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студент
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Визначено сутність соціально-психологічних аспектів управління персоналом підприємства. Сформовано структуру 
соціально-психологічного клімату у колективі. Проаналізовано методи діагностики показників соціально-психологічного 
клімату. Встановлено фактори, що впливають на формування психологічного клімату у колективі.
Ключові слова: персонал, соціально-психологічний клімат, відносини, управління персоналом.

Постановка проблеми. Управління персона-
лом це складний процес, який безпосередньо 

впливає на ефективність діяльності підприємства, 
формування його конкурентоспроможності. Вра-
ховуючи нестабільність економічного середовища 
в Україні, зростаючу конкуренцію та прагнення 
суб’єктів господарювання знайти нові ринки збуту, 
все більшої динамічності та інтенсивності набуває 
праця, зростає ступінь залучення працівників до 
всіх процесів на підприємстві, а відповідно й їх пси-
хологічне навантаження. У зв’язку з цим, особливої 
актуальності набуває питання створення сприятли-
вих умов, стійкого соціально-психологічного кліма-
ту як запоруки психологічного комфорту трудового 
колективу, а відповідно його продуктивної праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В ході 
аналізу теми дослідження розглянуто ряд літера-
турних джерел, серед яких: наукові статті, тези 
та матеріали конференцій, періодичні видання, 
монографічні праці. В економічній літературі про-
блемам теорії та практики управління персоналом 
в цілому та соціально-психологічним методам зо-
крема присвячено велика кількість наукових праць 
вітчизняних і закордонних вчених, зокрема Т. І. Ба-
лановської, О. Д. Гудзинського, П. В. Журавльова,  
Й. С. Завадського, А. А. Корсакової, Л. І. Михай-
лової, С. Л. Тарасова, А. Маслоу, Ф. Тейлора,  
Ф. Хедоурі та інших. Проте окремі питання щодо 
особливостей соціально-психологічних аспектів 
управління залишаються невирішеними..

Мета дослідження у визначенні ключових фак-
торів впливу на формування сприятливого соціаль-
но-психологічного клімату в колективі підприєм-
ства в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соці-
ально-психологічний клімат – якісний аспект міжо-
собистісних стосунків, що виявляється у сукупності 
внутрішніх (психологічних) умов, які сприяють або 
перешкоджають продуктивній спільній діяльності і 
всебічному розвитку особистості у групі. Часто ви-
користовують синонімічні поняття «психологічний 
клімат», «морально-психологічний клімат», «психо-
логічна атмосфера» тощо.

Морально-психологічний клімат в організації 
характеризують як позитивні, так і негативні озна-
ки. До позитивних ознак соціально-психологічного 
клімату належать:

– наявність позитивної перспективи для групи і 
кожного її індивіда;

– взаємодовіра і висока взаємовимогливість у 
групі;

– ділова критика;
– вільне висловлювання власної думки;
– відсутність тиску керівників на підлеглих;

– достатня поінформованість працівників про 
цілі та завдання організації;

– задоволеність працею й належністю до групи;
– прийняття на себе відповідальності за стан 

справ у групі тощо.
Негативними ознаками соціально-психологічно-

го клімату є дезінтеграція групи, нечітко визначе-
ні права та обов'язки осіб організації, відсутність 
чітко налагодженої системи комунікацій, наявність 
проблем адаптації до умов організації та ін.

Якість і продуктивність праці в колективі зале-
жать не тільки від організації діяльності, оснаще-
ності, умов, а й від рівня групового розвитку, між-
особистісних стосунків, психологічної сумісності, 
згуртованості, стилю керівництва. Часто високі ре-
зультати забезпечують товариська взаємодопомога, 
дружелюбність, взаємовиручка, переважання пози-
тивних емоцій, простота у взаєминах тощо.

