ю. Якименко, (керівник проекту), А. Биченко, В. Замятін та ін.]. – Київ: Прогнози-
2017. Громадська думка про підсумки 2016 р., 2017 р. – 94 с. (Україна-2016: здобутки 
і проблеми на шляху трансформації). 

12. Усков И. В. Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных 
местных органов власти//Бізнесінформ. –  № 3 . – 2012. – С. 107 – 111. 
List of references: 

1. Bodak N.V. Realization of the principle of decentralization of power in Ukraine [Text] / 
N.V. Bodak // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: Right. – 2016. – 
Vol. 36 (2). – PP. 20 – 23. 

2. Boreyko V. I. Directions of ensuring financial decentralization in Ukraine / V. I. Boreyko // 
Bulletin of the Economic Science of Ukraine. – 2016. – №2 (31). – PP. 32 – 35. 

3. World Development Report 2004. How to make the investment climate favorable for all / 
translated from English – M.: Publishing house "All World", 2005. – 288 p. 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 11 116 

4. Law on Local Self-Government in Ukraine // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 
1997. – No. 24, Art. 170. – PP. 79. 

5. Kut Yu.O., Nakonechny V. V., Sergeeva O. Yu. Experience of decentralization as a means 
of providing administrative services at the level of the territorial community in some EU 
countries / Yu. O. Kuts, V. V. Nakonechnyi, O. Y. Sergeyev // Local self-government – the 
basis of sustainable development of Ukraine: materials annually. Allukr science-practice 
conf. behind the international Participation (Kyiv, May 16, 2014): 2 t. / in sciences. Ed. Yu. 
V. Kovbasyuk, K. O. Vaschenko, S. V. Zagorodniuk. – K .: NAPA, 2014. – T. 1. – PP. 217 
– 218. 

6. Nehaichuk D. V., Nehaychuk Yu. S. Financial decentralization of local government: modern 
challenges / D. V. Nehaychuk, Yu. S. Nehaychuk // Culture of the peoples of the Black Sea 
region. – 2014. – PP. 40 – 46. 

7. Draft Law of Ukraine No. 4777 of June 3, 2016, "On Amendments to the Budget Code of 
Ukraine (Regarding Voluntary Adherence of Territorial Communities)" [Electronic 
Resource] // Ukrainian Legislation. LIGA Platform: ZAKON – 2016. – Resource Access 
Mode: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH3OL00A.html  

8. Svitlychna A. E. Decentralization as a way of organizing public power in the state / A. E. 
Svitlychna, // Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine. Series: Right. – 2014. – Vol. 197 (1). – PP. 33 – 39. 

9. Dictionary of financial and legal terms / [for co-authors. Ed. D. Sc., Prof. L. K. Voronova]. - 
2nd form. , reworked. and complemented – K .: Alerta, 2011. – 558 p. 

10. Treschov M. Decentralization as a means of resource self-sufficiency of territorial 
communities: Theoretical Aspect / M. Treschov // Public Administration and Local Self-
Government. – 2015. – Vol. 2 (25). – PP. 60 – 69. 

11. Ukraine 2016 – 2017: signs of progress and symptoms of frustration. (analytical estimates). / 
[Yu. Yakimenko, (project manager), A. Bychenko, V. Zamyatin and others.]. – Kyiv: 
Projections-2017. Public opinion on the results of 2016, 2017 – 94 pp. (Ukraine-2016: 
Achievements and Problems on the Way of Transformation). 

12. Uskov I. V. Decentralization as the basis for the establishment of financially independent 
local authorities // Biznesinform. – No. 3. – 2012. – PP. 107 – 111. 

 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 11 117

УДК 335 
JEL Classification: F11 

Бесчастна Д.О., 
викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,  

Матвєєва Н.В. 
студентка спеціальності «Прикладна статистика»,  

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, м.Дніпро  
Бесчастна Г.О. 

консультант, Світовий банк 
 

Бесчастная Д.А. 
преподаватель кафедры статистики, учета и экономической информатики, 

Матвеева Н.В.  
студентка специальности «Прикладная статистика», 

 Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, г.Днепр 
Бесчастная Г.А. 

консультант, Мировой банк, г.Киев 
 

Beschastna D.O. 
lecturer in Statistics, Accounting and Economic Informatics,  

Matvieieva N.V. 
student of direction «Applied Statistics»,  

Dnipropetrovsk National University named after O.Gonchar, Dnipro 
Beschastna H.O. 

consultant, The World Bank Group, Kyiv  
 

КОМПЛЕКСНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ РИНКІВ 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ РЫНКОВ  
 

COMPREHENSIVE STATISTICAL ANALYSIS OF CERTAIN MARKET 
 

Розглянуто економіко-математичні методи прогнозування економічних показників 
функціонування вітчизняних ринків, на прикладі ринку легкових автомобілів України. 

Ключові слова: статистичне дослідження, нейронна мережа, карти Кохонена, 
економіко-математичні методи прогнозування, статистичний аналіз. 

, 

 Рассмотрено экономико-математические методы прогнозирования экономических 
показателей функционирования отечественных рынков, на примере рынка легковых 
автомобилей Украины. 
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Considers economic and mathematical methods of forecasting economic performance of the 
domestic markets, the example of car market of Ukraine. 
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Постановка проблеми. За мінливих умов функціонування вітчизняних 
ринків, доцільним є аналіз та використання економіко-математичних методів 
при прогнозуванні, що дозволяють комплексно оцінити стан явищ та отримати 
прогнозні значення, що матимуть якісне статистичне обґрунтування.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Проблемам застосування 
статистичної методології у маркетингових дослідженнях присвячено публікації 
А. Єріної, Н.Парфенцевої та О.Єлісєєвої, питання застосування математичного 
апарату при вивченні особливостей функціонування окремих ринків висвітлено 
у працях В.Вітлінського, В.Огліх та інших. 

Виокремлення раніше не вирішених частин загальної проблеми. 
Протягом останніх десятиліть вкрай актуальними є різноманітні дослідження 
ринків, але здебільшого вони мають якісний характер та вкрай недостатньо 
обгрунтовано доцільність застосування математичного апарату, нечіткої логіки 
зокрема. 

Мета статті. аналіз та обґрунтування дієвих механізмів оцінки проблем 
та перспектив розвитку окремих ринків на засадах нейронних мереж, на 
прикладі ринку легкових автомобілів України. 

Результати досліджень. Одним із способів моделювання та 
прогнозування є побудова нейронної мережі. На даний момент, нейронні 
мережі застосовують при вирішенні різних задач та використовують там, де 
звичайні алгоритмічні методи не ефективні або їх неможливо використати. 
Особливістю нейронної мережі є те, що вона являє собою групу математичних 
алгоритмів, які об’єднані такою властивістю, як навчання на прикладах, 
шляхом впізнання образів та ситуацій, які раніше зустрічалися.  

Нейронні мережі здатні знаходити приховані залежності між вхідними та 
вихідними даними, які залишаються поза розуміннями традиційних факторів. 
Визначення залежності відбувається в процесі навчання нейронної мережі. [1] 

Найчастіше нейронні мережі використовують для прогнозування, 
розпізнання визначених ситуацій, регресійного аналізу, кластерному аналізі та 
класифікації. По своїй природі, нейронні мережі являються нелінійними. 
Важливою особливістю даного методу є те, що для нього не існує обмежень 
щодо розмірності, тобто можна моделювати лінійні залежності при великій 
кількості змінних. 

Під навчанням нейронної мережі, слід розуміти процес налаштування 
структури зв’язків між нейронами та вагою зв’язків, які впливають на сигнали 
коефіцієнтів для ефективного вирішення поставленої задачі.  

Складністю використання нейронної мережі є те, що традиційні мережі 
не здатні пояснити, яким чином вони вирішують задачі. Внутрішнє уявлення 
результатів навчання найчастіше настільки складне, що його неможливо 
проаналізувати, за виключенням деяких найпростіших випадків.  

При моделюванні нейронних мереж часто виникають складності: яка 
кількість рівнів необхідна для вирішення даної задачі, яка кількість нейронів 
має бути в кожному рівні, який розмір вибірки необхідний для ефективного 
навчання мережі тощо. Тому в кожному окремому випадку мережа обирається 
методом підбору [2]. 

До головних переваг нейронних мереж можна віднести: 
- можливість використання при моделюванні не тільки кількісної, 

чіткої експериментальної інформації про закономірності, як в економетричних 
моделях, а й нечіткої, якісної, яка подається експертами на природній основі; 
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- можливість моделювання за відносно малих (порівняно з 
економетричними підходами) експериментальних вибірках; 

- можливість відтворення складних нелінійних залежностей при 
великій кількості важних параметрів; 

- здатність моделей до навчання. 
На даний момент нейронні мережі використовуються при вирішенні 

різних задач та застосовують там, де звичайні алгоритмічні методи не 
ефективні або їх неможливо використати. Це можливо за рахунок того, що 
нейронні мережі являть собою групу математичних алгоритмів, які об’єднанні 
такою властивістю, як навчання на прикладах шляхом впізнання образів та 
ситуацій, які раніше зустрічалися. Ці образи та ситуації можуть «ховатися» в 
потоці зашумленої та суперечливої інформації. Отже, нейронні мережі 
дозволяють знаходити сховані залежності між вхідними та вихідними даними, 
які залишаються поза розумінням традиційних методів. При цьому сама 
залежність буде визначена в процесі навчання нейронної мережі 

 В основному нейронні мережі застосовуються для таких задач: 
прогнозування (на сьогодні дуже активно використовуються при прогнозуванні 
курсів валют, цінних паперів та ін.), розпізнання визначених ситуацій, 
регресійний аналіз, кластерний аналіз та класифікації. Нейронні мережі 
являються дуже сильним інструментом моделювання оскільки являються 
нелінійними по своїй природі. Також перевагою нейронних мереж є те, що для 
них не існує проблеми «прокляття розмірності», що не дозволяє моделювати 
лінійні залежності від великої кількості змінних. Проте, при використанні 
нейронних мереж з метою їх використання як методу прогнозування необхідно 
пам’ятати що, прогнозування заміняється розпізнанням. Чому саме мережа не 
прогнозує, а розпізнає майбутнє базується на тому, що нейромережа впізнає в 
поточному стані ситуацію, яка зустрічалася та відтворює реакцію ринку. Це 
проявляється в тому, що після аналізу вхідних сигналів (можливо, разом з 
необхідними вихідними сигналами) вони самоналаштовуються та навчаються, 
для забезпечення правильної реакції. Мережа, яка пройшла етап навчання, 
може бути стійкою до деяких відхилень вхідних даних, що дозволяє їй 
правильно розпізнавати образ, який вміщує різноманітні помилки та 
спотворення. Для вирішення най різноманітних задач, на сьогодні існує велика 
кількість конфігурацій нейронних мереж з різноманітними принципами 
функціонування.  

До мереж, які самоналаштовуються, відносіть карти Кохонена. Мережа, 
що самоналаштовується, дозволяю визначити кластери (групи) вхідних 
векторів, які володіють деякими спільними властивостями. Кластеризація – це 
розподіл досліджуваної сукупності об’єктів на групи, що володіють спільними 
характеристиками. Задача кластеризації принципово відрізняється від задачі 
класифікації. Вирішенням задачі класифікації є віднесення кожного об’єкта до 
вже визначеного класу. Тоді як, при кластеризації відбувається віднесення 
об’єкта до класу, що спочатку є невизначеним. Розбиття об’єктів за кластерами 
здійснюється при одночасному формування кластерів.   
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За результатами моделювання карт Кохонена, можливо отримати 
наступну інформацію: 

 Ґрунтовний аналіз отриманих кластерів дозволяє визначити 
закономірності. Наприклад, визначення групи клієнтів торгової мережі, 
сегментація ринку.  

 Аналіз складу кластера дозволяє застосувати до об’єктів різних кластерів 
різні методи аналізу.   

 Розподіляючи новий об’єкт до одного із кластерів, можливим є 
прогнозування поведінки об’єкта, оскільки його поведінка буде схожа з 
поведінкою об’єктів кластеру. 

 Змістовний аналіз кластерів допомагає визначити аномалії.  
Зазвичай, це кластери, до яких потрапляє незначна кількість об’єктів. 
Карти Кохонена тільки дозволяють за кольором сегменту карти 

допускати гіпотези про наявність кластерної структури та кількість кластерів, 
залежності між значеннями окремих змінних. Карті використовуються на стадії 
початкового аналізу, для загального розуміння задачі, ніж для отримання будь-
яких точних результатів.[3] 

Ринок легкових автомобілів України характеризується своєю 
нестабільністю та складністю прогнозування. Характерною особливістю 
сучасного стану ринку легкових автомобілів є перевищення попиту на авто 
нижчого цінового класу над преміум - сегментом. Зміну структури попиту 
можна пояснити зниженням платоспроможності споживачів за рахунок 
скорочення кредитування та зменшення реальних доходів потенційних 
покупців.  

Складність соціально-економічної ситуації в Україні, зменшення 
купівельної спроможності населення та нестабільність фінансового та 
банківського секторів економіки країни, призвело до зменшення виробництва 
та обсягів продажу легкових автомобілів (рис.1). 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва та продажів  легкових автомобілів 

України за період з 2003 по 2015 рр. 
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2009 рік ознаменувався значним обвалом обсягів виробництва легкових 
автомобілів. Спад склав 336 тис. одиниць або на 83% у порівнянні до 2008 
року. Перш за все, таке явище пов’язано із кризовими явищами, які 
спостерігалися не лише на українському ринку, а й на світових авторинках: 
США, Європа, країни Азії, країни БРІКС.   
 Рівень обсягу виробництва вітчизняних легкових автомобілів станом на 
2015 рік, досяг результатів 2000 – х років. Таке значне скорочення, а саме на 20 
тис. од. або на 78% у порівнянні до 2014 року, спричинено кризовим 
економічним становищем в країні, нестабільністю фінансового сектора 
економіки та зміною вектора міжнародної торгівлі, а саме, зменшення обсягів 
експорту до країни СНД. Важливо відмітити, вітчизняному виробництву 
притаманний низький рівень конкурентоспроможності відносно до іноземних 
аналогів, що, перш за все пов’язано із використанням застарілих технологій 
виробництва.  
 Обсяги продажу легкових автомобілів, станом на 2015 рік, найнижчі за 
останні 10 років. Скорочення кількості проданих легкових автомобілів склало 
50 тис. одиниць, у порівнянні з 2014 роком, або на 52%. Кризові явища в країні, 
як в політичному, так і в економічному секторі, вплинули як на галузі 
економіки, так і на вітчизняний ринок. Зниження реальних доходів населення, 
нарощування темпів інфляції та переорієнтацією споживчих вподобань на 
товари першої необхідності призводить до відповідної ситуації, що притаманна 
вітчизняному ринку легкових автомобілів на сьогоднішній день. 
 Поточне становище та подальші прогнози функціонування ринку 
легкових автомобілів вимагає пошуку дієвих інструментів прогнозування та 
розробки ефективних методів моделювання ситуації на ринку. 

Проблеми, що виникають при прогнозуванні майбутнього становища та 
тенденції розвитку економічної сфери є невизначеність впливу зовнішнього 
середовища та зміни нерегульованих параметрів. Тому, доцільним є розробка 
декількох сценаріїв розвитку об’єкта, враховуючи зміну факторів за різними 
шляхами розвитку. 
 Для підвищення точності та якості прогнозу, можливе використання 
декількох методів економічного прогнозування: сценарне та нейронне 
моделювання. 
 Перевагами сценарного моделювання є розробка декількох варіантів 
розвитку об’єкта, гнучкість моделі та врахування зовнішніх факторів впливу. 
Серед недоліків слід відмітити, проблему інформаційного забезпечення та 
складність проведення критичного аналізу факторів, що впливають на 
подальший розвиток об’єкта.  
 Прогнозування за допомогою нейронної мережі має ряд переваг: 
можливість створення математичної моделі із високим рівнем адекватності 
прогнозних значень, можливість самонавчання моделі, отримання числових 
прогнозів на базі аналізу динаміки розвитку факторів, що впливають на 
функціонування досліджуваного об’єкта. Серед недоліків нейронного 
моделювання слід відмітити, непрозорість статистичного моделювання, 
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забезпечення моделі досить великим обсягом статистичних даних та ризик 
перенавчання моделі. 
 Вхідними даними для моделювання нейронної мережі є динаміка таких 
показників за період з 2003 по 2015 роки: рівень інфляції (Х1), наявність 
автомобіля у домогосподарств (на 100 домогосподарств) (Х2), сукупні ресурси 
на одне домогосподарство (Х3), імпорт (Х4), середній курс долару США (Х5). 
Вихідним показником слугує обсяг продажів легкових автомобілів (у). 
 На початкову етапі моделювання задаються параметри, що визначають 
структуру нейронної мережі – кількість прихованих шарів та нейронів, що 
знаходяться в них. 

В результаті проведеного експерименту, було виявлено оптимальну 
структуру нейронної мережі: три приховані шари та на першому шарі – чотири 
нейрони, на другому – три, на третьому – два. Розпізнавання вибірки з такою 
структурою моделі, становить 93%.  
 Для отримання прогнозного значення обсягу реалізованих легкових 
автомобілів, було обрано алгоритм Resilient Propagation (RPROP) – еластичне 
розповсюдження. Алгоритм «навчання за епохами» використовують, коли 
корекція вагів відбувається після представлення мережі всіх прикладів із 
вибірки, що навчається. Перевага даного методу полягає в тому, що він 
забезпечує збіжність а, відповідно, і навчання мережі в чотири – п’ять разів 
швидше, ніж інші алгоритми. 

Наступним кроком є встановлення умов, при яких буде зупинено 
навчання вибірки. Для даного спостереження, приклад вважаться розпізнаним, 
якщо помилка менше 0,05, тобто неузгодження між еталонним та реальним 
виходом мережі стає меншим, ніж вказане значення.  

Також можливі варіанти припинення навчання, якщо досягається 
встановлене значення епохи (циклів навчання), якщо відбувається досягнення 
заданого значення середньої або максимальної помилки, або відсоткового 
значення розпізнаних прикладів у вибірці, в якій відбувається навчання, або у 
тестовій. 
 Використовуючи вхідні дані, в результаті моделювання нейронної мережі 
в програмному продукті Deductor Academic, отримано наступну структуру 
моделі (рис.2). 

 
Рис. 2. Граф нейронної мережі обсягів продажу легкових автомобілів   
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Тісноту зв’язку між вхідними та вихідними даними можна оцінити за кольором 
лінії, що сполучає нейрони, та шкали, що приведене нижче від наведеної 
структури нейронної мережі. У даному випадку, тіснота зв’язку змінюється від 
-8,0875 до 14,2262 одиниць. 

Для отримання прогнозних значень обсягів продажу легкових 
автомобілів, було спрогнозовано, за допомогою побудови тренду, значення 
вхідних параметрів на 2016 рік: рівень інфляції – 165,3%, наявність автомобіля 
у домогосподарств (на 100 домогосподарств) – 22 шт., сукупні ресурси на одне 
домогосподарство – 5672,51 грн, обсяг імпорту – 68564,1 шт., та середній курс 
долару США – 20,1233 грн. Відповідно до вхідних параметрів, прогнозований 
обсяг реалізованих автомобілів становитиме 50,2 тис. од.   

Для оцінки якості прогнозування за допомогою нейронної мережі, було 
проведено експеримент: на вхідні дані було подано показники 2015 року, і 
отриманий прогноз порівняно із фактичним результатом. Прогнозований обсяг 
реалізацій легкових автомобілів становив 47,6 тис. од., а фактичний – 46,5 тис. 
одиниць Відхилення становило 1,1 тис. од., що можна пояснити впливом 
факторів, що не можливо включити у модель нейронної мережі: економіко – 
політичний стан в країні, зміну законодавчого регулювання ринку легкових 
автомобілів та інших чинників, які важко кількісно оцінити та спрогнозувати їх 
розвиток. 

Висновки та рекомендації. Аналізуючи поточну ситуацію, що склалася 
на ринку вітчизняних виробників легкових автомобілів, слід відмітити такі його 
особливості: брак технологій (високий рівень фізичного та морального зносу), 
нестача інвестиційних ресурсів, прав на інтелектуальну власність, масштабних 
платформ, гнучкості виробництва і професіонального менеджменту. 

Прогнозування майбутнього рівня попиту на вітчизняному ринку 
легкових автомобілів, за допомогою моделювання нейронної мережі, дає 
можливість оцінити перспективний стан галузі, враховуючи вплив основних 
чинників, та розробити стратегію розвитку, що зможе покращити або втримати 
поточний стан автомобільного ринку України. 
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УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ КОМПЛЕКСОМ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

УПРАВЛ ЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

MANAGEMENT OF A TRANSPORT COMPLEX THROUGH MECHANISM 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

У статті проаналізовано особливості державно-приватного партнерства в 
транспортній галузі. Розкрито суть управління розвитком  транспортного комплексу через 
механізм державно-приватного партнерства. Розроблено практичні рекомендації щодо 
формування стратегії державно-приватного партнерства в контексті сталого розвитку 
транспортного комплексу. 

Ключові слова:  управління, сталий розвиток, державно-приватне партнерство, 
транспортний комплекс. 