Морально-психологічний настрій колективу ви-
являється у стосунках, що формуються на основі 
об'єктивних і суб'єктивних зв'язків між людьми. 
Адже за безпосередніх контактів усі зв'язки між 
працівниками набувають емоційного забарвлення, 
яке визначається ціннісними орієнтаціями, мораль-
ними нормами, особистими інтересами. Емоційний 
настрій є наслідком розвитку певних психічних 
станів у трудовій діяльності, які виникають не під 
впливом умов та особливостей діяльності, а під 
впливом міжособистісних стосунків.

На соціально-психологічний клімат на підприєм-
стві впливають такі чинники [1]:

– соціально-психологічний клімат суспільства 
(макроклімат). Основні його елементи працівники 
засвоюють не тільки у процесі виробничої діяль-
ності, а й у інших сферах життєдіяльності;

– умови життєдіяльності (територіальне розта-
шування, специфіка діяльності та ін.);

– суспільна думка, психологічний вплив, наслі-
дування тощо;

– вплив особливостей групової динаміки.
Отже, соціально-психологічний клімат визна-

чають як стан міжособистісних стосунків, що мо-
жуть змінюватися. Динаміка цих змін зумовлена 
як детермінантами зовнішнього плану (матері-
ально-технічні, організаційно-управлінські умо-
ви), так і особливостями безпосередньої взаємодії 
(тобто відображенням і розумінням міжособис-
тісних відносин). Стосовно організаційно-управ-
лінських умов, то вони безпосередньо пов'язані з 
соціально-психологічним кліматом, оскільки соці-
альна регуляція міжособистісної взаємодії відбу-
вається через систему виробничих відносин, котрі 
базуються на адміністративно-правових засадах 
організації.

© Базалійська Н.П., Пшонко С.В., 2015
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Визначаючи структуру виробничих відносин, 
організаційно-управлінські умови мало залежать 
від волі конкретної людини. У цьому розумінні вони 
є зовнішніми чинниками, які детермінують соціаль-
но-психологічний клімат. Водночас внутрішні чин-
ники, тобто явища і процеси, що відбуваються в са-
мій організації, відіграють не менш важливу роль у 
становленні соціально-психологічного клімату. 

Ці явища і процеси, які виявляються у таких 
групових ефектах, як настрій, громадська думка, 
самопочуття тощо, є наслідком соціально-психо-
логічного відображення мікросередовища. В екс-
периментальних дослідженнях показано пряму 
залежність соціально-психологічного клімату від 
процесів, що відбуваються у групі (характер офі-
ційних та неофіційних зв'язків, особливості керів-
ництва, стилі взаємин, характер прийняття рішень 
та розв'язання проблем, особливості нормової регу-
ляції відносин та ін.).

Тому пропонується розглянути основні озна-
ки поняття «соціально-психологічний клімат» 
для виділення факторів, що можуть впливати на 
формування сприятливого соціально-психологіч-
ного клімату. 

Так, Паригін Б. Д. зазначає, що соціально-пси-
хологічний клімат – один із вирішальних чинників 
успішної діяльності людини в усіх сферах життя 
суспільства [2, с. 28]. За Коломінським Н. Л., со-
ціально- психологічний клімат – це стан групової 
психіки, сукупність відношення членів колективу 
до умов і характеру сумісної діяльності, до колег по 
роботі, до керівника колективу [3, с. 130]. 

Таким чином, можна зробити висновок, щоб 
створити такі умови для процвітання установи, 
необхідно, щоб службовці в цій установі відчували 
себе «командою». Однією з ознак команди є згур-
тованість, взаємовиручка, підтримка й одночасно 
вимогливість до себе й інших. Одним із найважли-
віших показників того, що колектив – це команда, 
є хороший соціально-психологічний клімат, тобто 
такий стан у колективі, коли кожному його чле-
ну надаються оптимальні умови для реалізації його 
здібностей і схильностей. 