 

В статье проанализированы особенности государственно-частного партнерства в 
транспортной отрасли. Раскрыта суть управления развитием транспортного комплекса 
через механизм государственно-частного партнерства. Разработаны практические 
рекомендации по формированию стратегии государственно-частного партнерства в 
контексте устойчивого развития транспортного комплекса. 

Ключевые слова: управление, устойчивое развитие, государственно-частное 
партнерство, транспортный комплекс. 

 

The article analyzes the peculiarities of public-private partnership in the transport sector. 
The essence of management of development of the transport complex through the mechanism of 
public-private partnership is revealed. Practical recommendations for the formation of public-
private partnership strategy in the context of sustainable development of the transport complex are 
developed. 

Key words: management, sustainable development, public-private partnership, transport 
complex. 
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Постановка проблеми. Транспорт, для будь якої держави,  є одною  
найважливіших стратегічних галузей. Від розвитку транспортної сфери 
залежить розвиток економіки всієї держави. Аналіз світових тенденцій  показує, 
що у транспортному комплексі здійснюються різні форми залучення 
приватного капіталу. В системі управління діючими об’єктами  - це укладення 
контрактів, а також передачі приватним компаніям повного циклу будівництва і 
експлуатації нових об'єктів транспортної інфраструктури. Проте стрімкий 
розвиток світової економіки спричиняє постійну зміну методів, факторів, 
показників діяльності транспортних підприємств. Виходячи з цього кількість та 
якість транспортних ресурсів та їх ефективне управління стає недостатнім для 
виживання в ринковій економіці. Для забезпечення ефективного  управління 
транспортним комплексом потрібні нові, більш прогресивні методи управління 
що надають можливість прогнозування і моделювання майбутнього розвитку 
транспортної галузі. В даному контексті інститут державно-приватного 
партнерства може забезпечувати вирішення низки найважливіших завдань 
розвитку транспортного комплексу країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню концепції 
державно приватного партнерства (ДПП) присвячено ряд праць американських 
економістів старої школи - Уолш К., Коупленд Т., Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. 
Муррин, Мартин Джон Д., Петти Вильям ДЖ., А Рппопорт. Питання 
забезпечення економічної ефективності транспортної галузі  досліджується 
великою кількістю вчених як зарубіжних так і вітчизняних – Бєлоусов В.Л., 
Блекмор K, Бобильова А.З., Брю С.Л, Букерт Д., Григор'єва Н.С., Гіблер T., 
Ігольніков Г.Н., Кларк Я., Книш М.І., Ковалевський М.А., Кокінз Г., Лифиц 
І.М., Ликова Л.М., Макконнел К.Р., Молчанов І. Н., Мисляева І.М., Меннінг Н. 
та інш. Однак, поєднання цих напрямків, тобто використання концепції 
державно-приватного партнерства в системі управління транспортним 
комплексом може стати продуктивним кроком в процесі забезпечення 
економічної ефективності транспортної галузі 

Мета та цілі статті. Метою дослідження є  поєднання концепції ДПП в 
системі  управління транспортним комплексом що дозволить забезпечити 
високий рівень його економічної ефективності.  

Виклад основного матеріалу. В останні десятиліття зростає активність 
використання всіляких форм партнерства держави і приватного бізнесу в різних 
галузях у багатьох країнах, як економічно розвинених, так і країнах, що 
розвиваються. В історичні часи, коли здійснювалась планово-централізована 
система економіки процес інтеграції транспортної галузі  вбачався у 
поглибленні спеціалізації і постійної концентрації суспільного виробництва. 
Стійкі інтеграційно-економічні зв’язки між господарюючими суб’єктами 
гарантували виробникам надійний ринок збуту. Транспортна галузь  абсолютно 
підпорядковувалася завданням розвитку промисловості.  Минуло майже 26 
років як ми отримали можливість для трансформації всіх сфер українського 
суспільства з метою досягнення високої якості життя та утвердження гідного 
місця нашої держави у світовій спільноті. Проте, різного роду деструктивні 
явища загальмували розвиток України, результати трансформаційних 
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перетворень виявилися далекі від очікуваних. За рівнем життя населення 
Україна в 2016 році посіла 63 місце серед 133 країн. Про це свідчать дані 
Індексу соціального розвитку (далі «ІСР»), розробленого американською 
неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки компанії 
«Делойт» [1]. ІСР визначає рейтинги країн на базі показників, що мають 
безпосередній вплив на якість життя людей.  

Переваги такого партнерства очевидні. Досвід в Великобританії, 
Нідерландів, Іспанії, Португалії, Греції свідчить про економію державних 
коштів від 10 до 20% при передачі об'єктів інфраструктури в концесії 
приватному капіталу [1]. Підвищується якість послуг, що надаються 
суспільству, а зростання інвестованого капіталу в галузі інфраструктури 
призводить до підвищення її конкурентоспроможності. Велике значення також 
має збереження і зростання робочих місць, що позитивно впливає на соціальну 
стабільність в суспільстві. 

Суспільний розвиток, його соціальні і економічні аспекти повністю 
взаємозалежні. Вони визначають економічний добробут і рівень ефективності 
певних дій законодавчої та управлінської влади. Ми вважаємо, що особлива 
форма управління соціальним розвитком є безперервним процесом та 
«здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання 
повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення 
управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та 
культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення 
реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, 
створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод» [2, с. 557]. 

На основі аналізу інформаційної бази даних Світового банку можно 
зробити деяку класифікацію різних типів взаємодії державного сектору і 
транспортного комплексу. По-перше, це  контракти підряду (на управління 
об'єктом і на оренду об'єкта). При проведенні обслуговування транспортних 
мереж та експлуатації морських портів, причалів чи при здійсненні передачі 
транспортних об’єктів у тимчасове користування укладається договір концесії. 
У західних країнах дуже розповсюджена така форма ДПП. Відмінність концесії 
від приватизації полягає у тому, що концесіонер після визначеного договором 
терміну повертає актив державі, при цьому має законні підстави інвестувати 
кошти у розвиток активу. Кабінет міністрів час від часу оновлює перелік 
об'єктів державної власності, які можуть надаватися в концесію. Сюди треба 
віднести питання щодо відновлення транспортних ресурсів, передача в оренду 
транспортних засобів, експлуатацію та обслуговування матеріально-технічної 
бази транспортного комплексу. На етапі стабільності життєвого циклу 
транспортного комплексу доцільно проводити нові проекти – будівництво 
нових причалів, станцій вантажно-розвантажних операцій, здійснювати 
додаткову експлуатацію транспортних мереж у відповідності до виконання 
логістичних схем, здійснювати приватне будівництво і додаткову експлуатацію 
транспортних  об'єктів. Також слід відзначити окремий напрям ДПП у 
транспортному комплексі – це  продаж активів (повна та часткова приватизація 
транспортних об’єктів. 
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Проекти називають гібридними , якщо вони вміщують різні характерні 
риси декількох типів взаємодії держави і приватного капіталу. Ці проекти 
транспортного комплексу важко віднести до одного конкретного типу. Тут 
пріоритетним вектором є визначення ризиків, що приймає приватний партнер 
[3 ]. 

В умовах сучасної децентралізації, коли місцеві органи влади наділені 
значними повноваженнями і можливостями для підтримки інноваційних 
проектів в різних сферах суспільного життя,  слід включати співпрацю 
транспортного комплексу  з державними органами влади через механізм 
державно-приватного партнерства. ДПП в системі розвитку  транспортного 
комплексу – це постійний, безперервний конструктивний діалог між 
представниками бізнесу транспортної галузі  та органами державного 
управління про те, що першим необхідно і для чого, і чим другі можуть 
забезпечити і на яких умовах. Це діалог, спрямований на досягнення 
взаєморозуміння і взаємне збагачення його учасників. ДПП це  універсальний 
механізм, що дозволяє реалізувати потенціал приватно підприємницької 
ініціативи в системі транспортної галузі, зберігаючи при цьому контрольні та 
регулюючі функції держави у найбільш  значущому секторі економіки. При 
цьому на відміну від приватизації, як форми передачі транспортних об’єктів 
муніципальної або державної власності у власність юридичних і фізичних осіб, 
партнерство дозволяє зберігати право власності за державою (місцевим 
самоврядуванням), хоча при цьому в рамках державної (муніципальної) 
власності транспортного комплексу відбуваються істотні інституціональні 
перетворення, що дозволяє розширити участь приватного бізнесу у виконанні 
частини соціальних, економічних, організаційних та  управлінських програм. 
Особливий інтерес ця практика має місце в пострадянських державах. Це 
пояснюється значними прикладами успішного вирішення проблем не тільки в 
галузях інфраструктури (транспорт, житлово-комунальному господарстві, 
медицині, освіті та ін.), Але і в стратегічних сферах, що раніше перебували 
виключно у державній монополії (наприклад, військові та космічні розробки). 
У західній практиці така взаємодія держави і приватного бізнесу отримало 
назву Public-Private Partnership (РРР) - державно-приватного партнерства. Слід 
зазначити, що сьогодні серед вчених не існує як єдиного розуміння сутності 
державно-приватного партнерства, так і загальноприйнятого визначення цього 
поняття. Так, одні фахівці розглядають ДПП як форму непрямої приватизації на 
тій підставі, що досвід країн з розвиненою економікою часто свідчить про 
перерозподіл повноважень між державою і приватним бізнесом з передачею 
останньому широких правомочності, пов'язаних з володінням, користуванням, 
будівництвом і фінансуванням об'єктів. При цьому нерідкі випадки наступною 
частковою або повною приватизації таких об'єктів. Інші вчені розглядають 
ДПП як особливу, повноцінну форму заміни приватизації державних об'єктів, 
яка дозволяє, з одного боку - реалізувати потенціал підприємницької ініціативи 
приватного капіталу, а з іншого - зберегти контрольні функції держави в 
суспільно значущих секторах економіки. При цьому держава залишається 
власником об'єктів, залучаючи до вирішення безлічі завдань приватний капітал. 
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Незважаючи на різне бачення ДПП як у вітчизняній, так і зарубіжній 
практиці, все ж можна виділити ряд схожих рис в розумінні такого партнерства:  

1) модель взаємодії держави і приватного бізнесу передбачає об'єднання 
їх зусиль та ресурсів (в тому числі сильних сторін і переваг);  

2) між учасниками партнерства має місце розподіл ризиків;  
3) метою створення партнерств є реалізація найбільш суспільно значущих 

проектів;  
4) взаємодія держави і приватного капіталу передбачає довгострокову 

основу;  
5) предметом партнерства є розвиток, використання і управління 

державною і комунальною власністю. 
Участь приватного капіталу в реалізації таких проектів вимагає 

закріплення партнерства як особливого виду взаємодії держави і бізнесу, що 
призводить до необхідності істотних інституційних змін всередині самої 
системи відносин «влада (держава) - бізнес». Такі зміни передбачають 
розширення участі приватного капіталу у виконанні деяких економічних, 
управлінських, а іноді і організаційних функцій. При цьому важливо 
забезпечити роль держави не тільки як основного регулятора взаємодій з 
бізнесом, а й як представника і захисника інтересів і потреб громадськості. У 
західній юридичній практиці така участь держави в життя громадськості 
регулюється публічним правом. Слід зазначити, що в ієрархії державної влади, 
партнером приватного капіталу можуть виступати не тільки центральні, а й 
регіональні, місцеві органи влади. Таким чином, на наш погляд, під державно-
приватним партнерством можна розуміти будь-які форми взаємодії держави і 
приватного капіталу, які передбачають тимчасову передачу бізнесу з боку 
держави певних повноважень з проектування, будівництва, управління та 
фінансування для надання послуг державного сектора на основі укладених 
типових контрактів. Як свідчить практика, інститут ДПП може забезпечувати 
вирішення низки найважливіших завдань розвитку стратегічно важливих 
галузей, соціально значущих об'єктів і окремих регіонів країни. 

Досліджувалися проекти ДПП у транспортній галузі, які були реалізовані 
в різних регіонах світу в період з 1990 по 2016 роки. Загальна кількість таких 
проектів склала 1147. Найбільш активне залучення приватного капіталу в 
транспортну галузь спостерігається в країнах Латинської Америки і 
Карибського басейну. На цей регіон припадає 37% всіх проектів, реалізованих 
протягом 1990-2016 років. На другому місці - Східна Азія і Тихоокеанський 
регіон (частка проектів ДПП тут склала 30%). Схожа картина спостерігається і з 
розподілом інвестицій в транспортну галузь: 42% всіх залучених в галузь 
інвестицій припадає на країни Латинської Америки і 32% - країни Східної Азії 
та Тихоокеанського регіону. Найменшу питому вагу проектів в транспортній 
галузі спостерігається в країнах Близького Сходу і Північної Африки (3%), а 
також Європи і Центральної Азії (6%). Відповідні інвестиції склали 3 і 11% від 
загальної суми інвестованого капіталу в транспортну галузь за допомогою 
реалізації проектів ДПП. За типом взаємодії держави і приватного капіталу 
найбільшу питому вагу займають концесії (55%), дещо менше - нові проекти (їх 
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ще називають проекти «з нуля») - 34%. Продаж активів і контракти управління 
та оренди становлять відповідно 5 і 6%. Найбільш активно проекти ДПП 
реалізуються в сфері дорожнього будівництва (49,3% всіх укладених проектів); 
менша частка припадає на морські порти (30%); на проекти ДПП, реалізовані в 
аеропортах і на залізничному транспорті припадає відповідно 11,5% і 9,2%. Що 
стосується інвестицій, то 49,2% були вкладені в будівництво доріг, частка 
інвестицій в сфері морських портів і залізничного транспорту становить 19,8 і 
18% відповідно. Найменша частка інвестицій припадає на аеропорти (13%). У 
той же час не всі проекти ДПП були успішними. Внаслідок невідповідності 
існуючої інституційного середовища, недоліків, які мали місце при розробці 
проектів (технічних помилок, неправильного визначення попиту в 
майбутньому, недооцінки ризиків і інших), перевищення реальної вартості 
проекту над його розрахунковою вартістю під час його реалізації, ряд проектів 
був зупинений або визнаний таким, що зазнав невдачі. В цілому питома вага 
невдалих проектів ДПП становить близько 6% від їх загальної кількості, а сума 
пов'язаних з ними інвестиції - 8% загальної суми капіталу, інвестованого в 
галузь в результаті реалізації проектів ДПП. 

На основі проведених МВФ досліджень, фактори, що визначають 
успішність ДПП, можуть бути розділені на  групи: державні фінансові ресурси; 
політична ситуація в країні; кон'юнктура ринку; макроекономічні умови в 
країні; правова система і якість діючих інститутів; минулий досвід державно-
приватного партнерства; мотиви участі приватного капіталу в проектах ДПП. 
Саме ці детермінанти, в більшій чи меншій мірі, і пояснюють досить велику 
кількість невдалих проектів, які припадають на країни, що розвиваються 
(Латинська Америка та Карибський басейн, Східна Азія і Тихоокеанський 
регіон). Як показує досвід, випуск урядами цих країн боргових гарантій 
спотворює структуру стимулів для приватного капіталу і призводить, в 
кінцевому підсумку, до ще більшого ризику неплатоспроможності. Ухвалення 
ж урядами країн занадто великих ризиків обумовлює підвищення тиску на 
платників податків. Відсутність в деяких країнах із зазначених регіонів 
макроекономічної стабільності, яка призводить до інфляції або відсутності 
стабільності цін, також зменшує шанси успішної реалізації проекту ДПП, 
оскільки реальні доходи виявляються істотно нижче понесених витрат. 

Висновки та практичні рекомендації. Вивчення досвіду як економічно 
розвинених, так і країн, що розвиваються є корисним для розробки і 
обґрунтування власної державної стратегії застосування державно-приватного 
партнерства в транспортній галузі. При цьому слід вказати, що не існує 
ідеального варіанту такого партнерства. У кожній країні воно має свої відмінні 
риси: типи взаємодії держави і бізнесу, галузеву «прихильність», механізми 
реалізації, правове та інституційне середовище. У той же час, для забезпечення 
ефективної реалізації проектів ДПП пострадянським державам слід звернути 
увагу на забезпечення ряду обов'язкових загальних умов. 

Необхідними є: 1) створення єдиної системи управління проектами ДПП, 
що включає нормативно-правове забезпечення і відповідне інституційне 
середовище; 2) розробка механізмів фінансування для різних варіантів 
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взаємодії держави і приватного капіталу, в тому числі надання державних 
гарантій, а також податкових пільг приватним інвесторам, які беруть участь в 
реалізації найважливіших проектів; 3) забезпечення макроекономічної 
стабільності та стимулювання розвитку ринкового середовища; 4) серйозна 
боротьба з проявами корупції в органах влади; 5) переймання державними 
структурами досвіду і знань для підготовки фахівців в держструктурах для 
роботи в ДПП транспортної галузі; 6) належне документальне оформлення 
державної власності на об'єкти, які передаються в управління приватному 
капіталу; 7) розподіл ризиків між учасниками проекту ДПП; 8) забезпечення 
державної експертизи документації, що подається потенційними приватними 
партнерами на предмет відповідності її реальної ситуації. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 
СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

MAIN IMPROVEMENT DIRECTIONS STRATEGIES OF HIGHER 
EDUCATION MANAGEMENT 

 

Анотація. Теоретична значимість дослідження полягає в систематизації сучасних 
наукових і практичних підходів до визначення та управління освітніми системами, 
узагальненні міжнародного досвіду формування стратегії управління сферою вищої освіти і 
уточнення її ролі як елемента державної освітньої політики. На основі проведеного 
дослідження пропонується комплекс методологічних рекомендацій щодо вдосконалення 
стратегічного управління системою вищої освіти України. 

Ключові слова: стратегя, вища освіта, інтернаціоналізація, державне управління. 
 

Аннотация. Теоретическая значимость исследования заключается в 
систематизации современных научных и практических подходов к определению и управления 
образовательными системами, обобщении международного опыта формирования 
стратегии управления сферой высшего образования и уточнения ее роли как элемента 
государственной образовательной политики. На основе проведенного исследования 
предлагается комплекс методологических рекомендаций по совершенствованию 
стратегического управления системой высшего образования Украины. 

Ключевые слова: стратегия, высшее образование, интернационализация, 
государственное управление. 

 

Abstract. The theoretical significance of the research is to systematize modern scientific and 
practical approaches to the definition and management of educational systems, generalization of 
international experience in forming a strategy for the management of the field of higher education 
and to clarify its role as an element of the state educational policy. On the basis of the conducted 
research, a set of methodological recommendations for improving the strategic management of the 
higher education system of Ukraine is proposed. 

Key words: strategy, higher education, internationalization, public administration. 
 

Постановка проблеми. В усіх галузях економіки України відбуваються 
докорінні зміни.  Необхідність цих трансформаційних процесів викликана 
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переходом країни від планової економіки до ринковооріентованої. Особливо 
складним цей перехід виявився у сфері освіти. Для всіх економічно розвинених 
країн пріоритетом є вища освіта. Про це свідчить пильна увага влади і 
громадськості до процесу її реформування. Однією з особливостей сфери вищої 
освіти є постійна необхідність значних інвестицій, позитивний ефект від яких 
поширюється не тільки на дану сферу, а й на економіку країни в цілому, однак 
віддача (прибуток) від яких відбувається тільки в довгостроковому періоді. 

Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю знаходження 
оптимального балансу між ринковими і державними інструментами 
регулювання сфери вищої освіти, який має бути відображений і закріплений в 
стратегії розвитку даної сфери. Але, створення ефективної стратегії розвитку не 
можливо без аналізу світового досвіду розвитку систем вищої освіти і 
становлення ринку освітніх послуг, а також без вивчення ефективних 
інструментів розвитку ринку освітніх послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі управління 
системою вищої освіти присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Основні теоретичні положення управління сферою освіти і питання 
інноваційного розвитку вищої освіти розглядаються в працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених та економістів Ф.Альтбаха, Л.Андерсон, Ле Белла, 
О.Бердаля, Р.Болама, А.Бріггз, Т.Буша, П. Гампорт, К.Гейслера, Л.Берді, 
К.Діммока, П.Друкера, В.Н.Казакова, Б.Калдвелла, А.Кардозо, В.Н.Кіроя, 
Б.Р.Кларка, М. Коулман, Дж.Ламбі, Д.Міддлвуда, М.Міллер, Ф.Модільяні, 
М.Пріді, М.Портера, Д.Роджеро, Р.Нормана, Дж.Салмі та ін. Проблемам 
становлення і функціонування ринку освітніх послуг, а також аналізу аспектів 
управління вищим навчальним закладом в умовах ринкової економіки 
присвячені роботи В.Вахштайна, Р.Рейдера, М.Скелтона та ін. Однак, 
незважаючи на представницький список авторів, в їх роботах недостатньо 
вивчені особливості перспективної стратегії управління системою вищої освіти 
як елемента державної політики.  

Мета статті - виявити особливості та обґрунтувати ключові напрями 
вдосконалення стратегії управління системою вищої освіти як елемента 
державної політики. 

Теоретико-методологічною та інформаційною базою дослідження 
послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків у галузі 
управління сферою вищої освіти, регулювання відносин на ринку освітніх 
послуг, державної освітньої політики, а також закони та нормативні акти 
України і Європейських країн, що удосконалюють правові основи 
функціонування сфери вищої освіти і відображають ключові напрямки 
державної освітньої політики. У процесі дослідження застосовувалися методи 
наукової абстракції, аналізу і синтезу, зіставлення і порівняння. Інформаційну 
базу склала статистична інформація по різним економічним показникам в 
різних країнах, звіти міжнародних, зарубіжних і українських організацій сфери 
вищої освіти і державних органів. 

Результати дослідження. Сучасний ринок освітніх послуг являє собою 
«систему економічних відносин між різними суб'єктами з приводу купівлі-
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продажу освітніх послуг, що стають товарами» [1, с.16]. Особливості ринку 
освітніх послуг можна розділити на три группи [2, с.83].  До першої групи 
належать особливості змісту, технологій і умов реалізації освітніх послуг. 
Освітні послуги виробляються і споживаються одночасно, тому обов'язковою 
умовою їх реалізації є безпосередня участь споживача у виробництві цієї 
послуги. До другої групи належать особливості професійних компетенцій 
співробітників установ сфери освіти. До третьої групи відносяться особливості 
складу зацікавлених сторін ринку освітніх послуг. Зацікавлені сторони 
включають в себе безпосередніх учасників ринку освітніх послуг, що є 
сторонами договорів на надання даних послуг, а також отримувачів, які мають 
свої власні інтереси до змісту і якості освітніх послуг [3]. Взаємодія 
зацікавлених сторін на ринку освітніх послуг може реалізовуватися в рамках 
декількох моделей відносин:  

1) відносини між вузами; 
2) відносини між вузом та студентами;  
3) відносини між вузом та роботодавцями; 
4) відносини між вузом і державою; 
5) відносини між студентами, які навчаються і державою. 
Для формування ефективної стратегії управління сферою вищої освіти 

найбільш значущими є відносини між вузами, і відносини, що виникають між 
вузами і державою. 

На ринку освітніх послуг держава виступає гарантом права кожного на 
освіту, формує  державну освітню політику, коригує ринок  освітніх послуг,  є 
засновником державних вузів, через яких виступає в якості одного з учасників 
ринку, встановлює державні стандарти і здійснює акредитацію вузів, є 
платником за «безкоштовні» освітні послуги та ін. 

Проведений аналіз показує, що певне зближення українського і західного 
підходів спостерігається  у визначенні поняття «система освіти». Змістовний 
аналіз освітніх системи зарубіжних країн дозволяє виділити три основних типи 
організації освітнього простору на національному рівні: унітарний тип з 
високим ступенем централізації і незначною роллю регіональних влад, 
націлений на вирівнювання регіональних відмінностей в національній системі 
вищої освіти; федеративний тип, що характеризується досягненням балансу 
повноважень між центральними і регіональними органами влади щодо системи 
освіти; конфедеративний тип, що передбачає провідну роль регіонів і незначну 
роль центральної влади (яскравим прикладом якого є американська система 
освіти). Дослідження показало, що всі національні системи освіти в тій чи 
іншій мірі зіткнулися з необхідністю відповідності  змінам соціально-
економічного контексту, що викликає деяке зближення атлантичної і 
континентальної моделей. Тенденції збільшення масовості вищої освіти та 
інтернаціоналізації ринків праці і освітніх послуг призводять до зміни форм 
державного регулювання сфери вищої освіти і визнання певної ринкової 
складової. 

Також, загальною для розвинених країн є, з одного боку, тенденція 
скорочення державного фінансування сфери вищої освіти, а з іншого - 
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розуміння негативних наслідків даної стратегії у вигляді збільшення соціально-
економічної нестабільності і зниження можливостей державного впливу, що 
вимагає від держави обережного формування такої системи. 

Основним аспектом сучасної тенденції розвитку вищої освіти країн 
Європи і США є також збільшення фінансової незалежності вузів [4]. Однак, 
при збереженні державного фінансування і посилення уваги до пошуку 
приватних джерел фінансування, необхідно здійснювати політику, спрямовану 
на прозорість діяльності вузів та їх фінансової звітності. Політика державних 
грантів для вузів спрямована на поєднання діяльності вузів і національних 
стратегічних цілей. Вона стимулює змагання вузів, сприяючи підвищенню 
якості освіти і дослідницької діяльності. Важливим важелем управління 
процесом вищої освіти є стратегічні плани розвитку вузів, які відображають 
національні інтереси розвитку країн. 

Загальна тенденція  для країн Європи і США щодо  надання вузам 
більшої самостійності вимагає (при збереженні значної частки державного 
фінансування) підвищення підзвітності вузів державі, яке виражається в 
поширенні форм фінансування (Європи та США), обов'язковості обґрунтування 
зв'язку наукових досліджень з національними пріоритетами (США), проведенні 
аудиту діяльності вищих навчальних закладів та ін. На інституціональному 
рівні значно підвищується відповідальність керівників вузів - ректорів, 
збільшилися їх компетенції, що не знімає необхідність вирішення питань про 
вищий менеджмент [4]. Спостерігається також збільшення ролі зовнішніх 
учасників освітнього процесу при одночасному посиленні вузівської автономії. 

Проведена в ряді країн політика скорочення державного фінансування 
вузів може бути пов'язана не тільки з конкретною кризою в економіці країни, 
але також з рівнем самоорганізації вузів і зрілістю освітнього співтовариства в 
економічному і управлінському плані. Крім цього, важливим фактором є 
специфіка економіки країни (переваги планових або ринкових відносин; 
індустріальна або постіндустріальна; експортна  або імпортна орієнтація). 
Сфера вищої освіти є чутливим індикатором не тільки сучасного стану 
економіки, так і її перспектив. Приймаючи рішення про певне фінансування 
вищої освіти (тим самим роблячи його безкоштовним для населення), держава 
повинна забезпечувати і робочі місця для висококваліфікованих фахівців, тому 
що в іншому випадку  буде здійснюватись підготовка спеціалістів  для економік 
інших країн. Однак постійне скорочення витрат на освіту під егідою відсутності 
робочих місць для фахівців і небажання ростити кадри для економік інших 
країн закриває для держави перспективи розвитку та виходу на новий рівень, 
тому що частина випускників, звичайно, поїде, але частина залишиться і буде 
розвивати національну економіку. Тому тут держава повинна зробити вибір між 
оптимізацією витрат в короткостроковому періоді і отриманням великих вигод 
в довгостроковому. Можливості та обмеження застосування такого 
перспективного інструменту, як бенчмаркінгу, також багато в чому обумовлені 
особливостями національної системи вищої освіти і економіки в цілому. Аналіз 
показав, що для України бенчмаркінг, в цілому, є перспективним інструментом 
розвитку сфери вищої освіти. Застосування спільного бенчмаркінгу сприятиме 
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реалізації Болонських принципів в Україні, створення спільних освітніх 
програм, розвитку міжнародних університетських мереж, в рамках яких буде 
відбуватися обмін досвідом, знаннями, кращими практиками. Однак у 
бенчмаркінгу існують і межі застосування в сфері освіти України, серед них: 
недосконалість законодавчої бази, відсутність достатньої державної підтримки 
реалізації Болонських принципів на практичному рівні, проблеми теоретичного 
і технологічного характеру, психологічний аспект, проблема відкритості 
українських вузів. Усунення вище означених недосконалостей сприятиме як 
розширенню можливостей застосування бенчмаркінгу, так і розвитку всієї 
системи вищої освіти України в цілому. 

Державне управління сферою освіти в Україні – це складний і 
багатогранний процес. На сучасному етапі розвитку держави викликає 
необхідність докорінних перетворень системи. З одного боку, будучи 
державним пріоритетом і найважливішим фактором розвитку економіки країни 
і її конкурентоспроможності, сфера освіти завжди перебувала під жорстким 
державним контролем. Держава регулювала систему освіти за допомогою 
законодавчих, бюджетно-податкових, адміністративних та інших важелів. З 
іншого боку, перехід до ринково орієнтованої економіки в кінці ХХ століття, 
курс на побудову ринку освітніх послуг, розвиток ринкових механізмів 
управління сферою освіти спричинили  зміни в державному управлінні цією 
сферою і намітили тенденцію скорочення державного втручання. 

Головним завданням, що стоїть перед державою сьогодні - розробити 
таку стратегію управління сферою освіти, в якій був би відображений 
оптимальний баланс між можливостями ринкового регулювання сфери освіти і 
необхідним рівнем державного контролю. Поряд з перетворенням, держава 
також проводить структурні реформи вищої школи, що виражаються, зокрема, 
у привласненні особливого статусу національним дослідницьким 
університетам. Проведені зміни загрожують посиленням біполярності системи 
вищої освіти в Україні. Держава і бізнес відкрито інвестують в найбільші вузи 
країни, роблячи на них головну ставку. Кращі абітурієнти та перспективні 
викладачі будуть прагнути до вузів «першого ешелону». У підсумку, з великою 
ймовірністю, невеликі вищі навчальні заклади ресурсномістких галузей 
припинятимуть своє існування, позбавляючи можливості працювати викладачів 
і вчитися  студентів, які не пробилися до вузів «першого ешелону». 

Зважаючи на особливе значення сфери освіти для 
конкурентоспроможності країни, держава зобов'язана не тільки підтримувати і 
розвивати ринкові механізми, але також залишати за собою основні важелі 
впливу на сферу освіти, що має бути враховано у державній освітній стратегії.  

Крім загальних принципів, визначених у законі, орієнтиром для розробки 
державної освітньої стратегії може служити комплексний індикатор 
пріоритетності рівнів освіти, що відображає загальний вектор державної 
політики в сфері вищої освіти та державні пріоритети фінансування. Важливим 
завданням є вдосконалення застосування програмно-цільового методу в 
Україні. Застосування такого методу передбачає: 
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1. Спеціалізацію вузів (одні вузи фокусуються тільки на бакалавраті, інші 
- тільки на магістратурі) для підвищення мобільності студентів (закінчити 
бакалаврат в одному вузі і перейти до магістратури в інший, можливість 
стажувань під час навчання) і професорсько-викладацького складу (читання 
авторських курсів в інших вузах). Це допоможе уникнути дублювання курсів на 
бакалавраті та магістратурі, що часто зустрічається в рамках одного вузу. 

2. Формування міжвузівської атестаційної комісії (на державний іспит і 
захист випускної роботи) для підвищення об'єктивності оцінювання якості 
освіти. 

3. Активне залучення роботодавців, що забезпечує організацію 
проходження практики студентів з подальшою можливістю відбору кращих 
кадрів ще під час проходження навчання, а також, в наданні роботодавцям 
можливості вносити пропозиції щодо коригування навчального плану (для 
вивчення тих дисциплін, які будуть профільними, необхідними для роботи в 
конкретній організації); у включенні представників роботодавця до складу 
державної атестаційної комісії на захисті випускної кваліфікаційної роботи; в 
наданні послуг неформальної освіти (тренінги, майстер-класи) для 
роботодавців-партнерів зі знижкою або «на замовлення». 

Впровадження такого підходу буде служити впорядкування ситуації на 
ринку освітніх послуг та введення додаткових регуляторів діяльності вузів. 

Висновки.  Для розвитку сфери української вищої освіти необхідним 
кроком є розробка стратегії управління сферою освіти, яка забезпечувала б 
пріоритет державного регулювання даної сфери з огляду на її особливе 
стратегічне значення з одночасним розвитком ринкових інструментів, які 
будуть сприяти збільшенню її конкурентоспроможності. 
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МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССА 
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ТБО 

 

METHODS OF EXPERT ASSESSMENTS IN THE STUDY OF THE 
PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SOLID 

WASTE 
 

В статье рассматривается ГЧП как форма организации бизнеса в сфере твердо-
бытовых отходов, и обосновывается, что ГЧП может приносить социальную выгоду и 
обладать преимуществами как по сравнению с государственной формой организации 
сектора утилизации твердо-бытовых отходов, так и по сравнению с частным 
предпринимательством в данной отрасли.  

Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), структура, обезвреживание, 
утилизация, государственно-частное партнерство, экспертная оценка. 

 

The article considers MSW as a form of organization of business in the field of solid 
domestic waste, and it is argued that SDW can bring social benefits and have advantages both in 
comparison with the state form of organization of solid waste disposal sector and in comparison 
with private entrepreneurship in this industry.  

Key words: solid household waste (SDW), structure, neutralization, utilization, public-
private partnership, expert evaluation. 

 

Постановка проблемы. Вывоз, хранение и переработка твердо-бытовых 
отходов (ТБО) - специфическая и социально важная сфера муниципальных 
услуг. У частных лиц отсутствует мотивация к переработке ТБО, в силу 
высоких затрат. Следовательно, возникает необходимость разработки 
эффективной системы, которая бы позволила решить проблемы переработки 
ТБО. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам 
переработки ТБО посвящены работы таких ученых как A. Coulson, J. Friend, G. 
Hodge, Г. Варнавского, А.В. Клименко, А.В.Королева, Н.Д. Холодной, однако, 
на сегодняшний день, проблема остается до конца не решенной и требует 
дальнейшего изучения. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. К числу 
нерешенных частей данной проблемы необходимо отнести: отсутствие четко 
разработанной системы государственно-частного партнерства в сфере 
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переработки ТБО, и необходимость осуществления анализа рисков внедрения 
данной системы при помощи метода экспертных оценок. 

Цель статьи. Проанализировать тенденции в области переработки ТБО, 
оценить перспективы и разработать действенную модель государственно 
частного партнерства в сфере переработки отходов, оценить риски ее 
внедрения при помощи метода экспертных оценок. 

Результаты исследования. На сегодняшний день, сектор твердо-
бытовых отходов (ТБО), является социально значимым, в силу обладания им 
всеми признаками общественного блага – неделимостью, отсутствием 
конкуренции в потреблении и неисключением. Однако от результатов 
организации функционирования данного сектора напрямую зависит 
экологическая безопасность каждого индивидуума и общества в целом. Это 
влечет за собой жесткий контроль со стороны государства за соблюдением всех 
необходимых норм и правил использования данной сферы. 

Наиболее распространенный процесс обращения с отходами представлен 
на рис.1 

 
Рис. 1. Процесс обращения с отходами [1] 

 

Сбор отходов, как правило, осуществляют домовладельцы, компании 
ЖКХ, или предприятия. Перевозка ТБО предполагает его транспортировку с 
места сбора, до сортировочного пункта. Сортировка осуществляется на 
специализированных мусоросортировочных станциях, а переработка - на 
мусороперерабатывающих заводах. Захоронение отходов происходит на 
полигонах, проблема роста численности и масштабов которых,  остро стоит 
перед государством. Это обусловлено рядом причин: 

1. Двойственный характер проблемы: необходимость одновременного 
решения задач ресурсосбережения и реверсивного использования отходов; 

2. Накопление слаборазлагающихся отходов, что требует наличия 
новых мест их хранения; 

3. Территориальный аспект хранения ТБО, и их концентрацией в 
промышленных регионах. 

На рис. 2 представлена структура накопленных отходов производства и 
потребления по федеральным округам в % к общей величине по России. 

Проанализировав данные диаграммы, можно сделать вывод, что 
наибольшая доля отходов приходится на Сибирский, Приволжский и 
Уральский округа, а наименьшая – на Центральный, Северо-Кавказский и 
Южный округа. 

Кроме того, важно отметить, что подавляющая часть накопленных и 
идентифицированных отходов относится к V классу опасности, т.е. неопасным 
отходам – 31,1 млрд. т., или почти 99% к их общему объему. Оставшаяся часть 
приходится на опасные отходы, в том числе отнесенные к I классу опасности – 
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14 тыс. т., II классу – 375 тыс. т., III классу – более 26 млн.т.,  и IV классу 
опасности – около 328 млн. т. 

 
Рис. 2. Структура накопленных отходов производства и потребления по 

федеральным округам в %, к общей величине по России [2] 
 

Особый интерес представляет изучение подходов к обезвреживанию 
отходов. В таблице 1 представлена динамика использования и обезвреживания 
отходов производства и потребления по классам безопасности. 

Таблица 1 
Динамика использования и обезвреживания отходов производства и 

потребления по классам безопасности (млн.т.) [2] 
Класс 

опасности 
2014 2015 2015 

Всего отходов 2043,6 2357,2 2685,1 
В т.ч. I класса 0,04 0,04 0,03 

II класса 0,44 0,37 0,35 
III класса 84,5 86,0 73,9 
V класса 1941,5 2253,4 2591,3 

 
Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что количество 

использованных и обезвреженных отходов I класса опасности в 2015 г. 
оказалось на уровне менее 80 тыс. т, что составило 36% от их образования . По 
сравнению с 2010 г. приведенные показатели значительно сократились, 
главным образом в результате уменьшения образования данной группы 
чрезвычайно опасных отходов. В 2015 г. в сравнении с 2014 г. объем 
образования таких отходов возрос, а объем соответствующей переработки 
уменьшился. 

Что касается уровня использования/обезвреживания отходов II класса 
опасности, то  относительные показатели в 2014 г. и 2015 г. значительно 
превышали 100%. Другими словами, осуществлялось использование и 
обезвреживание отходов, образовавшихся как в эти годы, так и в более ранние 
периоды и находившиеся на хранении. 

В наиболее высокой степени осуществлялась переработка отходов, 
относящихся к III и IV классам опасности – соответственно 90% и 84% в 2015 г. 
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против 88% и 82% в 2014 г. и 71% и 73% в 2010 г. Иначе говоря, в этих группах 
имеет место ощутимый рост приведенных относительных показателей. 

Переработка неопасных отходов (V класс) возросла с 1655 млн. т. в 2010 
г. до 2253 млн. т. в 2014 г. и 2591 млн. т. в 2015 г. Степень использования 
данных отходов составила: в 2010 г. – 46%, 2014 г. – 45% и в 2015 г. – 52%. 

Особую значимость в последние годы приобретают вопросы, связанные с 
регулированием отношений субъектов относительно обращения в сфере ТБО, 
так как по прогнозам Всемирного банка к 2025 г. «мусорное производство» 
возрастет до 2,2 млрд. т, или 1,4 кг в день на жителя (или же 511 кг в год). При 
этом 1,4 млрд. т мусора «создаст» Китай. 

В Российской Федерации, до сегодняшнего дня, доля ТБО в общей 
структуре отходов производства и потребления занимала 1%. Однако, к началу 
2016 г.,  по данным Росприроднадзора, в стране находились 743 объекта с особо 
значительным вредным воздействием на окружающую природную среду, из 
которых 56% приходились на полигоны и свалки ТБО. Кроме того, суммарный 
объем вывоза ТБО по России с 2010 г. по 2015 г. возрос на 16,6% [2]. 

В тоже время, на объекты по переработке и сжиганию ТБО в РФ 
поступает небольшая часть общего вывоза данных отходов. В частности, в 2015 
г. на мусороперерабатывающие объекты было направлено около 21 млн. м3 (7% 
от общего объема вывоза), а на мусоросжигательные заводы – менее 7 млн. 
м3 ТБО (2,4%) [2].  

Различные полигоны и свалки оказывают негативное влияние не только 
на почвенно-земельные ресурсы, но и на: 

- атмосферный воздух (загрязнение парниковыми газами) в результате 
разложения некоторых отходов, трудно тушимых пожаров и т.д.; 

- водные ресурсы – в первую очередь, находящихся в подземных 
горизонтах – при фильтрации вредных веществ с поверхности земли.  

Ощутимое негативное воздействие на окружающую среду оказывают 
стихийные (бесхозные), относительно мелкие, но многочисленные и 
трудноконтролируемые свалки рассматриваемых отходов. 

Следовательно, на сегодняшний день возникает острая необходимость 
разработки действенных мер по минимизации негативного влияния ТБО на 
окружающую среду. По нашему мнению, одним из таких направлений может 
стать государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере ТБО.  

В настоящее время ГЧП активно рассматривается  как новая форма 
организация бизнеса и как новый инструмент государственного управления, 
важный критерий которого – наличие двух сторон – государственного сектора, 
и частного бизнеса [3]. Следовательно, можно сделать вывод, что ГЧП 
представляет собой форму организации бизнеса при взаимодействии 
государства и частного бизнеса, предполагающая объединение ресурсов обеих 
сторон для совместного достижения общей цели. 

К числу специфических свойств ГЧП необходимо отнести: партнерский 
характер взаимоотношений, консолидация активов и ресурсов, распределение 
рисков, ориентация на результат на протяжении продолжительного периода 
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времени, подход по принципу «полного жизненного цикла», применение новых 
моделей финансирования. 

Кроме того, существует ряд требований к модели взаимодействия 
органов власти и бизнеса, которая направлена на решение задач в области 
утилизации ТБО на основе государственно-частного партнерства (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Требования к модели взаимодействия органов власти и бизнеса для 
решения задач санитарной очистки и утилизации ТБО [4] 

 

 
Рис. 4. Модель взаимодействия основных участников ГЧП 

 

Таким образом, анализ основных принципов и требований к 
формированию ГЧП в сфере ТБО показал, что первоочередной задачей 
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является изменение отношения к понятию ТБО, а именно: ТБО – не мусор, а 
товар, который можно покупать и продавать как ценное сырье для дальнейшей 
переработки в продукт. Вследствие этого, значительно возрастают полномочия 
бизнеса, который должен полноправно управлять данной сферой, напрямую 
взаимодействуя с индивидуальными участниками рынка. 

На рис. 4 представлена модель взаимодействия основных участников 
ГЧП,  с учетом всех заинтересованных сторон государственного и частного 
секторов, и всех взаимоотношений, возникающих между ними в процессе 
реализации данной концепции управления ТБО. 