Сприятливий соціально-психологічний клімат 
характеризується ознаками, які розкривають його 
внутрішню суть: 

1) наявність позитивної перспективи для групи і 
кожного її індивіда; 

2) взаємодовіра і висока взаємовимогливість у 
групі; 

3) вільне висловлювання власної думки відсут-
ність тиску керівників, достатня поінформованість 
працівників про цілі та завдання організації; 

4) задоволеність працею й належністю до групи; 
5) створення в колективі умов для активної про-

фесійної та творчої діяльності, самореалізації, само-
ствердження та саморозвитку кожного працівника.

Стан соціально-психологічного клімату в колек-
тиві підприємств багато в чому залежить від умінь 
керівника застосовувати адекватні важелі впливу 
на підлеглих і регулювати його, а також від самих 
підлеглих, їх особистісних характеристик, таких як 
рівень розвитку синдрому «професійного вигоран-
ня», емоційного інтелекту та ін. 

Таблиця 1
Аналіз визначень поняття «психологічний клімат» *

Автори Визначення Ознака, за якою 
визначення 

відносяться до 
даної групи

Буєва Л. П., 
Обозов Н. Н., 
Платонов К. К., 
Уледов А. К.

Клімат розглядається як суспільно-психологічний феномен, як стан 
колективної свідомості. Клімат розуміється як відображення в сві-
домості людей комплексу явищ, пов'язаних з їх взаємовідносинами, 
умовами праці, методами його стимулювання

Соціально-психо-
логічний клімат як 
стан колективної 
свідомості

Кузьмін Є. С. Під соціально-психологічним кліматом необхідно розуміти такий со-
ціально-психологічний стан малої групи, який відображає характер, 
зміст і спрямованість реальної психології членів організації

Васильченко О. Соціально-психологічний клімат трудового колективу – це соціально 
зумовлена, відносно стійка система відносин його членів до колекти-
ву як до цілого

Русалінова А. А., 
Лутошкін А. Н.

Сутнісною характеристикою соціально-психологічного клімату є 
загальний емоційно-психологічний настрій. Клімат розуміється як 
настрій групи людей

Соціально-психо-
логічний клімат як 
настрій групи

Покровський В.А. Соціально-психологічний клімат аналізується за допомогою стилю 
взаємовідносин людей, що знаходяться в без посередньому контакті 
один з одним. У процесі формування клімату складається система 
міжособистісних відносин, що визначають соціальне та психологічне 
самопочуття

Соціально-психо-
логічний клімат як 
стиль взаємовідно-
син

Косолапов В. В., 
Щербань А. Н., 
Коган Л. Н.

Клімат визначається в термінах соціальної і психологічної суміснос-
ті членів групи, їх морально-психологічної єдності, згуртованості, 
наявності загальних думок, звичаїв і традицій

Соціально-психо-
логічний клімат як 
соціальна і психоло-
гічна сумісність

Паригін Б. Д. Соціально-психологічний клімат колективу відображає характер 
взаємовідносин між людьми, переважаючий тон суспільного на-
строю в колективі, пов'язаний із задоволенням умовами життєді-
яльності, стилем і рівнем управління й іншими факторами. 

Комплексний підхід

Шепель В. М. Психологічний клімат – це емоційне забарвлення психологічних 
зв'язків членів колективу, що виникає на основі їх симпатії, збігу 
характерів, інтересів, схильностей. Він вважав, що соціально-пси-
хологічний клімат складається з трьох складових: 1) соціальний 
клімат; 2) моральний клімат; 3) психологічний клімат. 

*узагальнено та систематизовано на основі [1-6]
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Оптимальніше всього здійснити це за допомогою 
аналізу необхідного поняття, що дозволить оцінити 
проблему в різних аспектах (табл. 1).

Проведений аналіз дає зрозуміти, що не іс-
нує конкретного поняття соціально-психологічного 
клімату, прийнятого усіма. Це зумовлене різнома-
нітністю факторів, що впливають на клімат, і за-
лежить від пріоритету, який надає конкретний до-
слідник якомусь фактору. 