Оценим риски ее внедрения при помощи метода экспертных оценок 
(табл.2). 

Таблица 2 
Оценка рисков внедрения ГЧП 

Вид риска Значимость Оценка 
Взвешенная 

оценка в баллах 
Доля, 

% 
Не предоставление земельных 
участков 

4 3 12 11,2 

Риски строительства: 
проектирование и получение 
разрешений 

3 4 12 11,2 

Риски относительно соответствия 
технологическим требованиям 

4 4 16 15,0 

Инфляция и стоимость 
коммунальных услуг 3 4 12 11,2 

Страхование 3 4 12 11,2 
Форс-мажор 2 3 6 5,6 
Изменение в законодательстве 3 4 12 11,2 
Влияние на окружающую среду 
нового завода 5 5 25 23,4 

Итого: 100   

В анализе принимало участие 5 экспертов, которые оценивали возможное 
наступление рисков при реализации ГЧП по пятибалльной шкале, где: 1 – 
наступление риска маловероятно, 2 – наступление риска скорее не вероятно, 
чем вероятно; 3 – риск скорее возможен, чем невозможен; 4 – риск возможен; 5 
– риск, который представляет реальную угрозу и может наступить в ближайшее 
время.  

Таким образом, проанализировав данные, можно сделать вывод, что, по 
мнению экспертов, к числу наиболее вероятных рисков реализации модели 
ГЧП в области ТБО можно отнести: 

- влияние на окружающую среду нового завода; 
- риски относительно соответствия технологическим требованиям. 
Следовательно, для минимизации данных рисков, по нашему мнению 

необходимо принять комплекс законодательных мер, которые бы четко 
регламентировали нормативные требования к заводу по переработке ТБО. 
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Выводы. Сектор твердо-бытовых отходов представляет собой пример 
отрасли высокой социальной значимости, обладая всеми признаками 
общественного блага, поэтому находится в сфере ответственности государства. 

 Муниципалитетам не выгодно заниматься сбором, вывозом, 
переработкой и хранением ТБО, так как муниципальные предприятия не 
нацелены на получение прибыли. Муниципалитеты передают 
неспецифическую услугу по утилизации отходов частному бизнесу. Однако 
частные предприятия ведут бизнес не достаточно эффективно, не имея 
долгосрочных гарантий управления объектами переработки ТБО, 
заинтересованности  в рациональном использовании и переработке ТБО. В 
результате, стремясь за быстрой прибылью, концентрируют свое внимание на 
ценных фракциях отходов и не решают проблемы очистки территорий от ТБО. 
Кроме того, частный бизнес склонен к недобросовестному поведению в силу 
несовпадения целей муниципалитета и частного оператора, а также 
неэффективности государственного регулирования. 

Основываясь на теоретических исследованиях государственно-частного 
партнерства, была выдвинута гипотеза о том, что управление сферой ТБО 
нужно осуществлять на основе партнерских отношений государства и частного 
инвестора. Именно специфические особенности ГЧП, такие как партнерский 
равноправный характер, консолидация ресурсов, распределение рисков, 
наличие общей цели и нацеленность на результат, долгосрочный период 
отношений, подход «полного жизненного цикла», позволят организовать 
эффективное управление сферой ТБО. В результате была разработана модель 
управления сферой ТБО на основе государственно-частного партнерства, и 
оценены риски ее применения при помощи метода экспертного анализа. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

THE GLOBAL AND NATIONAL LEVELS «CONTROL» OF SOCIAL-
ECONOMIC OBJECTS AND «MANAGEMENT» OF RELATIONS 

BETWEEN SUBJECTS OF ECONOMIC INTERACTION 
 

Сформульовано розуміння понять «глобальний рівень управління», «національний 
рівень управління», «суспільно-економічні об’єкти», «суб’єкти економічної взаємодії», 
«менеджмент відносин між суб’єктами економічної взаємодії». На основі представленого 
схематично-змістовного застосування понять «управління» і «менеджмент» приводиться 
характеристика визначених рівнів управління і менеджменту щодо суспільно-економічних 
об’єктів та відносин між суб’єктами економічної взаємодії. 

Ключові слова: «глобальний рівень управління», «національний рівень управління», 
«суспільно-економічні об’єкти», «суб’єкти економічної взаємодії», «менеджмент відносин 
між суб’єктами економічної взаємодії». 

Сформулировано понимание понятий «глобальный уровень управления», 
«национальный уровень управления», «общественно-экономические объекты», «субъекты 
экономического взаимодействия», «менеджмент отношений между субъектами 
экономического взаимодействия». На основе представленного схематично-
содержательного применения понятий «управление» и «менеджмент» приводится 
характеристика уровней управления и менеджмента относительно общественно-
экономических объектов и отношений между субъектами экономического взаимодействия.  

Ключевые слова: «глобальный уровень управления национальный уровень управления», 
«общественно-экономические объекты», «субъекты экономического взаимодействия», 
«менеджмент отношений между субъектами экономического взаимодействия». 

 

Formulated an understanding of the concepts of «global governance, national level 
governance», «socio-economic facilities», «the subject of economic interaction», «management of 
relations between subject of economic interaction». Based on the schematic-substantive application 
of the concepts «management» Provides a description of the levels of governance and management 
of socio-economic objects and relations between subjects of economic cooperation.  
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Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та 
практичними завданнями. Питання категорійного розуміння понять 
«управління» і «менеджмент» носить теоретико-методолого-практичний 
характер, має значення для формування економічної теорії і практики. 

Проблема тісно зв’язана з розвитком економіко-управлінської науки, та 
реалізації відповідних методів, способів і рекомендацій в управлінській 
діяльності на усіх рівнях управління. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Розуміння понять 
«глобальний рівень управління», «національний рівень управління», 
«суспільно-економічні об’єкти», «суб’єкти економічної взаємодії», 
«менеджмент відносин між суб’єктами економічної взаємодії». Характеристика 
визначених рівнів управління і менеджменту щодо суспільно-економічних 
об’єктів та відносин між суб’єктами економічної взаємодії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах ринкових 
відносин зацікавленість менеджментом, як наукою і практикою управління 
суб’єктами господарювання закономірна. У західній науковій управлінській 
літературі поняття «управління» та «менеджмент» використовуються зазвичай 
як синоніми. У вітчизняних наукових джерелах з управління поняття 
«менеджмент» використовується як синонім до управління ринковою системою 
господарювання. Деякі автори підручників застосовують для розуміння 
управління поняття менеджмент, як підсистему управління.  

Подібне ототожнення понять «управління» і «менеджмент» не додає 
ясності в розуміння сутності і змісту менеджменту. Отож між категоріями 
«управління» і «менеджмент» існує суттєва відмінність, тому їх, якби можна, 
але не завжди ототожнювати. В системі сучасних знань категорія «управління» 
- це цілеспрямована дія на об’єкт з метою зміни його поведінки у зв’язку зі 
зміною обставин. Категорія «управління» є більш повною, яка охоплює 
управління соціально-економічними процесами на макрорівні (цілого 
суспільства, національної економіки) і мікрорівнях (окремого суб’єкта 
господарювання: організації, підприємства, товариства, закладу, установи 
тощо). Категорія стосується управління не тільки людьми, трудовими 
колективами, технічними системами, комп’ютерними мережами, транспортом 
тощо. Категорія «управління» охоплює процеси управління господарською 
діяльністю в усіх типах економічних систем. Головним є те, що категорія 
«управління» не підмінює поняття «менеджмент». 

Категорія «менеджмент» - це одна із конкретних форм ринкового 
управління. А саме управління соціально-економічними процесами на 
мікрорівні, в рамках окремого економічного суб’єкта - організації, 
підприємства, фірми, закладу, установи тощо. Американський соціолог П. 
Друкер вважає, що поняття «менеджмент» стосується тільки ділового 
підприємства, що виробляє товари або різні послуги. Менеджмент є різновидом 
управління, який стосується лише процесу управління людьми (працівниками), 
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колективами працівників, групами в умовах ринкової системи господарювання. 
Менеджмент виступає як система ринкового управління, направлених на 
гнучке пристосування господарської діяльності підприємств до реальних 
ринкових умов [1]. 

Існує велике різноманіття наукових управлінських шкіл, серед них: 
«Школа наукового управління» (1885-1920 рр.), «Класична (адміністративна) 
школа управління» (1920–1950 рр.), «Теорія ідеальної бюрократії» (з 1920р.), 
«Школа людських стосунків» (з 1930р.), «Емпірична школа управління» (з 
1940р.), «Школа соціальних систем» (з 1970р.), «Нова школа» тощо [2].  

А також різноманітні теорії менеджменту: «Теорія менеджменту 
людських ресурсів» (1960-ті роки), «Ситуаційна теорія менеджменту», 
«Системна теорія менеджменту» (з 1980 р.), «Теорія культури управління», 
«Теорія організаційної культури» (з 1985 р.) та ін. [3] 

Як ми б не називали управлінські економічні процеси: управління, 
керування, менеджмент, контроль, адміністрування тощо – важливим 
залишається практичний результат. За словами уже згадуваного П. Друкера: 
«немає слаборозвинутих країн, а є країни слабо керовані». Тобто, від рівня 
розвитку управлінської практики напряму залежить рівень розвитку окремого 
підприємсва, а отже країни. 

Мета дослідження. Сформулювати розуміння понять «глобальний рівень 
управління», «національний рівень управління», «суспільно-економічні 
об’єкти», «суб’єкти економічної взаємодії», «менеджмент відносин між 
суб’єктами економічної взаємодії». Представити схему змістовного 
застосування понять «управління» і «менеджмент», привести характеристику 
визначених рівнів управління і менеджменту щодо суспільно-економічних 
об’єктів та відносин між суб’єктами економічної взаємодії. 

Основна частина. «Глобальний рівень управління» - глобальне 
управління за своєю природою є політичним і стратегічним менеджментом. До 
його функцій належить вироблення та реалізація найбільш загальних всесвітніх 
стратегічних рішень. Сучасні центри глобального менеджменту інтенсивно й 
послідовно створюють відповідну інфраструктуру, здатну завдяки 
застосуванню новітніх технологій, у тому числі гуманітарних та соціальних, 
контролювати свідомість і поведінку людей. Одночасно завершується 
реконструкція глобальних структур, спроможних впливати на рішення уряду 
будь-якої країни, і США також. Єдино прийнятною і безальтернативною 
системою глобального менеджменту є ноосферний стратегічний менеджмент, 
що базується на ноосферній теорії і стратегії світового розвитку. Але очевидно, 
що людство не може перестрибнути через етап корпоративного глобалізму та 
імперіалізму. Завдання полягає в тому, щоб знайти найменш руйнівні шляхи 
майбутніх глобальних трансформацій [4]. 

 «Національний рівень управління» - цей рівень включає адміністрацію 
президента, апарат уряду, апарат парламенту і верховного суду. Структура 
центральних органів управління досить часто змінюється. Після зміни уряду, як 
правило, змінюються чисельність, функції і найменування міністерств: деякі 
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управління та відділи переходять з одного міністерства в інше чи поділяються 
між ними [5]. 

 «Суспільно-економічні об’єкти», це ресурси, потреби, ціни, гроші, попит, 
пропозиція, виробництво, прибуток та ін.  

«Суб’єкти економічної взаємодії», це носії економічних відносин, котрі їх 
створюють, реалізують, підтримують, регулюють. Ці носії ще й психологічно 
забарвлюють економічні відносини, опосередковуючи їх суб’єктивним 
елементом: мотивацією, метою, почуттям, емоціями, оцінками тощо. Завдяки 
усвідомленню та суб’єктивізації будь-які економічні відносини існують і як 
ставлення до відносин. Адже ставлення обов’язково оцінюється суб’єктом із 
певної позиції в системі певних цінностей - вигоди, доходу, соціальної 
справедливості, рівності тощо. 

«Менеджмент відносин між суб’єктами економічної взаємодії» - 
економічна взаємодія між суб’єктами існує у системі економічних відносин. 
Розрізняють чотири головні групи економічних відносин: виробничі, 
розподільчі, відносини обміну (купівля-продаж) і споживання. Менеджмент 
відносин між суб’єктами економічної взаємодії полягає у тому, що кожний із 
суб’єктів економічних відносин конкретизує і типізує ці відносини, особливим 
способом реалізує їх через власну діяльність. У цій діяльності суб’єкт 
економічних відносин збігається з суб´єктом соціальних відносин. Слід 
зазначити, що вживання термінів управління і менеджмент не однозначні у нас, 
як у англомовній лексиці.  Наприклад: 

 «управління літаком»,  вживається термін контроль - control of the 
aircraftcontrol of the aircraft;  

 «управління міністерством», вживається термін адміністрування - 
the administration of the Ministry;  

 «управління державою», вживається термін адміністрування - the 
administration of the state;  

 «управління технологіями», вживається термін менеджмент - 
management of technology;  

 «управління кадрами», вживається термін адміністрування - 
personnel administration;  

 управління персоналом, вживається термін менеджмент - 
management of personnel;  

 управління колективом, вживається термін менеджмент - managing 
team;  

 управління школою, вживається термін менеджмент - school 
management;  

 управління галузями економіки, вживається термін менеджмент - 
management industries;  

 управління економічними процесами, вживається термін 
менеджмент - the management of economic processes тощо.  
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Рис. 1. Схематично-змістовне представлення застосування понять 

«управління» і «менеджмент» щодо суспільно-економічних об’єктів та 
відносин між суб’єктами економічної взаємодії  

Дж. авторська розробка 
 

Тобто, якщо в українських відповідниках, ми здебільшого застосовуємо 
терміни «управління», «керування» або «менеджмент» (останнім часом і термін 
«адміністрування»), то у англомовних відповідниках ми зустрічаємо терміни 
«контроль», «адміністрування», «менеджмент». Існує деяка відмінність і 
плутанина у термінах стосовно суспільно-економічних об’єктів та відносин між 
суб’єктами економічної взаємодії, але залишимо цю проблему для  дослідження 
і систематизації лексологами або філологами. На рис. 1 нами зображено 
схематично-змістовне представлення застосування понять «управління» і 
«менеджмент» щодо суспільно-економічних об’єктів та відносин між 
суб’єктами економічної взаємодії. Охарактеризуємо представлені на ньому 
блоки. 

Найвищий наднаціональний рівень. Управління глобальною 
економікою – світова організація торгівлі (The management of the global 
economy – the world trade organization). На сучасному етапі виділяють такі 
концепції глобального управління: синонімічна, планетарна, наднаціональна і 
цивілізаційна. 

Синонімічна концепція полягає в тому, що під глобальним 
менеджментом розуміють сучасний етап (форму) управління міжнародними 
корпораціями, який динамічно змінюється під впливом процесів глобалізації. 
Така концепція пояснюється прагненням її прихильників зробити наголос на 
сучасних змінах у міжнародному менеджменті. На цій концепції засновані, 
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наприклад, ідеї глобальної відповідальності, глобального мислення та 
управління людськими ресурсами і коштами і тощо. 

Планетарна концепція виходить з того, що глобальний менеджмент 
існує лише в транснаціональних корпораціях. У цьому зв’язку, наприклад, О. 
Білорус вживає терміни «корпоративний», «державно-корпоративний 
глобалізм» та «глобально-корпоративний менеджмент». Такий підхід 
ґрунтується на попередженні подальшого наростання загрози державам-націям 
з боку глобальних корпорацій. 

Наднаціональна концепція глобального менеджменту наголошує на 
створенні міжнародних організацій, які впливають на діяльність не лише 
держав, а й транснаціональних корпорацій. Відомі політичні діячі З. 
Бжезинський та М. Горбачов запропонували створити світові уряди для 
інтегрованого глобального управління. Ця концепція має на меті взяти під 
контроль сам процес глобалізації, подолати його стихійний характер. 
Прихильники такої точки зору спираються на французьку доктрину глобалізації 
в модифікації «мондіалізації», яка ґрунтується на розвитку наднаціональних 
механізмів управління в умовах інтенсифікації глобалізованої економіки та 
суспільної інтеграції. 

Мондіалізм як феномен - це свідоме перетворення світового 
співтовариства у відкриту цілісну систему, основою якої є інтернаціоналізація 
капіталізму і технологічна революція, що виявляється в посиленні 
транспарентності національних кордонів, взаємозалежності окремих людських 
співтовариств у планетарному масштабі та породжує відповідні ідеологію та 
стратегію. Важливо зазначити, що наднаціональна концепція глобального 
менеджменту викликає і серйозні застереження, оскільки вона передбачає 
необмежене втручання глобальних корпорацій у внутрішні справи держав, 
країн і народів, а людина стає глобально беззахисною. Критичний аналіз 
наслідків реалізації концепції «світового уряду» і «нового глобального 
інтернаціоналізму» дозволяє здійснювати пошук ефективних форм управління 
глобальною економікою. 

Цивілізаційна концепція глобального менеджменту виходить з того, що 
його формування відбувається одночасно зі становленням глобальної 
цивілізації. На думку одного із провідних фахівців з міжнародного бізнесу Г. 
Перлмуттера, становлення глобальної цивілізації призведе до появи дуже 
широкої і навіть хаотичної мозаїки культурних відмінностей та міжнародних 
культурних гібридів. За таких умов корпорації повинні змінювати свої системи 
управління в напрямі формування нового глобального менеджменту. З одного 
боку, такий менеджмент забезпечує дію компаній у глобальному масштабі, а з 
іншого - дає можливість знаходити для себе місцевий ґрунт і локальні ніші в 
культурному і географічному середовищі [6]. 

Світова організація торгівлі (СОТ) - єдина глобальна міжнародна 
організація, яка регулює питання торгівлі між країнами світу. Така організація 
забезпечує інституційну та правову базу торговельної системи. Таким чином, 
після тривалого етапу становлення торговельних відносин торгівля набула 
якісно нової системи правового регулювання. СОТ має спеціальний статус 
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організації ООН і є організаційно-правовою основою системи міжнародної 
торгівлі. Організація формує міжнародні правила, яких повинні дотримуватися 
країни-члени при торговельних відносинах, а також забезпечує умови для 
проведення багатосторонніх переговорів, спрямованих на глобальну 
лібералізацію торгівлі. 

Одночасно з набуттям статусу члена ГАТТ/СОТ країна приводить у 
відповідність національне законодавство до світових стандартів, таким чином 
входячи на новий етап інтеграції. Членство у ГАТТ/ СОТ означає участь країни 
у договорах цієї системи і приведення національних законодавчих та 
адміністративних торговельних механізмів у відповідність до тих норм, що 
містяться у цих договорах. При цьому взаємовідносини договірних сторін 
ГАТТ збалансовують права, вигоди і зобов’язання. 

СОТ успішно регулює 95% усієї світової торгівлі. Країни-члени 
забезпечують 85% світового ВВП та об’єднують понад 85% населення планети. 
Згідно з нещодавно проведеними опитуваннями англійською неприбутковою 
організацією «One World Trust», яка об’єднує групи незалежних експертів, СОТ 
є на третьому місці за доступністю інформації щодо своєї діяльності, восьмою 
за ступенем управління членами організації та четвертою в загальному 
рейтингу між вісімнадцятьма іншими міжурядовими організаціями  [7]. 

Чотири національні рівні. І рівень - управління державою (the 
administration of the state): законодавчі функції - законодавча влада; виконавчі 
функції-виконавча влада; судові функції - судова влада; функції народного 
контролю - публічна діяльність через засоби масової інформації та структури 
громадянського суспільства; представницькі функції – депутати рад усіх рівнів. 

ІI рівень - управління макроекономікою і секторами національної 
економіки (macroeconomic management and the sectors of the national economy): 
галузевими міністерствами; державними комітетами; галузями економіки; 
сферами суспільства (управління аграрним сектором економіки; управління 
національною статистикою; управління сферою туризму; управління 
фінансовою системою  і т.д.  

ІII рівень - управління технологіями (management of technology): 
сировинні технології; технології первинної переробки сировини; виробничі  
технології: 1) виробництва продукції; 2) виробництва техніки, машин, 
обладнання; 3) нано-виробництва; 4) виробництва нано-інформаційної техніки; 
5) виробництва товарів широкого вжитку у різнопредметних галузях тощо. 

ІV рівень - менеджмент і ділове адміністрування (management and 
business administration): організаційних структур й персоналу підприємств та 
організації різних видів діяльності і форм власності (менеджмент аграрних 
підприємств, менеджмент підприємств туризму, бізнес адміністрування тощо). 

Основні узагальнення і висновки. Автор пропонує об’єктно-суб’єктний 
підхід до розуміння і застосування на практиці понять «управління» та 
«менеджмент». Щодо суспільно-економічних об’єктів застосовувати поняття 
«управління» (й тотожні «контроль», «керування», регулювання) та відносин 
між суб’єктами економічної взаємодії застосовувати поняття «менеджмент» (й 
тотожне «адміністрування»). Нами охарактеризовано 5 можливих рівнів 
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управління і менеджменту, з них 4 рівні управління: 1) глобальний рівень; 2) 
рівень управління державою; 3) рівень  управління макроекономікою і 
секторами національної економіки; 4) рівень управління технологіями, та один 
рівень менеджменту – 1) менеджменту і ділового адміністрування. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL BASES FOR IMPROVEMENT OF THE 
SYSTEM OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT BY BUILDING 

ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 
 

Проведено оцінку існуючого положення організації управління на підприємствах 
будівельного комплексу в сучасних умовах, визначені основні складові системи організації 
управління на підприємстві, розроблені пропозиції та рекомендації щодо покращення 
існуючого стану та визначені шляхи вдосконалення механізму формування ефективної 
системи організації управління на будівельних підприємствах в умовах розвитку інновацій. 

Ключові слова: організація управління, будівельні підприємства, ефективність, 
система  

 

Проведена оценка существующего положения организации управления на 
предприятиях строительного комплекса в современных условиях, определены основные 
составляющие системы организации управления на предприятии, разработаны 
предложения и рекомендации по улучшению существующего положения и определены пути 
совершенствования механизма формирования эффективной системы организации 
управления на строительных предприятиях в условиях развития инноваций. 

Ключевые слова: организация управления, строительные предприятия, 
эффективность, система 

 

The estimation of the existing position of the management organization at the enterprises of 
the building complex in the modern conditions was determined, the main components of the 
organization of management at the enterprise were defined, suggestions and recommendations were 
developed for improving the existing state, and the ways of improving the mechanism of formation 
of an effective system of management organization at construction enterprises in the conditions of 
innovation development were determined. 

Keywords: organization of management, construction enterprises, efficiency, system 
 

Постановка проблеми В сучасних умовах розвитку економіки України 
важливе значення має необхідність адаптації знань та вмінь керівників 
будівельних підприємств до умов діяльності підприємств, що постійно 
змінюються.  Стратегічна концепція економічного розвитку України визначена 
чітко - інноваційна модернізація, жодна галузь не може залишитися поза цим 
процесом. Одне з головних завдань - інтегрована єдність модернізації 
виробництва і модернізації управління діяльністю підприємств. Конкретні 
заходи з модернізації повинні складати основний зміст управлінської стратегії. 
У сучасних умовах поняття «стратегічний менеджмент» та «інноваційний 
менеджмент» можна вважати тотожними. Більшість виробничих проблем є 
прямим або побічним наслідком проблем управлінських. Необхідно 
враховувати, що адекватне розуміння ряду управлінських ситуацій і 
відповідних проблем об'єктивно ускладнене через високого рівня 
невизначеності, який викликано спільною дією різнохарактерних, 
слабоструктурованих і погано формалізованих факторів. Саме така ситуація з 
низькою ефективністю менеджменту, - причини існуючих проблем виявити 
набагато складніше, чим самі проблеми, їх порівняльна пріоритетність і, 
головне, зміст відповідних управлінських рішень визначаються неточно. Одним 
із наслідків такого становища є недостатня увага до питань організації 
управління будівельними підприємствами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій В існуючих дослідженнях та 
розроблених на їх основі практичних рекомендаціях основний акцент робиться 
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на тому, які управлінські рішення повинні розроблятися для того, щоб 
ефективність діяльності підприємства була максимальною. Однак цілком 
очевидно, що ця ефективність в рівній мірі залежить від того, як формуються і 
приймаються управлінські рішення. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми На основі 
проведеного аналізу можна виділити  основні положення, які пов'язані з 
формуванням системи управління будівельних підприємств: 

1. Кінцева ефективність діяльності будівельних підприємств включає в 
себе дві складові - ефективність виробництва і ефективність менеджменту. Це 
прямо випливає з розуміння системи підприємства як інтегрованої єдності його 
керованої і керуючої підсистем. Дані підсистеми є пов'язаними (за допомогою 
інформаційних та міжособистісних комунікацій), але їх не можна вважати 
спільно функціонуючими  в буквальному сенсі, так як якісно різними є зміст 
виробничої діяльності і управлінської праці. Ця різниця визначає і існування 
роздільних факторних просторів ефективності виробництва і управління. З 
урахуванням викладеного можна констатувати методичну обґрунтованість 
існування самостійного поняття «організаційна ефективність управління». 

2. Автор вважає, що в діяльності підприємства присутній у наявності і 
реалізується причинно-наслідковий зв'язок, який обґрунтовується наступним 
чином: якість організації управління виражається, крім інших проявів, у 
відсутності непродуктивних витрат праці і часу працівників, - все це 
використовується для цілей формування тільки конче необхідних 
управлінських рішень і, при інших рівних умовах, позитивно позначається на 
їхній якості. 

Організаційну ефективність управління слід вважати також мірою 
організаційного розвитку, - кожної нової його стадії відповідає більш високий 
рівень організаційної ефективності. Вірним є і зворотне твердження: більш 
високий рівень організаційної ефективності управління є результуючою 
ознакою нової стадії організаційного розвитку будівельного підприємства. 

3. Якщо звернутися до найбільш відомих і значущих робіт Б.З. Мільнера 
[1], Г. Мінцберга [2], А. Чандлера [5], Р.Х. Холла [6] і Дж. О'Шоннессі [7], то 
можна констатувати, що в них, головним чином, розглядаються організаційні 
структури управління, комунікації, що існують в організаціях, розподіл влади і 
повноважень. Все це, безумовно, дуже важливі аспекти управлінської 
діяльності, але саме аспекти, - цілісну концепцію організації управління не 
можна вважати остаточно сформованою. 

Мета статті полягає у визначені науково-методичних засад формування 
ефективної системи управління будівельними підприємствами в умовах 
розвитку інноваційної економіки. 

Основний матеріал Для вирішення цієї методологічної проблеми 
потрібно, перш за все, уточнення понятійно-категорійного апарату. Цілком 
очевидно, що конкретизоване поняття «організація управління» має виводитися 
із загального поняття «організація». Відповідний термін трактується двояко. 
Він означає або «дії, що ведуть до створення, освіти, налагодження чогось», або 
«сукупність людей, об'єднаних для досягнення будь-якої мети на основі 
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принципів поділу праці, обов'язків та ієрархічної структури» [4]. Б.З. Мільнер 
дає такі визначення: «діяльність з упорядкування всіх елементів певного об'єкта 
в часі і в просторі», а також «об'єкт, що володіє впорядкованої внутрішньою 
структурою». І далі: «Організація - це система, що самоорганізується на всіх 
етапах свого життєвого циклу. Саме таке розуміння покладено в основу теорії 
організації» [1, с. 25]. Ці визначення не вільні від методологічних недоліків: 

- по-перше, носять надмірно узагальнений характер і не враховують тієї 
обставини, що організація технічних систем в принципі відрізняється від 
характеру організації в системах менеджменту; 

- по-друге, пояснення дається через пояснюване (організацією визнається 
те, що самоорганізується); 

- по-третє, властивість самоорганізації не носить абсолютного характеру і 
потребує уточнення з урахуванням конкретних особливостей управлінської 
діяльності в організаціях різного типу. 

Найсуттєвіше, що є в будь-якій організації, - це наявність фактора 
управління. Імпліцитно він виник з моменту, коли почала здійснюватися 
свідома людська діяльність. Природно, ефективність спільної діяльності у 
вирішальній мірі залежить від того, наскільки правильно розподілені обов'язки 
між конкретними учасниками, тобто, від якості організації діяльності. 
Діяльність з управління також є спільною і об'єднує велику кількість 
виконавців. Необхідно враховувати, що управлінська діяльність є набагато 
складнішою, ніж виробнича. Це накладає підвищені вимоги до організації 
управління. 

4. Сукупність положень, що відображають найбільш значущі 
характеристики організації управління, зводиться до наступного: 

• організація управління являє собою механізм гарантованого і 
стабільного відтворення управлінських відносин в системі менеджменту 
підприємства. Гарантованість забезпечується обов'язковим здійсненням 
відповідних дій (рішень з питань, що належать до організаційної складової 
менеджменту), а стабільність - наявністю організаційного формату, під яким 
розуміється сукупність діючих на підприємстві регламентів, що встановлюють 
раціональний розподіл суб'єктності (прав, обов'язків, компетенції та 
відповідальності). Ці регламенти повинні розроблятися і діяти на трьох рівнях 
ієрархії системи менеджменту - по підприємству в цілому, по структурним 
підрозділам і по посадовим категоріям працівників апарату управління; 

• об'єктами організації управління є система менеджменту підприємства, 
в цілому, її згруповані і поодинокі елементи (підрозділи, групи виконавців, 
окремі виконавці, задіяні в процесах формування та прийняття управлінських 
рішень, а також контролю за їх виконанням), та відносини елементів і зв'язки 
між ними (інформаційні комунікації). 

Предметом організації управління служать чинники ефективності 
взаємодії учасників спільної діяльності з управління; 

• відповідно до універсальної методологічної схемою наукового аналізу 
адекватність поняття забезпечується обґрунтуванням його сутності, змістовної 
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характеристики і форм існування. Стосовно до організації управління зазначені 
компоненти пропонується визначити наступним чином: 

сутність - раціональний розподіл суб'єктності управління по всіх рівнях і 
ланках системи менеджменту підприємства і за всіма компонентами 
управлінської праці; 

зміст - сукупність регламентів, що визначають склад і послідовність дій 
усіх суб'єктів управлінської діяльності, а також характер зв'язків між ними; 

форма - організаційна структура управління (ОСУ) підприємством; 
• організація управління повинна забезпечувати ефективну адаптацію 

підприємства в цілому і його системи менеджменту до змін зовнішнього і 
внутрішнього середовища. Дана вимога реалізується за допомогою 
організаційного розвитку, результатом якого є послідовний перехід системи 
менеджменту підприємства в інший організаційний формат. Більш конкретно 
результати організаційного розвитку можна визначити як зміна змісту і форми 
організації управління (при тому, що її сутність залишається незмінною). 
Сутність організаційного розвитку можна трактувати як розгублене 
відтворення управлінських відносин, тобто, як послідовне їх розширення 
(внаслідок збільшення обсягу управлінської діяльності в міру зростання самого 
підприємства) і далі - перехід на більш високий якісний рівень. Зміни 
організаційного формату управління можуть викликатися як відповідними 
змінами в керованій (виробничій) системі, так і внутрішніми потребами 
системи менеджменту. Досягнення більш високого рівня організації управління 
(результат організаційної трансформації системи менеджменту будівельного 
підприємства) фіксується в створенні нового типу ОСУ. 

• в існуючих дослідженнях в якості основного і кінцевого результату 
організації управління, в якому як би закріплюються всі організаційні аспекти 
управлінського процесу, приймаються ОСУ. Певна увага приділяється і 
обґрунтування типології ОСУ. При цьому типом ОСУ пропонується вважати 
фактично будь-яку її різновид - лінійну, функціональну, штабну, 
дивизіональну, матричну. Очевидно, що саме по собі розширення видового 
різноманіття не може генерувати новий тип, це вимагає переходу на більш 
високий рівень логічної абстракції (що само по собі означає елімінування 
несуттєвих відмінностей). Інший варіант типології заснований на поділі 
організацій на механічні (бюрократичні) і органічні. В якості критерію 
розмежування приймається характер взаємодії із зовнішнім середовищем 
(другий тип відрізняється від першого здатністю адаптації до постійно 
змінюваних умов довкілля). Таку типологію можна вважати цілком 
обґрунтованою. По-перше, - і це можна вважати найбільш очевидним 
запереченням, - ні бюрократичну, ні органічну ОСУ неможливо уявити у 
вигляді наочної типової моделі. До них зараховуються ті чи інші з уже відомих 
видів ОСУ, тобто, узагальнюючий типологічний критерій «не працює». По-
друге, з позицій раціональної організації управління антиномія «бюрократичне 
- не бюрократичною» взагалі не має права на існування: «скасування» 
бюрократії в абсолютній більшості реальних систем менеджменту неможливо в 
принципі. По-третє, досить очевидно, що здатність адаптації до змін 
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зовнішнього середовища є у будь-який ОСУ, інакше не могла б існувати 
система менеджменту підприємства. Може йтися лише про порівняльну 
ефективність адаптаційного механізму у різних видів ОСУ. 

Правильне вирішення питання про типологію ОСУ, на нашу думку, 
можливо тільки на основі методичного принципу, відповідно до якого всі типи 
виводяться з якогось «архетипу», що з'єднує в собі характеристики, властиві 
всім без винятку ОСУ, які є їх першоосновою. З цієї точки зору будь-який 
формат організації управління в найбільш загальному, «архетипическом» 
вигляді, що є первинною основою всіх наступних деталізованих модифікацій, 
являє собою двовимірну матрицю, вектора якої традиційно визначаються як 
рівні (ієрархія) і ланки управління. 

Обидві ці характеристики ОСУ відносяться до основної змістовної 
компоненті управлінської праці і управлінської діяльності в цілому - до задачі 
управління (ЗУ). Раніше вказувалося, що сутністю організації є раціональний 
розподіл прав, обов'язків, компетенції та відповідальності. Але це твердження 
справедливе лише при одному принциповому уточнення, - кожна зі складових 
суб'єктності дійсна (існує по факту) тільки в прив'язці до ЗУ. Тільки ЗУ має 
конкретного виконавця і терміни рішення, тобто, ті головні характеристики, які 
визначають кінцевий результат. Відповідно, регламентація управління в 
обов'язковому порядку повинна проводитися в  форматі, обмежуватися 
викладом прав, обов'язків, компетенції та відповідальності поза зв'язком з ЗУ 
можна, це лише необхідний рівень регламентації. Тільки «по окремих 
завданнях» організація управління робить регламентацію управлінської 
діяльності необхідною і достатньою. 

Додатково зазначимо, що, якщо горизонтальна диференціація багато в 
чому задається характеристиками керованої системи, то вертикальна 
диференціація (ранжування ЗУ) є внутрішній результат управлінської 
діяльності. Виконані уточнення дозволяють виявити і сформулювати 
кардинальні недоліки менеджменту більшості будівельних підприємств: 

- по-перше, навіть якісна розробка стратегічних, тактичних і оперативних 
завдань виробництва не супроводжується опрацюванням відповідних завдань 
управління. Багато менеджерів навіть не задаються питанням про те, 
потребують чи ні рішення виробничих завдань змін в існуючій системі 
менеджменту, і яких саме. Стратегія, тактика і оперативні дії виявляються 
«однобокими», так як не охоплюють обидва керованих процесу; 

- по-друге,  конкретні ЗУ не формуються з необхідною точністю і 
доручаються виконавцям, часто визначаються з суб'єктивних міркувань. 

Висновки. Таким чином, існують як теоретичні та практичні питання, які 
необхідно вирішувати при формуванні ефективної системи управління 
будівельних підприємств, особливо в сучасних умовах розвитку інноваційної 
складової економіки України. Розвиток економіки передбачає використання 
новітніх форм та підходів до оновлення системи управління організацією у 
відповідності до збільшення конкурентної боротьби на ринку, посилення тиску 
з боку споживачів, підвищення вимог до якості продукції. Особливо це 
стосується саме будівельних підприємств, оскільки існує досить великі 
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розбіжності між керованою часткою та управлінською надбудовою на 
підприємствах. Крім того, необхідно звернути увагу на те, що в останні роки 
збільшуються вимоги до керівних кадрів, до рівня їх кваліфікації, вміння 
вирішувати не тільки виробничі питання, а й бути керівником високого рівня, 
саме це й потребує принципово нового підходу до підготовки кадрів, вирішення 
питань з розумінням керівниками які якості та знання від них потребує сучасна 
економіка. 
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Обґрунтовано, що в сучасних умовах господарювання розвиток малого та середнього 
бізнесу на сільських територіях виступає провідним інструментом вирішення ряду соціально-
економічних завдань. Здійснено аналітичну оцінку підприємницької активності в сільській 
місцевості Житомирської області. Виявлено кількісні та якісні зміни підприємницької 
активності, що засвідчує активну участь сільського населення у формування 
підприємницького середовища, а також активізацію його ролі як учасника створення 
суспільних благ. На основі аналізу наслідків взаємовпливу зовнішнього середовища та сильних 
сторін сільських територій Житомирської області в сфері підприємництва доведено 
необхідність їх диверсифікованого розвитку. 

Ключові слова: підприємницька активність, сільська місцевість, аналітична оцінка, 
SWOT-аналіз. 

 

Обосновано, что в современных условиях хозяйствования развитие малого и среднего 
бизнеса на сельских территориях выступает ведущим инструментом решения ряда 
социально-экономических задач. Осуществлено аналитическую оценку 
предпринимательской активности в сельской местности Житомирской области. Выявлены 
количественные и качественные изменения предпринимательской активности, что 
свидетельствует о активном участии сельского населения в формирование 
предпринимательской среды, а также активизации его роли как участника создания 
общественных благ. На основе анализа последствий взаимовлияния внешней среды и сильных 
сторон сельских территорий Житомирской области в сфере предпринимательства 
доказана необходимость их диверсифицированного развития. 

Ключевые слова: предпринимательская активность, сельская местность, 
аналитическая оценка, SWOT-анализ. 
 

It is substantiated that under current conditions of economic management, the development of 
small and medium-sized business in rural areas is a key tool in solving a number of social and 
economic tasks. An analytical evaluation of the entrepreneurial activity in rural areas of Zhytomyr 
region was carried out. Quantitative and qualitative changes in the entrepreneurial activity were 
identified, which demonstrates active participation of the rural population in forming the 
entrepreneurial environment, as well as activization of their role as a participant in creating public 
goods. The necessity for the diversified development of rural areas in Zhytomyr region is proved 
based on the analysis of the consequences of the interaction of the external environment and the 
strengths of rural areas in the field of entrepreneurship. 

Keywords:entrepreneurial activity, ruralareas, analytical evaluation, SWOT-analisys. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Трансформаційні 
перетворення у сільській економіці та зміна інституційного середовища 
визначили напрями подальшого соціально-економічного розвитку села і 
сприяли реалізації підприємницької ініціативи. Однак існуючі механізми 
розвитку підприємництва не завжди враховують особливості функціонування 
суб’єктів господарювання у сільській місцевості, що зумовлює посилення 
проблематики щодо формування принципово нових організаційно-економічних 
умов розвитку підприємництва. 

Важливість розвитку малого та середнього бізнесу на сільських територіях 
обумовлено тим, що його функціонування вбачається провідним інструментом 
вирішення соціально-економічних завдань. В умовах економічної нестабільності 
функціонування аграрного підприємництва набуло непересічного значення, 
оскільки спрямоване на розвиток конкурентного середовища, створення 
додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, формування середнього 
класу, підтримку продовольчої безпеки країни тощо.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції розвитку 
сільського підприємництва в Україні знайшли своє відображення у працях О. 
Бородіної, Ю. Губені, В. Збарського, Т. Зінчук, В. Іванюти [2], М. Ільчука [3], 
С. Коробки [4], В. Липчука, М. Маліка [5], О. Матусової, І. Прокопи, 
М. Плотнікової [10], П. Саблука, О. Скидана [6], В. Ткачука [8], Т. Усюк [9], 
В. Юрчишина та ін. Однак, незважаючи на значну кількість наукових здобутків 
вчених існує потреба у системних дослідженнях сучасного стану 
підприємницької активності суб’єктів сільського підприємництва з метою 
обґрунтування стратегічних пріоритетів його розвитку в умовах 
трансформаційних змін.  

Виділення невирішених раніше задач. В умовах динамічних змін 
середовища функціонування суб’єктів підприємництва існує потреба у 
постійному моніторингу та об’єтивній аналітичній оцінці підприємництьької 
активності суб’єктів господарювання.  Враховуючи зазначене, дослідження 
підприємницької активності суб’єктів сільського підприємництва, зокрема в 
Житомирській області, набуває особливої актуальності. 

Метою статті є оцінка сучасного стану підприємницької активності 
суб’єктів сільського підприємництва в Житомирській області.  

Результати дослідження. Результати дослідження вказують на те, що 
наразі на регіональному рівні запроваджуються певні заходи, спрямовані на 
підтримку розвитку малого і середнього підприємництва у контексті розробки 
проектів регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього 
підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних і 
регіональних соціально-економічних, екологічних, культурних та інших 
особливостей. Регіональні та місцеві програми розвитку малого і середнього 
підприємництва направлені на створення сприятливих умов розвитку 
підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіонів, 
розвиток пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення. 
Нині запроваджені заходи щодо спрощення процедур передачі нерухомого 
майна в оренду, виділення земельних ділянок, отримання дозволів на 
будівництво та реконструкцію об’єктів, перегляду ставок та пільг з орендної 
плати для підприємців-початківців і тих суб’єктів підприємницької діяльності, 
що працюють у пріоритетних напрямах на пільгових умовах. 

Проведене дослідження тенденцій розвитку малих і середніх підприємств 
Житомирської області свідчить про їх значний вплив на соціально-економічний 
розвиток регіону. Позитивну динаміку функціонування малого і середнього 
підприємництва демонструють основні показники, що характеризують цей 
сегмент економіки області (табл. 1). 

 Відтак, у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) 
суб’єкти малого і середнього підприємництва Житомирської області 
здійснювали свою діяльність у сфері промисловості (21,7 %), оптової та 
роздрібної торгівлі (21,7 %), у сфері сільського господарства (18,8 %), операції 
з нерухомим майном (10,05 %), у сфері будівництва (6,3 %), решта – інші 
галузі. При цьому, підприємства сфери агробізнесу збільшили обсяги реалізації 
порівняно з 2013 р. на 9,8 в.п. (в 2013 р. питома вага аграрного сектора 
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становила 9 % від загального обсягу), що свідчить про позитивні зрушення в 
сільському підприємництві. 

Таблиця 1 
Характеристика суб’єктів малого та середнього підприємництва за видами 

економічної діяльності в Житомирській області, 2016 р. 
Кількість  

підприємств  
Обсяг реалізованої 

продукції Вид економічної діяльності 
одиниць % млн грн % 

Сільське, лісове та рибне 
господарство  

1117 18,8 13102,7 16,5 

Промисловість 1285 21,7 31291,2 42,5 
Будівництво 374 6,3 1307,2 1,8 
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

1268 21,4 23792,5 32,3 

Транспорт, складське господарство, 
пошта 

231 3,9 2176,0 3,0 

Інформація та телекомунікації 173 2,8 445,7 0,6 
Операції з нерухомим майном 623 10,5 481,3 0,7 
Професійна, наукова та технічна  
діяльність 

323 5,5 300,8 0,4 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 

206 3,5 313,7 0,4 

Інші види діяльності  330,0 5,6 383,9 0,5 
Разом 5930,0 100,0 73595,0 100,0 

Джерело: розраховано за даними [1]. 
 

Важливим індикатором визначення підприємницької активності є 
динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та 
фізичних осіб-підприємців. Варто зазначити, що аналіз параметрів діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності Житомирської області протягом 2010–
2016 рр. засвідчує позитивну тенденцію щодо зростання кількості суб’єктів 
підприємництва – на 109,3 % (табл. 2).  

Поряд з відміченими кількісними змінами у підприємницькій активності 
Житомирського регіону відбулися і якісні, пов’язані зі збільшенням у загальній 
структурі частки фізичних осіб-підприємців в межах 88,2–88,7 %. Зазначене 
зростання засвідчило активну участь населення у формування 
підприємницького середовища, а також активізацію його ролі як учасника 
створення суспільних благ.  

За досліджуваний період відбулися суттєві зміни у структурі 
господарюючих суб’єктів за організаційно-правовим статусом. У 2016 р. 
виробництво сільськогосподарської продукції здійснювали 1103 
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових 
господарювання, що на 14,8 % менше порівняно з 2010 р.  

У розрізі організаційно-правових форм найвищі показники зростання 
відмічені серед господарських товариств – 134,6 %. Така ситуація пояснюється, 
насамперед, формуванням сприятливих умов для виходу на ринок нових 
суб’єктів підприємництва. 
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Таблиця 2 
Динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності  

у Житомирській області, 2010–2016 рр. 
Рік 

Показник 
2010 2013 2014 2015 2016 

2016 р. до 
2010 р., % 

Всього суб’єктів 
підприємницької діяльності, од 

53647 39020 37286 58451 58647 109,3 

Кількість юридичних осіб – 
суб’єктів підприємницької 
діяльності, од. 

6329 6221 6645 6587 6607 104,4 

Частка юридичних осіб, % 11,8 15,9 17,8 11,3 11,3 -0,5 в.п. 
Кількість юридичних осіб – 
суб’єктів сільського 
підприємництва, од. 

1295 1329 1292 1260 1103 85,2 

Частка юридичних осіб, % 2,4 3,4 3,5 2,2 1,9 -0,5 в.п. 
Кількість фізичних осіб – 
підприємців, осіб 

47138 32799 30641 51864 52040 110,4 

Частка фізичних осіб 
підприємців, % 

88,2 84,1 82,2 88,7 88,7 0,5 в.п. 

Агроформування за організаційно-правовою формою 
Фермерські господарства 744 782 774 769 586 78,8 
Господарські товариства 263 310 304 310 354 134,6 
Приватне підприємство 204 164 151 127 132 64,7 
Виробничі кооперативи 58 23 20 13 13 22,4 
Державні підприємства 7 8 4 5 4 57,1 
Підприємства інших форм 
господарювання 

57 42 39 36 14 24,6 

Джерело:  розраховано за даними Головного управління статистики в Житомирській 
області. 

 

Водночас, тенденція щодо скорочення питомої ваги юридичних осіб – 
суб’єктів сільського підприємництва має значні негативні тенденції соціально-
економічного характеру, зокрема: скорочення обсягів податкових надходжень 
до бюджету; зменшення кількості робочих місць тощо. 

Протягом останніх років суб’єкти підприємництва Житомирської області 
мають позитивну динаміку до зростання обсягів реалізованої продукції (робіт, 
послуг) (рис. 1). 

Відтак, загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) 
підприємствами в цілому та сільськогосподарськими зокрема становить 
половину обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) загалом по області. 
Станом на 2016 р. суб’єктами підприємництва було реалізовано продукції 
(робіт, послуг) на загальну суму 73595 млн грн, що в 2,3 раза більше, ніж у 
2013 р. 

Розвиток малого і середнього підприємництва на селі має непересічне 
соціально-економічне значення, оскільки сприяє розв’язанню проблеми 
зайнятості населення області. Доказом цього є ситуація, що склалася на ринку 
праці в регіоні дослідження в 2016 р. Так, аналітичні дані свідчать, що кількість 
зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах аграрного сектора 
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становила 21,4 тис. осіб, або 19,0 % від загальної кількості найманих 
працівників на підприємствах, організаціях та установах області (табл. 3). 

 

 
Рис. 1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами 

підприємництва Житомирської області, 2013–2016 рр., млн. грн. 
Джерело:  побудовано за даними Головного управління статистики в Житомирській 

області. 
 

Таблиця 3 
Характеристика трудового потенціалу малого та середнього 

підприємництва в агробізнесі Житомирського регіону, 2014–2016 рр. 
Рік 2016 р. до 2014 р. 

Показник  
2014 2015 2016 +/- % 

Кількість найманих працівників, осіб 20994 20657 21430 436 102,1 
Частка найманих працівників на малих та 
середніх підприємствах, % 

18,5 18,9 19,0 0,5 х 

Кількість підприємств, одиниць 1192 1224 1117 -75 93,7 
Кількість найманих працівників на 
малому та середньому підприємстві, осіб 

17,6 16,9 19,2 1,6 109,1 

Фонд оплати праці, млн грн 649,7 855,4 1162,4 512,7 178,9 
Відсотків до загального фонду оплати 
праці, % 

18,6 20,7 21,2 2,6 х 

Середньомісячна заробітна плата 
найманих працівників, грн 

2578,9 3450,8 4520,0 1941,1 175,2 

Обсяги реалізованої продукції, млн грн 5422,9 8451,3 13102,7 7679,8 в 2,4 рази 
Відсотків до обсягів реалізованої 
продукції малими підприємствами 
області, % 

14,4 18,5 16,5 2,1 - 

Продуктивність праці 
середньооблікового працівника,  
тис. грн/ чол. 

25,80 40,90 61,14 35,34 
в 2,4 
рази 

Продуктивність праці по оплаті, грн/грн 4,43 5,20 6,68 2,25 150,7 
Джерело: розраховано за даними [1]. 
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Відтак, нині спостерігається негативна тенденція щодо зменшення 
кількості малих і середніх підприємств сфери агробізнесу, і у 2016 р. їх 
кількість становила 1117 підприємств, що на 6,3 % менше порівняно з 2014 р.  

За досліджуваний період відбулися позитивні зрушення щодо оплати 
праці зайнятих у малому і середньому бізнесі. Проведене дослідження 
засвідчило суттєве збільшення (на 175,2 %) заробітної плати працівників. На 
малих та середніх підприємствах в 2016 р., середньомісячна заробітна плата 
найманих працівників склала 4520 грн. У порівнянні із 2014 р. середньомісячна 
заробітна плата збільшилась на 75,2 %. Такі зміни відбулися за рахунок 
підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.  

Таблиця 4 
SWOT-аналіз розвитку підприємництва у сільській місцевості 

Житомирської області 

  Зовнішні чинники 
   Можливості (О) Загрози (Т) 

В
н

ут
р

іш
н

і ч
и

н
н

и
к

и
 

С
и
ль
н
і с
т
ор
он
и

 (
S

) 

1) розвиток транспортної 
та прикордонної 
інфраструктури; 
2) фінансування з 
місцевого бюджету 
регіональних програм 
підтримки малого 
підприємництва; 
3) наявність ресурсної 
бази та незадіяних 
виробничих приміщень;  
4) розвиток 
альтернативних, 
екологоощадних методів 
господарювання 

1) поширення системи 
консультування та дорадництва; 
2) поступовий розвиток 
інфраструктури підтримки 
підприємництва;  
3) залучення коштів з 
держбюджету на регіональні 
інвестиційні проекти; 
4) підвищення ролі громадських 
об’єднань підприємців у захисті 
інтересів підприємців; 
5) можливість виходу на 
міжнародні ринки за рахунок 
членства України в СОТ 
 

1) висока вартість кредитів; 
2) наявність адміністративних  
бар’єрів у сфері підприємництва в 
сільській місцевості; 
3) недосконале оподаткування  
та недостатність спеціальних 
податкових пільг для підприємців; 
4) відсутність дієвих механізмів 
взаємодії малого, середнього та 
великого підприємництва; 
5) низька соціальна 
відповідальність суб’єктів сфери 
підприємництва; 6) низька 
купівельна спроможність 
населення; 7) нестабільна 
політико-економічна ситуація в 
країні. 

Очікування: S+O 
Залучення інвестиційних 

ресурсів та вдосконалення 
місцевої інфраструктури 

підтримки сфери 
підприємництва 

 
Стратегія СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

Очікування: S+T 
Диверсифікація видів 

підприємницької діяльності та 
створення нових робочих місць, 

розвиток сільських територій 
 
 

Стратегія  
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

Зо
вн

іш
н

і ч
и

н
н

и
к

и
 

С
ла
бк
і с
т
ор
он
и

 (
W

) 

1) висока вартість 
енергетичних та 
виробничих ресурсів; 
2) забруднення значної 
частини земель у 
наслідок аварії на 
ЧАЕС; 3) відсутність 
єдиної системи 
інформаційного 
забезпечення 
підприємництва; 
4) недостатній рівень 
підтримки підприємців 
на місцевому рівні;  
5) низька інвестиційна 
привабливість регіону 
щодо іноземних 
інвестицій;  
6) відтік кваліфікованих 
кадрів за межі області 

Очікування: W+O 
Покращення інформаційного 
обслуговування, розвиток 
кооперативного руху, створення 
громадських організацій із 
питань захисту інтересів 
підприємців 

 
Стратегія 

 ВЕРТИКАЛЬНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 

Очікування: W+T 
Закриття нерентабельних 
виробництв, підвищення 

соціальної відповідальності 
бізнесу, розвиток малого 

підприємництва, активізація 
механізмів стимулювання 

підприємництва  
 

Стратегія  
САНАЦІЇ 

Джерело: власні дослідження. 
 

Результати проведеного SWOT-аналізу демонструють наявність як 
позитивних так і негативних чинників впливу на розвиток підприємництва у 
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сільській місцевості Житомирської області, симбіоз яких ставить досліджувану 
сферу перед необхідністю стратегічного альтернативного вибору одного з 
чотирьох варіантних сценаріїв її реалізації та визначенні стратегічного вектора 
розвитку (табл. 4). Результати SWOT – аналізу дають змогу визначити напрями 
стратегічних дій розвитку підприємницької діяльності у сільській місцевості на 
основі врахування та співвідношення сильних (S) та слабких (W) сторін 
внутрішнього середовища Житомирської області та можливостей (О) і загроз 
зовнішнього середовища (Т). 

Стимулювання підприємництва у сільській місцевості Житомирської 
області має відбуватись у чотирьох напрямах. Поєднання факторів, що входять 
до площин S та О засвідчує можливість використання стратегії сталого 
розвитку не лише за рахунок залучення інвестиційних ресурсів та 
вдосконалення місцевої інфраструктури підтримки сфери підприємництва, а й 
збільшення місткості ринку за рахунок розвитку інноваційних видів діяльності, 
а також альтернативних, екологоощадних методів господарювання, є 
можливість формування конкурентоспроможних регіональних кластерів, що у 
перспективі забезпечить суб’єктам великого та середнього агробізнесу вихід на 
зовнішні ринки. Житомирська область має переваги, пов’язані із географічним 
розташуванням (транзитні можливості та наближеність до Білорусії і Польщі). 

Висновки. Результати аналітичної оцінки підприємницької активності 
в сільській місцевості Житомирської області вказують на зменшення 
кількості малих і середніх підприємств сфери агробізнесу в цілому на 6,3 % у 
2016 р., порівняно із 2014 р. Водночас попри ситуацію, що склалася дещо 
збільшилася кількість працівників з розрахунку на одне підприємство. Це є 
свідченням зменшення безробіття і можливістю працевлаштуватися в сільській 
місцевості. Аналіз наслідків взаємовпливу зовнішнього середовища та сильних 
сторін області вказує на необхідність диверсифікованого розвитку сільських 
територій. З метою нівелювання загроз, що виникають під час здійснення 
підприємницької діяльності в сільській місцевості у межах Житомирської 
області необхідно скористатись наявними можливостями зовнішнього 
середовища.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

THE CURRENT POSITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES’ 
PROVISION WITH TECHNIQUE  

 
У статті оцінено сучасний стан забезпеченості сільськогосподарських підприємств 

технічними засобами на базі аналізу таких показників як кількість, потужність, характер 
руху тракторів та комбайнів. Ідентифіковано тенденції змін цих показників. Встановлено, 
що динаміка кількості тракторів характеризується тенденцією до скорочення, тоді як їх 
потужність зростає. Кількісні та якісні характеристики комбайнів, навпаки, мають 
тенденцію до погіршення. Розроблено методику оцінки доходності технічних засобів, яка 
враховує розмір чистого прибутку, виробничої собівартості сільськогосподарської продукції 
та експлуатаційних витрат сільськогосподарських підприємств. Проведено групування 
суб’єктів агробізнесу (у т. ч. у розрізі організаційно-правових форм господарювання) за 
показником доходності технічних засобів. Обґрунтовано, що найефективніше 
сільськогосподарську техніку використовують господарські товариства та приватні 
підприємства. Виявлено основні проблеми, які характерні для технічного забезпечення 
вітчизняних сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, сільськогосподарське підприємство, 
рух технічних засобів, ефективність використання техніки. 

 

В статье оценено современное состояние обеспеченности сельскохозяйственных 
предприятий техническими средствами на базе анализа таких показателей как количество, 
мощность, характер движения тракторов и комбайнов. Идентифицированы тенденции 
изменений этих показателей. Установлено, что динамика количества тракторов 
характеризуется тенденцией к сокращению, тогда как их мощность возрастает. 
Количественные и качественные характеристики комбайнов, наоборот, имеют тенденцию 
к ухудшению. Разработана методика оценки доходности технических средств, 
учитывающая размер чистой прибыли, производственной себестоимости 
сельскохозяйственной продукции и эксплуатационных затрат сельскохозяйственных 
предприятий. Проведена группировка субъектов агробизнеса (в т. ч. в разрезе 
организационно-правовых форм хозяйствования) по показателю доходности технических 
средств. Обосновано, что наиболее эффективно сельскохозяйственную технику используют 
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хозяйственные общества и частные предприятия. Выявлены основные проблемы, 
характерные для технического обеспечения отечественных сельскохозяйственных 
предприятий. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственное предприятие, 
движение технических средств, эффективность использования техники. 

 

The author assessed the current positions of the agricultural enterprises’ provision with 
technical means on the basis of analysis of such indicators as the quantity, power, movement of 
tractors and combines. The trends of changes in these indicators have been identified. The author 
established that the dynamics of the tractors quantity is characterized by a tendency to decrease, 
while their power increases. On the contrary, the quantitative and qualitative characteristics of 
combine tend to deteriorate. The method for assessing the profitability of technique has been 
developed, taking into account the size of net profit, the production cost of agricultural products, 
and the operating costs of agricultural enterprises. Agricultural entities have been grouped 
(including in the context of organizational forms of business) by the profitability of technical means. 
It has been substantiated that business companies and private enterprises agricultural technique 
most effectively. The main problems of domestic agricultural enterprises’ provision with technique 
have been identified. 

Key words: agricultural technique, agricultural enterprise, movement of technical means, 
efficiency of technique use. 

 

Постановка проблеми. Однією з ключових проблем, яка перешкоджає 
розвитку вітчизняних сільськогосподарських підприємств та знижує їх 
здатність конкурувати з іноземними товаровиробниками, вітчизняні дослідники 
називають недостатній рівень технічного забезпечення сільськогосподарського 
виробництва. Як наслідок, вітчизняний агробізнес у переважній більшості 
характеризується суттєво нижчими рівнями продуктивності праці, урожайності 
й продуктивності тварин, а також відносно високою собівартістю 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Підґрунтям для 
розробки тактичних дій і стратегічних напрямів вирішення цієї проблеми 
мають стати результати, по-перше, аналізу реального стану забезпечення 
сільськогосподарських виробників технічними засобами та, по-друге, 
ідентифікації тенденцій змін основних показників, які його характеризують. 
Важливість дослідження цього питання полягає в тому, що технічні засоби 
(особливо трактори та комбайни) становлять одну з основних компонентів 
енергетичної бази сільськогосподарських товаровиробників. Важливо при 
цьому враховувати, що у той час як діяльність значної частини аграріїв 
спрямована на збільшення кількості технічних засобів, найефективнішим є 
шлях нарощення їх потужності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання технічного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств є одним із найактуальніших 
та таких, що знайшли відображення у наукових працях багатьох вітчизняних 
учених аграрників. Значний внесок у дослідження особливостей та стратегічних 
напрямів підвищення ефективності використання сільськогосподарської 
техніки зробили М. І. Горячкін, H. A. Дорофєєва, В. І. Драгайцев, 
О. В. Захарчук, Н. Є. Зімін, Ю. О. Конкін, Ю. К. Кіртбая, Л. Ф. Кормаков, 
М. О. Кочанов, М. В. Краснощоков, О. І. Лисюк, В. М. Міхлін, JI. C. Орсік, 
О. Є. Северний, В. І. Чорноіванов, М. В. Шахмаєв, О. B. Шпілько та ін. 
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Однак, динамічність розвитку сільськогосподарського виробництва та 
поступова трансформація як внутрішніх, так і зовнішніх (передусім, 
використання новітніх досягнень науки і техніки конкурентами) умов 
функціонування сільськогосподарських підприємств зумовлюють об’єктивну 
необхідність перманентного моніторингу сучасного стану та тенденцій 
розвитку їх технічного забезпечення. Крім того, важливою є адаптація 
існуючих методик аналізу стану та динаміки наявної техніки до поточних 
потреб і сучасних методів наукових досліджень. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення 
тенденцій розвитку тракторного та комбайнового парків у вітчизняних 
сільськогосподарських підприємствах та ідентифікація проблем, які 
перешкоджають ефективному оновленню їх машинно-тракторного парку. 

Результати дослідження. Рівень розвитку сільського господарства 
залежить від техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників.  

Таблиця 1 
Результати кореляційно-регресійного аналізу рентабельності  

підприємств у галузі рослинництва 

Показники 
Парний 

коефіцієнт 
кореляції 

Фактичне 
значення t-

критерія 
Стьюдента 

Критичне 
значення t-

критерія 
Стьюдента 

Ступінь 
зв’язку 

Кількість тракторів (x1) 0,06 0,92 неістотний 
Кількість тракторів потужністю до 
40 кВт (x2) 

0,37 5,82 тісний 

Кількість тракторів потужністю 
від 40 до 60 кВт (x3) 

0,33 5,20 тісний 

Кількість тракторів потужністю 
від 60 до 100 кВт (x4) 

0,03 0,46 неістотний 

Кількість тракторів потужністю 
від 100 кВт (x5) 

0,5 8,42 тісний 

Кількість зернозбиральних 
комбайнів (x6) 

0,55 9,73 тісний 

Використання залучених 
технічних засобів (x7) 

0,18 2,65 тісний 

Витрати на пально-мастильні 
матеріали (x8) 

-0,11 -1,61 неістотний 

Витрати на запасні частини та 
ремонт (x9) 

-0,02 -0,34 неістотний 

Амортизація (x10) -0,01 -0,21 

1,66 

неістотний 
Джерело: розраховано автором за на основі даних Головного управління статистики 

в Житомирській області (Ф-50 сг та Ф-10мех). 
 

Для підтвердження цієї гіпотези проведено кореляційно-регресійний 
аналіз взаємозв’язку таких змінних: рівень рентабельності 
сільськогосподарських підприємств у галузі рослинництва (Y), кількість 
тракторів (x1), кількість тракторів потужністю до 40 кВт (x2), кількість тракторів 
потужністю від 40 до 60 кВт (x3), кількість тракторів потужністю від 60 до 100 
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кВт (x4), кількість тракторів потужністю від 100 кВт (x5), кількість 
зернозбиральних комбайнів (x6), використання залучених технічних засобів для 
виконання агротехнічних операцій (x7), витрати на пально-мастильні матеріали 
(x8), витрати на запасні частини та ремонт (x9), амортизація (x10). Аналіз 
проведено на базі вибіркової сукупності, до якої включено 
219 сільськогосподарських підприємства Житомирської області. Встановлено, 
що загальна кількість тракторів (x1), а також кількість тракторів потужністю від 
60 до 100 кВт (x4), витрати на пально-мастильні матеріали (x8), на запасні 
частини і ремонт (x9) та амортизація (x10) мають слабкий зв’язок з 
рентабельністю в галузі рослинництва (табл. 1). Важливо, що підприємства, які 
використовують залучену техніку також мають вищу ефективність 
господарської діяльності. З наведеного можна зробити висновок, що залучення 
технічні засоби у межах асоціаційної взаємодії сільськогосподарських 
підприємств сприятиме збільшенню рівня рентабельності їх діяльності. 

Однією із причин недостатнього технічного забезпечення вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств дослідники називають суттєве зниження 
платоспроможного попиту [1–3].  

 
Рис. 1. Капітальні інвестиції в економіку України та сільське господарство, 

млн. грн. 
Джерело: [4–9]. 
 

Відтак, одним із найвагоміших чинників ефективності матеріально-
технічного забезпечення є обсяг інвестицій в сільське господарство. Як видно з 
рис. 1. обсяг інвестицій у сільське господарство в 2016 р. збільшився на 75 % 
порівняно з 2010 р. Слід зазначити, що в 2016 р. сума інвестованих у сільське 
господарство коштів досягла максимуму і становила 14 % від усіх капітальних 
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інвестицій в економіку країни (у 2010 р. цей показник становив 6,4 %). 
Середньорічне зростання інвестицій становить 10–15 %, що свідчить про 
зростаючу пріоритетність галузі порівняно з іншими сферами національної 
економіки. У 2016 р. 47 % в структурі капітальних інвестицій в сільське 
господарство становили прямі іноземні інвестиції. Основні потоки іноземних 
інвестицій надходили з ЄС, США та країн Перської затоки. За період 
дослідження обсяги інвестицій саме в аграрний сектор були найбільшими у 
порівнянні напрямами економічної діяльності.  

Зазначені позитивні тенденції нарощення обсягів інвестицій в сільське 
господарство зумовили позитивні зрушення в рівні забезпеченості 
сільськогосподарських підприємств технічними засобами (табл. 2). Зокрема, 
кількість тракторів всіх марок (без тракторів, на яких змонтовані машини) у 
2016 р. підвищилася до рівня 2005 р. і становила майже 340 тис. од., що на 9 % 
більше ніж у попередньому році. Кількість зернозбиральних комбайнів 
становила 52,7 тис. од., що на 5,5 % більше, ніж у 2015 р. За результатами 
згладжування ковзною середньою можна зробити висновок про те, що за 
досліджуваний період кількість тракторів щорічно зменшувалась у середньому 
на 3,8 тис. од., а зернозбиральних комбайнів – на 1,3 тис. од.  

Таблиця 2 
Динаміка наявності сільськогосподарської техніки в 

сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення України 
у т. ч. в: у т. ч. в: 

Рік 
Трактори 

всіх марок, 
од.* 

с.-г. 
підприєм

-ствах 

госпо-
дарствах 

населення 

Зернозби-
ральні 

комбайни, од. 

с.-г. 
підприєм

-ствах 

госпо-
дарствах 

населення 
2000 382628 281650 100978 67366 65240 2126 
2005 331457 196080 135377 59937 47150 12787 
2006 325505 182552 142953 59174 44252 14922 
2007 320034 169953 150081 57503 41032 16471 
2008 319872 161800 158072 57435 39091 18344 
2009 318788 153791 164997 56580 36783 19797 
2010 310248 137757 172491 53531 32750 20781 
2011 313480 134554 178926 54074 32062 22012 
2012 322209 137958 184251 54651 31997 22654 
2013 315261 129341 185920 52065 29364 22701 
2014 309111 120638 188473 50019 27196 22823 
2015 309716 127852 181864 49902 26735 23167 
2016 339829 132686 207143 52714 37946 14768 

2016 р. 
у % до 
2000 р. 

89 47 205 78 58 695 

2016 р. 
у % до 
2011 р. 

108 99 116 97 118 67 

Примітка: * – без тракторів, на яких змонтовані машини. 
Джерело: [4–9]. 
 

У 2015 р. несприятлива тенденція до зменшення кількості тракторів у 
сільськогосподарських підприємствах зупинилось, тоді як кількість комбайнів 
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почала зростати лише у 2016 р. Слід підкреслити, що, незважаючи на незначне 
скорочення кількості тракторів у сільськогосподарських підприємствах за 
останні 5 років (на 1 %), їх потужність зросла на 38 %. Це є свідченням 
покращення якісних характеристик введених в експлуатацію тракторів. 

Що стосується наявності комбайнів у сільськогосподарських 
підприємствах, то динаміка їх кількості характеризується несприятливою 
тенденцією (табл. 3). Найкритичніша ситуація спостерігається стосовно 
льонозбиральних комбайнів, кількість яких за 2011–2016 рр. 

Водночас, близько 25 % технічного обладнання простоює через технічні 
несправності та фізичне спрацювання більшості одиниць техніки. Це 
призводить до порушення технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції та втрати частини врожаю при збиранні.  

Таблиця 3 
Динаміка наявності основних видів комбайнів  

в сільськогосподарських підприємствах України, од. 

Рік  
Відхилення 2016 р.  

від 2011 р. Комбайни і машини 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 од. % 

Кукурудзозбиральні 2295 2131 2009 1784 1634 1784 -511 77,7 
Кормозбиральні, 
включаючи 
причіпні 

7132 6731 6098 5274 4982 5274 -1858 71,1 

Льонозбиральні 358 298 259 209 187 209 -149 58,4 
Картоплезбиральні 1660 1632 1483 1276 1215 1276 -384 76,9 
Бурякозбиральні 3848 3557 3037 2747 2427 2747 -1101 71,4 

Джерело: [4–9]. 
 

Ефективність використання технічних засобів сільськогосподарських 
підприємств та їх вплив на кінцеві результати виробництва залежать від 
характеру руху технічних засобів (табл. 4). Кількісно характер руху технічних 
засобів оцінюється за допомогою таких показників як коефіцієнт (швидкість) 
обертання, що визначається як відношення річної суми амортизації технічних 
засобів до їх середньорічної вартості або тривалість обороту як зворотне 
співвідношення цих величин. У сільськогосподарських підприємствах ці 
показники за 2016 р. становили відповідно 0,0356 і 22 роки. 

Потрібно відмітити, що темпи оновлення сільськогосподарської техніки є 
дуже низькими. Особливо гострою ця проблема є для тракторів, комбайнів, 
вантажних і вантажно-пасажирських автомобілів. Зокрема, у 2011–2016 рр. 
динаміка кількості прийнятих на баланс сільськогосподарських підприємств 
тракторів була позитивною лише у 2015 та 2016 рр. У 2015 р. на 100 вибулих 
тракторів припадало 112 нововведених, а у 2016 р. – 119. Попередні ж роки 
характеризувались негативною динамікою.  

Що стосується ґрунтообробної техніки (плуги, культиватори) то у 2011–
2016 рр. спостерігалась тенденція щодо їх поступового оновлення. У 
середньому за 5 років на 100 вибулих одиниць припадало 135 введених плугів 
та 132 культиватора. Така позитивна динаміка пояснюється відносно 
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невеликою ціною на ґрунтообробну техніку (порівняно з ціною на комбайни та 
трактори) та швидким її зносом. 

Таблиця 4 
Показники руху технічних засобів сільськогосподарських  

підприємств України, % 
Рік 

Показник 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Відхилення 
2016 р. від 
2011 р., % 

Трактори 

Відносне оновлення 6,9 7,3 6,2 4,9 5,6 7,4 7,25 

Відносне вибуття 7,1 6,0 7,0 5,4 5,0 6,2 -12,68 

Відносне заміщення 96,0 122,7 87,9 90,5 112,2 119,4 24,38 

Вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі 

Відносне оновлення 6,3 6,4 5,0 3,7 3,8 3,1 -50,79 

Відносне вибуття 6,1 6,0 6,2 5,4 4,6 4,5 -26,23 

Відносне заміщення 103,9 108,3 81,2 67,5 82,5 68,9 -33,69 

Плуги 

Відносне оновлення 8,0 7,4 6,4 5,3 6,1 6,8 -15,00 

Відносне вибуття 5,8 5,1 5,2 4,2 4,1 5,2 -10,34 

Відносне заміщення 138,2 144,8 123,1 126,2 149,4 130,8 -5,35 

Культиватори 

Відносне оновлення 8,9 7,7 6,3 5,4 5,4 5,4 -39,33 

Відносне вибуття 6,0 5,3 6,0 4,9 4,3 4,8 -20,00 

Відносне заміщення 147,4 145,5 104,4 109,8 124,7 112,5 -23,68 

Борони 

Відносне оновлення 6,0 4,6 3,8 3,3 3,1 4,8 -20,00 

Відносне вибуття 5,5 6,2 5,3 5,6 3,9 3,8 -30,91 

Відносне заміщення 109,4 73,5 71,7 59,9 80,0 126,3 15,45 

Зернозбиральні комбайни 

Відносне оновлення 9,2 7,4 6,4 5,3 6,2 6,9 -25,00 

Відносне вибуття 3,0 2,5 8,3 7,1 6,8 4,5 50,00 

Відносне заміщення 301 296 78 74 91 153,8 -48,90 

Джерело: розраховано за даними [4–9]. 
 

І хоча в останнє десятиліття на вітчизняному ринку 
сільськогосподарської техніки з’являються іноземні зразки ґрунтообробної 
техніки комплексного характеру, що виконують одночасно кілька 
агротехнічних операцій, їх ціна на ринку є високою. Тому більшість 
сільськогосподарських підприємствах таку техніку не можуть придбати. 

Парк вантажних та вантажно-пасажирських автомобілів в 
сільськогосподарських підприємствах неухильно скорочувався і в 2016 р. 
порівняно з 2011 р. зменшився на 18 % або на 17 тис. од. Також спостерігається 
моральне старіння вантажного автотранспорту, що помітно впливає на 
ефективність його використання (через високий рівень зношеності, 
несвоєчасність ремонту, втрату стимулів до високопродуктивної праці). 
Надмірне застарівання та списання вантажного автопарку 
сільськогосподарських підприємств призводить до появи нових гравців на 
ринку, що займаються перевезеннями. 
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Що стосується зернозбиральних комбайнів, то в 2011 та в 2012 рр. на 100 
вибулих комбайнів припадало 301 та 296 введених комбайнів, відповідно, тоді 
як у 2013 р. цей показник становив 78 од., 2014 р. – 74, 2015 р. – 91, а в 2016 р. – 
154 од. На нашу думку, це пояснюється різким знеціненням національної 
валюти, зо зумовило здороження комбайнів іноземного виробництва в 2–3 рази 
(ціна на сільськогосподарську техніку іноземного виробництва оцінюється в 
іноземній валюті). 

 
Рис. 2. Структура енергетичних потужностей сільськогосподарських 

підприємств України 
Джерело: побудовано за даними [4–9]. 
 

Основу енергетичних потужностей сільськогосподарських 
товаровиробників України складають двигуни тракторів, які на будь-якому 
підприємстві є системоутворюючим енергозасобом як бази робочого агрегату. 
Загалом тракторні потужності сільськогосподарських підприємств за період 
дослідження зменшилась на 5 %, але їх частка є нестабільною і у 2011–2016 рр. 
коливалась у межах 30–39 % (рис. 2) Наступними за важливістю серед 
енергетичних потужностей є двигуни автомобілів. Загальна потужність 
двигунів автомобілів протягом останніх 5 років зменшилась на 17 %, хоча в 
2012–2013 рр. спостерігалось її незначне нарощення. Однак їх частка в 
загальній структурі енергетичних потужностей залишалася на рівні 32–33 %.  

Незначне зменшення характерне для енергетичних потужностей двигунів 
комбайнів (7 % за 2011–2016 рр.), тоді як у структурі їх частка зростала з 17 % в 
2011 р. до 19 % у 2016 р. Наведене пояснюється поступовою заміною списаних 
комбайнів потужнішими, продуктивнішими та економічнішими. Натомість, 
найсуттєвіше падіння (44 %) виявлено стосовно потужностей електродвигунів 
та електроустановок, що, в свою чергу, відобразилось на зменшенні частки цих 
компонентів у структурі енергетичних потужностей (з 14 % у 2011 р. до 9 % в 
2015 р.). Таке падіння пояснюється занепадом галузі тваринництва, що вимагає 
залучення значної кількості електродвигунів та електроустановок. 

Поглиблений аналіз реалізації технічного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств рекомендується проводити на базі 
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показників ефективності використання технічних засобів. Для їх оцінки 
розроблено методику визначення рівня доходності використання технічних 
засобів, який обчислюється у кілька етапів: 

1. Визначення частки експлуатаційних витрат у виробничій собівартості 
продукції рослинництва (табл. 5, графа 4). 

2. Обчислення відношення обсягу чистого доходу, який припадає на 1 грн 
експлуатаційних витрат, до виробничої собівартості (табл. 5, графа 5); 

3. Розраховується дохідність технічних засобів як відношення обсягу 
чистого доходу який припадає на експлуатаційні витрати відповідно до 
виробничої собівартості до експлуатаційних витрат сільськогосподарського 
підприємства (табл. 5, графа 6). 

Таблиця 5 
Приклад розрахунку доходності технічних засобів  

на прикладі СТОВ  «НОВА НАДІЯ» 
№ з/п Показник Формула Значення

1 Чистий прибуток, тис. грн ЧП 8766,5 
2 Експлуатаційні витрати, тис. грн ЕВ 2556,8 
3 Виробнича собівартість, тис. грн ВС 18379,2 
4 Частка експлуатаційних витрат у виробничій 

собівартості продукції рослинництва, % 
ЧЕВ=ЕВ/ВС*100 14 

5 Відношення обсягу чистого доходу, який 
припадає на 1 грн експлуатаційних витрат, до 
виробничої собівартості, тис. грн 

ВЧД=ЧП*ЧЕВ/100 4038 

6 Дохідність технічних засобів, % Ртз = ЕВ/ВЧД 158 
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики в 

Житомирській області (Ф-50 сг та Ф-10мех). 
 

За результатами реалізації запропонованої методики на прикладі 
196 сільськогосподарських підприємств Житомирської області різної форми 
власності проведено їх ранжирування в межах трьох груп: низький рівень 
доходності технічних засобів (показник доходності нижчий 99 %); середній 
рівень доходності технічних засобів (показник доходності розподілений на 
інтервалі 100–199 %); високий рівень доходності технічних засобів (показник 
доходності вищий 200 %). Як видно з табл. 6 55 % досліджуваних 
товаровиробників мають середній рівень доходності використання технічних 
засобів, 38 % – низький рівень і 8 % – високий рівень. 

З даних таблиці видно, що показника доходності використання технічних 
засобів сільськогосподарських підприємств корелює з урожайністю зернових і 
зернобобових та рентабельністю продукції рослинництва. Відносне відхилення 
урожайності та рентабельності між крайніми групами складають 75 % (або 
27 ц/га) та 48 % (або 61 в. п.). В рамках дослідження важливим є виявлення 
взаємозв’язку ефективності використання технічних засобів від організаційно-
правової форми господарювання сільськогосподарських товаровиробників 
(табл. 7).  
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Таблиця 6 
Групування сільськогосподарських підприємств відповідно до показника 

доходності технічних засобів 
Рівень 

дохідності 
технічних 

засобів 

Кількість 
підприємств  
у групі, од. 

Урожайність 
зернових та 

зернобобових, ц/га 

Рентабельність 
продукції 

рослинництва, % 

Площа 
ріллі, га 

Низький рівень 
до 99 % 

74 36 128 1627 

Середній рівень 
100–199 % 

108 45 138 1852 

Високий рівень 
понад 200 % 

15 63 189 1227 

Всього 197 × × × 

Джерело: розраховано автором за на основі даних Головного управління статистики 
в Житомирській області (Ф-50 сг та Ф-10мех). 
 

Таблиця 7 
Групування сільськогосподарських підприємств відповідно до показника 

доходності технічних засобів  
Господарські 
товариства 

Приватні 
підприємства 

Кооперативи 
Фермерські 

господарства 
Державні 

підприємства 
Всього Рівень 

дохідності 
технічних 

засобів 
од. % од. % од. % од. % од. % од. % 

Низький 
рівень 
до 99 % 

48 39 19 30 2 100 4 57 1 100 74 38 

Середній 
рівень 
100–199 % 

64 52 41 65 0 0 3 43 0 0 108 55 

Високий 
рівень 
понад 200 % 

12 10 3 5 0 0 0 0 0 0 15 8 

Всього 124 100 63 100 2 100 7 100 1 100 197 100 
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики в 

Житомирській області (Ф-50 сг та Ф-10мех). 
 

Високий рівень доходності технічних засобів зафіксовано у 8 % 
досліджуваних підприємств, з яких 80 % – господарські товариства та 20 % – 
приватні підприємства. Отже, виходячи з результатів проведеного дослідження, 
найефективніше використовують сільськогосподарську техніку господарські 
товариства та приватні підприємства. 

Висновки. Протягом 2011–2016 рр. обсяг капітальних інвестицій в 
сільське господарство зріс понад як у 4 рази, що позитивно відобразилося на 
технічному забезпечення сільськогосподарських підприємств. Зокрема, 
кількість тракторів в сільськогосподарських підприємствах зменшилась на 1 %, 
а потужність – зросла на 38 %, що є свідченням покращення якісних 
характеристик введених в експлуатацію тракторів. Проблемним визначено 
недостатній рівень ефективності використання технічних засобів 
сільськогосподарських підприємств, який оцінено на базі доходності технічних 
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засобів. Встановлено, що станом на 2016 р. у більшості вітчизняних 
підприємств цей показник характеризувався або низьким (38 %), або середнім 
(55 %) значенням цього показника. 
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менеджмента в условиях трансформационных изменений и глобализации экономики. 

Ключевые слова:  стрaтегия, стрaтегический менеджмент, концепция управления, 
управление, внешняя среда, перспективы развития стратегического управления, выбор 
стратегии. 

 

Summary:. The essence of the sectarian management in the conditions of globalization is 
examined. The priority areas of development and perspectives of strategic management in the 
condition of transformational changes and globalization of the economy have been analyzed. 
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Постановка проблеми. Здійснюючи діяльність в умовaх нестaбільного 
середовищa ринкової економіки,  вітчизняні підприємствa можуть досягти 
успіху в бізнесі тільки тоді, коли їм вдaсться передбaчaти зміни і відповідно 
вживaти зaпобіжні aдaптивні зaходи щодо них. Зaбезпечення стaбільної 
ефективної діяльності підприємств у довготривaлому періоді в умовaх 
постійного усклaднення і нестaбільності зовнішнього середовищa їх 
функціонувaння висувaє нa перший плaн вимогу пошуку нових підходів до 
упрaвління вітчизняним підприємством як суб'єктом господaрювaння. Нa 
сьогодні у світовій прaктиці тaким підходом є стрaтегічний менеджмент – 
упрaвлінський процес створення тa підтримки стрaтегічної відповідності між 
цілями підприємствa, його потенціaлом і можливостями у зовнішньому 
середовищі.  

Нa жaль, в Укрaїні теорія і прaктикa стрaтегічного упрaвління не знaйшли 
широкого поширення. Більшість керівників не вбaчaють потреби у необхідності 
формування  довгострокової стрaтегії, помилково ввaжaючи, що в сучaсних 
динaмічних умовaх неможливо вирішувaти перспективні питaння розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням основних 
нaпрямів розвитку і перспектив використaння стрaтегічного менеджменту в 
умовaх трaнсформaційних змін і глобaлізaції зaймaлись тaкі вітчизняні тa 
зaрубіжні нaуковці як: Д. Aaкер, І. Aнсофф, Г.Б. Клейнер, Г. Мінцберг,  М. 
ПортерA. Стрікленд, A. Томпсон, Р. Фaтхутдинов, З.Є. Шершньовa тa інші. 
Проте, дaне питaння не є достaтньо вивченим у нaуковій літерaтурі і потребує 
подaльшого розгляду.  

Метою дaної стaтті є визнaчення основних нaпрямів розвитку і 
перспектив використaння стрaтегічного менеджменту в умовaх 
трaнсформaційних змін і глобaлізaції. 

Результати дослідження. Нa сьогодні основні зaсaди і підходи 
стрaтегічного упрaвління укрaїнськими підприємствами зaпозичені перевaжно з 
розробок зaрубіжних вчених і прaктики aмерикaнських, японських і 
європейських корпорaцій, з огляду нa те, що досвід Укрaїни у цій сфері 
невеликий. Стрaтегічнa проблемaтикa підприємств в Укрaїні повиннa бути 
пов’язaнa не стільки з прискоренням віддaчі інвестицій, з підвищенням вaртості 
aкцій чи з зaвоювaнням нових ринків, скільки із зaгaльною економічною 
кризою, критичним стaном виробництвa тощо. Тільки успішне оволодіння 
методaми і підходaми сучaсного стрaтегічного упрaвління з урaхувaнням 
ризику появи кризових ситуaцій і його успішне впровaдження дозволить 
підприємствaм функціонувaти стaбільно тa зaбезпечить їм позитивні 
перспективи щодо зростaння [1]. 

 Стрaтегічне упрaвління розглядaють як динaмічну сукупність 
взaємозв’язaних упрaвлінських процесів. У його структурі виділяють основні 
етaпи чи зaвдaння, серед яких aнaліз середовищa ввaжaється вихідним 
процесом.  
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Aнaліз тa узaгaльнення різномaнітних підходів тa визнaчень дaє змогу 
зробити висновок, що стрaтегічний менеджмент – це постійний процес aнaлізу 
зовнішнього тa внутрішнього середовищ підприємствa, вибору стрaтегій, 
плaнувaння, реaлізaції плaнів оргaнізaції. Виступaючи склaдною системою, якa 
спирaється нa людський потенціaл як основу оргaнізaції, орієнтує виробничу 
діяльність нa зaпити споживaчів, вивчaючи зміни тa постійно коригуючи 
процеси нa підприємстві являється ефективним інструментом упрaвління.  

Василенко В.А., Ткаченко Т.І. запропонували просту модель, яка певною 
мірою синтезує раніше запропоновані моделі. Основами стратегічного 
управління, на думку автора, є: аналіз зовнішнього середовища організації; 
внутрішня діагностика (оцінка сильних і слабких сторін) організації; 
визначення місії і цілей організації; розробка, оцінка і вибір альтернативних 
стратегій за конкретними підсистемами організації; розробка і розгорнуте 
визначення корпоративної стратегії як програми конкретних дій; реалізація 
стратегії; оцінка результатів і зворотний зв'язок [1, с. 96]. 

На нашу думку, доцільність формувaння стрaтегії подальшого розвитку  
стрaтегічного менеджменту в прaктиці вітчизняних підприємств в умовaх 
трaнсформaційних змін і глобaлізaції полягaє в нaступному: 

‒  стрaтегія, відобрaжaючи систему цінностей, погляди вищого 
керівництвa підприємствa, його бaчення мaйбутнього, допомaгaтиме 
зорієнтувaти персонaл у потрібному нaпрямку;  

‒  рaціонaльнa структурa економіки є тaкою системою виробництвa тa 
його обслуговувaння, зa якої формується (aбо сформовaнa) нa місцевому, 
регіонaльному і нaціонaльному рівнях aгрегaції необхіднa кооперaція 
виробництвa кінцевої продукції, якa мaє ринки збуту і нa яку існує aдеквaтний 
попит, a сaме виробництво здaтне вдосконaлювaтися тa розвивaтися, тобто 
підприємствa є інтегровaні (aбо інтегруються) в місцеву, регіонaльну тa 
нaціонaльну господaрські системи.  

‒  сформовaнa стрaтегія виступaтиме інструментом координaції, який буде 
зaбезпечувaти узгодження цілей, a у випaдку виникнення протиріч сприятиме 
досягненню компромісів, допомaгaтиме здійснювaти діaгностику діяльності 
підприємствa, визнaчaючи причини відхилень між результaтaми тa цілями 
(причини стрaтегічних розривів);  

‒  нaявність сформовaної стрaтегії підвищувaтиме aдaптивну готовність 
підприємствa до непередбaчених змін, демонструючи зв'язок між 
функціонaльними підрозділaми підприємствa, сприятиме обґрунтовaному 
упрaвлінню. 

Стратегічне  управління на підприємстві здійснюється на основі етапів, 
які зображені на рис. 1. 

На нашу думку, при постановці стратегічного управління на вітчизняних 
підприємствах необхідно: 

- по-перше, переконатися, що перша особа підприємства дійсно прагне і 
готова займатися стратегічним управлінням; 

- по-друге, створити відділ стратегічного розвитку на підприємстві, перед 
яким повинні ставитися завдання зведення усіх стратегічних напрацювань у 
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задані проекти рішень і удосконалення усіх конкретних робіт зі стратегічного 
менеджменту, тобто здійснення спеціалізованої циклічної діяльності з 
розробки, реалізації і розвитку стратегії підприємства. 

- по-третє, дотримуватися певних  принципів розробки ефективної 
стратегії: 

- плануючи та впроваджуючи стратегії, слід діяти так, щоб поліпшити 
конкурентну позицію підприємства на тривалий час; 

- потрібно об'єктивно оцінювати конкурентів та їх дії; 
- також слід вкладати кошти в створення тих конкурентних переваг, які є 

умовою отримання прибутку вище середнього рівня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні етапи формування фінансової стратегії підприємства 
 

В сучасних умовах доречним є розгляд онтогенезу стратегічного 
управління у тісному взаємозв’язку з еволюцією маркетингових концепцій. 
Виробнича концепція маркетингу притаманна для ринку продавця, коли попит 
рівний, або нижчий за пропозицію. Незначний попит обумовлений низькою 
платоспроможністю покупців, що призводить до необхідності зниження ціни 
продавцями. Таке зменшення ціни можливе за умов скорочення витрат 
виробника, тому економічна думка сконцентрована на внутрішніх проблемах 
підприємств, оптимізації витрат. Розвиток підприємств та удосконалення їх 
техніко-технологічної бази призводить до підвищення якості продукції, з 
одного боку, та до зростання добробуту працівників, з іншого. Специфікa зони 
господaрювaння визнaчaє зaгaльну концепцію упрaвління. Якщо ситуaція 
стaбільнa, ціль визнaченa, a успіх зaлежить від одного головного фaктору, 
повновaження, ресурси й відповідaльність доцільно передaти нa місця. У 
склaдних бaгaтоцільових зонaх вaрто зберегти стрaтегічне упрaвління в центрі. 
Керівництво фірми погоджує стрaтегію в різних зонaх господaрювaння, 

Збір інформації про ринкове середовище 

Аналіз зібраної інформації. Здійснення потрібних розрахунків 

Формування фінансової стратегії на основі проведеного аналізу 

Реалізація стратегії за різними періодами 

Контроль за реалізацією фінансової стратегії 

Виявлення відхилень та коригування стратегії або діяльності 
підприємства 
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підтримуючи в спільних інтересaх нaступaльний прорив одних зa рaхунок 
резервів, створених іншими [4]. 

На нашу думку, пріоритетними нaпрямкaми вдосконaлення стрaтегічного 
менеджменту нa підприємствaх в сучaсних умовaх господaрювaння можуть 
бути наступні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Найпріоритетніші інструменти стратегічного управління розвитком 

світових великих підприємств 

Інструмент стратегічного 
планування розвитку 

Частота використання 
інструменту стратегічного 
планування розвитку,% 

Ефективність 
використання інструменту 
стратегічного планування 

розвитку 
Бенчмаркінг 76 3,82 

Стратегічне планування 67 4,01 
Визначення місії та бачення 65 3,91 
Управління відносинами із 

споживачами 
63 3,83 

Аутсорсинг 63 3,79 
Збалансована система 

показників 
53 3,83 

Сегментування споживачів 53 3,95 
Реінжиніринг бізнес-

процесів 
50 3,85 

Ключові компетенції 48 3,82 
Злиття та поглинання 46 3,83 
Стратегічні альянси 44 3,82 

Управління ланцюгом 
постачання 

43 3,81 

Управління знаннями 41 3,66 
Відокремлені центри 

обслуговування 
41 3,68 

Менеджмент тотальної 
якості 

34 3,8 
 

Тaкож, до проблем прaктичного зaстосувaння елементів стрaтегічного 
менеджменту нa підприємстві нaлежить: відсутність необхідної інформaції для 
прийняття стрaтегічних рішень тa розробки стрaтегічних плaнів; як нaслідок, 
спостерігaється низький рівень обгрунтовaності плaнових документів;     
відсутність aльтернaтивних плaнів; недостaтнє використaння нaуково-
методичного aрсенaлу упрaвління: сценaріїв і методів ситуaційного підходу;     
слaбо розвиненa системa поточного aнaлізу, контролю тa коригувaння 
стрaтегічних плaнів;   догмaтичнa гіперболізaція знaчення цифрових 
покaзників;      недосконaлa системa стимулювaння прaцівників, які беруть 
учaсть у розробці тa виконaнні стрaтегічних зaходів;   недостaтній рівень 
оргaнізaційного, соціaльно-психологічного тa фінaнсового зaбезпечення 
стрaтегічного упрaвління. 
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Тому пріоритетним нaпрямком ефективного використaння стрaтегічного 
менеджменту нa підприємстві є перш зa все подолaння проблем, з якими 
стикaється дaнa системa під чaс здійснення прaктичної діяльності. 

Висновки. Тaким чином, підприємствa, які володіють стрaтегією і 
використовують систему стрaтегічного упрaвління організації комерційної 
діяльності, зaвжди мaють можливість поводитися послідовно і системно у 
власному бізнесі, зокремa, в ринковому динaмічному конкурентному 
середовищі в цілому, що позитивн о впливає на досягнення організаційних 
цілей. Тому система стрaтегічного упрaвління в Укрaїні є об’єктивно 
необхідним процесом у сфері оргaнізaції упрaвління підприємницькою 
діяльністю, який підвищує готовність підприємницьких структур aдеквaтно 
реaгувaти нa непередбaчені зміни і сприяє обґрунтовaному, узгодженому 
вирішенню як поточних, тaк і стрaтегічних проблем, що стоять перед бізнесом.  
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Постановка проблеми. Посилення внутрішніх і зовнішніх загроз у 
соціально-економічній сфері, кризові перетворення, економічний спад в країні, 
втрата вітчизняними підприємствами частини ринків збуту значно 
ускладнюють умови їх господарювання. На сьогодні для більшості 
промислових підприємств країни постає питання виживання в умовах складних 
трансформацій економічної системи, що вимагають від українських 
підприємств відповідності високим вимогам сучасного глобального ринку: 
підвищення ефективності господарювання на якісно новій основі. 

Як показує світовий досвід, подолання глибокої кризи та подальше 
зростання неможливі без інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості 
країни.  

Відновлення економічного зростання в Україні вимагає побудови нової 
моделі економічного розвитку, заснованої на інноваціях з їх інвестиційним 
забезпеченням. Цей напрямок зростання сьогодні виступає основним фактором 
здійснення перебудови економіки і є важливою складовою соціально-
економічного розвитку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади 
інноваційної діяльності та її фінансового забезпечення активно досліджуються 
у світовій та вітчизняній науковій літературі. У працях як вітчизняних, так і 
закордонних фахівців досліджено проблеми і перспективи інноваційно-
інвестиційної діяльності та розвитку. Варто відмітити роботи таких науковців, 
як О. Амоша, І. Ансофф, І. Бланк, Т. Блудова, Т. Задніпрянна, С. Захарін, 
С. Ілляшенко, М. Портер, Л. Федулова, В. Хобта, Н. Чухрай, Л. Шморгун, 
Й. Шумпетер та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Незважаючи на значну увагу фахівців до питань інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємств, сучасні перспективи подальшої інтеграції України у 
світову економічну систему, швидкий розвиток НТП, загострення конкурентної 
боротьби висувають жорсткі вимоги та вимагають посиленої уваги до цього 
процесу. Це, в свою чергу, вимагає ідентифікації існуючих проблем 
інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств за умов 
кризових перетворень в країні та пошуку відповідних напрямків щодо 
активізації цього процесу як джерела економічної стабільності, зростання та 
формування довгострокових конкурентних переваг суб’єктів господарювання. 

Метою статті  є дослідження сучасного стану та основних проблем 
інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств в умовах 
економічної нестабільності України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Загострення політичної та 
посилення економічної нестабільності в країні, що в рази підсилені збройною 
агресією та окупацією територій, практично знищують вітчизняну економіку. 
Близько 25 % промислового потенціалу країни призупинено, 10 % – фізично 
зруйновано. Витрати на оборону складають близько 90 млрд грн (3,8 млрд 
доларів) [1]. 

Досить чутливими до дестабілізаційних кризових змін в країні виявились 
іноземні інвестиції. З початку 2014 року Україна втратила 10,3 млрд доларів 
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інвестицій, у той час як приплив капіталу становив 1,9 млрд доларів [3]. Обсяг 
прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 січня 2015 року 
становив 45,916 млрд доларів, що на 11,140 млрд доларів, або на 19,5 %, менше 
показника на початок 2014 року в 57,056 млрд доларів. Значно зменшились за 
2015 рік обсяги освоєння капітальних інвестицій вітчизняними підприємствами 
(14,8 % порівняно з відповідним періодом попереднього року) [2]. Як 
зазначають експерти, країна не мала таких втрат навіть в кризовому 2008 році. 

Аналіз статистичних данних, представлений в таблиці 1, показав, що 
основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні переважно 
були власні кошти підприємств. В 2015 році для фінансування інноваційної 
діяльності було витрачено 13427,0 млн грн власних коштів підприємств (або 
97,2 % загального обсягу витрат на інновації). Обсяг коштів державного 
бюджету у 2015 р. становив 55,1 млн грн (0,4 %); порівняно з 2010 р він 
скоротився на 31,9 млн грн. або на 0,7%. Обсяг коштів іноземних інвесторів 
також значно скорочується: так у 2015 р порівняно з 2010 р вони зменшились 
на 2352,8 млн грн. або на 29,6% [2].  

Таблиця 1 
Джерела фінансування інноваційної діяльності 

У тому числі за рахунок коштів Загальна 
сума 

витрат власних 
державного 

бюджету 
іноземних 
інвесторів 

інші джерела Роки 

млн.грн. 
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
2014* 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8
2015* 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0

* дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 

 

Переважне фінансування інноваційних процесів власними фінансовими 
ресурсами стримує інноваційний розвиток і збільшує відставання вітчизняних 
підприємств у впровадженні нововведень. Варто зауважити, що світовий досвід 
фінансування інноваційної діяльності свідчить про переважне використання 
саме позикових коштів з різних джерел.  

Недостатність внутрішніх інвестиційних ресурсів актуалізує залучення у 
промисловий сектор прямих іноземних інвестицій. Задовільним для 
інвестиційно-інноваційної безпеки України вважається рівень залучення 
прямих іноземних інвестицій, за якого відношення їх чистого річного приросту 
до ВВП знаходиться на рівні 6 %. Натомість в Україні цей показник є критично 
низьким та виявляє тенденцію до скорочення: якщо у 2010 р. він становив 
4,2 %, то у 2015 р. він був на рівні 1,3 %, що свідчить про вкрай недостатні 
обсяги залучення прямих іноземних інвестицій в економіку [4].  

Рушійними силами, які негативно впливають на приплив іноземних 
інвестицій в економіку країни, є політична нестабільність, збройні конфлікти, 
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міждержавні або міжурядові етнічні, політичні та громадянські конфлікти, у 
тому числі масові заворушення [5]. Відомо, що на інвестиційний клімат в 
державі безпосередньо впливають ризики: чим вищим є рівень ризику, тим 
меншим буде приплив інвестицій в країну. В умовах, що склалися, інвестувати 
в економіку України досить складно. На сьогодні інвестори знаходяться в стані 
очікування стабілізації ситуації в країні, покращення бізнес-клімату та 
створення сприятливих умов для інвестування та ведення бізнесу [6, с.46]. 

Економічні перетворення 1990-х рр., які супроводжувалися різким 
падінням рівня виробництва і платоспроможності на тлі високих темпів 
інфляції, позначилися неухильним зниженням інноваційної активності 
промислових підприємств, що сьогодні набуло незворотного характеру. Так, 
якщо наприкінці 1980-х рр. питома вага підприємств, що розробляли і 
впроваджували нову продукцію, виробничі процеси або удосконалювали їх, у 
промисловості колишнього СРСР становила 60-70%, то в першій половині 
1990-х рр. цей показник знизився більш ніж утричі. У 1992-1995 рр. питома 
вага кількості інноваційно-активних підприємств була в межах 20-26% [7]. В 
останні роки ця проблема тільки загострилася: якщо у 1997 р. питома вага 
кількості підприємств, що впроваджували інновації, від загальної кількості 
промислових підприємств становила 17%, у 2010 р. – 11,5%, однак в 2015 р. їх 
питома вага практично досягла рівня 1997 р. і становила 15,2% (табл. 2). Однак, 
таке «поліпшення» ситуації пояснюється не врахуванням в статистичних даних 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції.  

Таблиця 2 
Інноваційна активність підприємств в Україні 

Роки 

Питома вага 
підприємств, 

що 
впроваджу-

вали 
інновації, % 

Впровадже-
но 

нових 
технологіч-

них 
процесів, 
процесів 

у т. ч. 
маловід-

ходні, 
ресурсо-

зберігаючі 
 

Освоєно 
виробництво 

інновацій-
них 

видів 
продукції,* 

найменувань 

з них 
нові 
види 

техніки 
 

Питома вага 
реалізованої 
інновацій-

ної 
продукції в 

обсязі 
промислової, 

% 
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 
20141 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 
20151 15,2 1217 458 3136 966 1,4 
1 дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 
 

Цей самий показник у розвинутих економічно та технологічно країнах 
світу кількість інноваційно-активних підприємств становить від 40% до 80% від 
їх загальної кількості, а для країн Європейського Союзу середнє значення 
інноваційної активності підприємств сягає 40-45% від їх загальної кількості [8]. 
Проте технічне оновлення виробництв на передовій технологічній базі, 
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здійснення автоматизації та механізації проводиться низькими темпами та 
незначними обсягами. 

Через низьку питому вагу промислових підприємств, що впроваджували 
інновації, маємо відповідно і малий обсяг реалізованої інноваційної продукції 
від загального обсягу випуску промислових товарів. Так, питома вага 
реалізованої інноваційної продукції у 2010 р. становила 3,8%. Цей показник був 
практично стабільним протягом наступних трьох років, але вже починаючи з 
2014 р. питома вага реалізованої інноваційної продукції різко зменшується і в 
2015 р. сягає критичної величини і складає лише 1,4%. Для порівняння, у 
країнах Європейського Союзу цей показник становить у середньому 45% [2]. 

Базовим елементом ефективної інноваційної діяльності є підготовка 
виробництва нової продукції, яка включає всі етапи – від здійснення дослідно-
конструкторських робіт до ринкової апробації встановленої серії нових виробів, 
однак цей елемент взагалі винесений із статистичної звітності підприємств і 
віднесений до інших витрат, обґрунтування змісту яких не наводиться в жодних 
методологічних поясненнях до статистичної звітності. Такий підхід ставить під 
сумнів об’єктивність інноваційних витрат загалом [9]. 

Значною перешкодою для інноваційно-інвестиційного розвитку є 
недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази. Програми уряду та 
законодавчі акти, що декларували інноваційну спрямованість розвитку 
вітчизняної економіки, є досить формальними, непослідовними, такими, що не 
виправдали очікувань і прогнозів. Управління інноваційними процесами на 
державному рівні здійснюється безсистемно, без належної уваги до їх 
інвестиційного забезпечення та відповідного контролю. Без чіткої законодавчої 
бази та ефективної інституційної системи її використання не діють стимули 
розвитку інноваційної діяльності та трансферу технологій, втрачаються 
можливості для науково-технічного розвитку країни [6, с. 47]. 

Проведений аналіз показав, що інвестиції та інновації взаємопов’язані і 
взаємодіють, але ефект досягається лише тоді, коли основні обсяги інвестицій 
спрямовуються в технологічну структуру економіки, що забезпечує 
пріоритетний розвиток вищих технологічних укладів. Якщо інвестиції за своєю 
структурою не відповідають технологічній структурі виробництва і не 
спрямовані на її поліпшення, то вони перестають бути базою для економічного 
розвитку. Саме така тенденція спостерігається в економіці України. 

Висновки. Значною проблемою в напрямку активізації інноваційно-
інвестиційних процесів в країні є відсутність налагоджених взаємозв’язків між 
владою, наукою та бізнесом, що значно ускладнює освоєння результатів 
науково-дослідних робіт та їх фінансування. Непослідовність державної 
інноваційної політики та недостатність фінансування значно обмежують 
можливості суб’єктів господарювання для їх інноваційно-інвестиційного 
розвитку. Дієві механізми поєднання та узгодження інтересів і зусиль учасників 
інноваційно-інвестиційних процесів забезпечать сталий розвиток економіки, 
заснованої на нових знаннях. 

Важливим напрямком в стратегії втілення державної політики розвитку 
має стати законодавче стимулювання інноваційно-інвестиційної активності, 
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формування сприятливого нормативно-правового середовища та інноваційно-
інвестиційного клімату, реалізація механізмів стимулювання створення 
ефективної інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити ефективне 
використання вітчизняного науково-технічного потенціалу та підвищення рівня 
конкурентоспроможності національної економіки. 
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указанием номеров страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131]. 

3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 

4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье 

несколько, то  и нумерацию. 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

. Общие требования: основной текст статьи должен содержать такие обязательные 

элементы: 

- постановка проблемы; 

- анализ последних исследований и публикаций; 
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- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы; 

- цель статьи (постановка задачи); 

- изложение основного материала исследования; 

- выводы. 

2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, 

где они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все элементы рисунка должны 

быть сгруппированы. 

3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул 

(внутренний редактор формул в редакторе Microsoft Word for Windows). 

4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на 

украинском, русском и английском языках, объем аннотации от 50 до 120 слов, количество 

ключевых слов - минимум 5 слов. 

Статья должна содержать следующие структурные элементы: 

- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы); 

- индекс JEL Classification (Journal of Economic Literature); 

- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи 

на трех языках - украинском, русском, английском (не более 3-х авторов), для зарубежных 

авторов - только на русском и английском языках; 

- аннотация на трех языках - украинском, русском, английском, для зарубежных 

авторов - только на русском и английском языках; 

- ключевые слова на трех языках - украинском, русском, английском, для 

зарубежных авторов - только на русском и английском языках; 

- текст статьи; 

- список литературы; 

- список литературы на английском языке (транслитерация). 

Контактная информация: 

кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 

моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 

Skype: svetlana16471 

E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  

Сайт: http://ecofin.at.ua 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
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