У той же час, не зважаючи на актуальність дано-
го питання, в наукових колах відсутня єдина точка 
зору та єдиний підхід щодо сутності соціально-пси-
хологічного клімату. У першу чергу, це пов’язано 
з проблемою виокремлення складових соціально-
психологічного клімату, обумовленою різноспрямо-
ваністю досліджень науковців, які працюють в різ-
них сферах і галузях науки, а також виділенням зі 
значної кількості пріоритетних факторів впливу на 
стан соціально-психологічного клімату.

Урешті-решт, все різноманіття відносин можна 
розглянути через призму двох основних параме-
трів – об'єктивного стану та суб'єктивної задоволе-
ності (рис. 1).

Суттєвим елементом у загальній концепції со-
ціально-психологічного клімату є характеристика 
його структури [4, с. 131]. В якості основної струк-
турної одиниці соціально-психологічного клімату 

більшість дослідників виділяють категорію «відно-
сини». Тоді у структурі соціально-психологічного 
клімату стає очевидною наявність двох основних 
підрозділів – відносини людей до праці та їх від-
носини один до одного.

Соціально-психологічний клімат  колективі
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Рис. 1. Структура соціально-психологічного клімату 
у колективі

Основні методи, які можна використати для діа-
гностики певних показників соціально-психологіч-
ного клімату поділяються на три групи (табл. 2).

Психологічний клімат колективу, який виявляє 
себе, перш за все, у відносинах людей один до од-

Таблиця 2
Соціально-психологічні методи управління персоналом*

Методи Показники соціально-психологічного клімату
Методи, спрямовані 
па отримання інфор-
мації про «зовнішні» 
показники соціаль-
но-психологічного 
клімату

– спостереження, спрямоване на з'ясування особливостей спілкування (частота, спря-
мованість, модальність);
– експеримент, що забезпечує дослідження особливостей інтерактивної та перцеп-
тивної функції спілкування, спільної діяльності («арка» Л.І. Уманського, «підставна 
група» С. Аіпа і т. ін.), та який може поєднуватися зі спостереженням.

Методи, які забез-
печують отримання 
інформації про «вну-
трішні» показники 
клімату

– інтерв'ю, за допомогою якого можна з'ясувати суб'єктивну оцінку кожним співробіт-
ником соціально-психологічного клімату організації;
– анкетування членів колективу про їх ставлення до основних параметрів, що скла-
дають соціально-психологічний клімат (міри задоволеності змістом праці, її умовами, 
стосунками з колегами, стосунками з керівниками тощо);
– соціометрію, спрямовану на визначення внутрішнього компонента міжособистісної 
взаємодії в колективі організації, структури міжособистісної взаємодії, емоційних, 
когнітивних якостей взаємодії;
– референтомегпрію, спрямовану на виявлення референтних груп (угруповань, мікро-
груп, особистостей), оцінки значущості даного колективу для кожного співробітника);
– методики, спрямовані па виявлення ступеня конфліктності в колективі;
– методики, спрямовані па визначення рівня ситуативної й особистісної тривожності та ін.

Методи, які опо-
середковано, через 
кількісні (статис-
тичні) показники, 
падають інформацію 
про соціально-пси-
хологічний клімат

- аналіз документів, за яким можна мати опосередковану інформацію про рівень соці-
ально-психологічного клімату (плинність кадрів, частота конфліктів, кількість пору-
шень дисципліни співробітниками тощо);
– аналіз продуктів діяльності, який дає можливість через аналіз змісту та якість про-
дуктів діяльності дослідити мотивацію співробітників, їх ставлення до праці як опо-
середковані показники клімату;
– експертна оцінка клімату з боку керівних кадрів організації. 

* – узагальнено автором на основі [5]

Таблиця 3
Фактори, що впливають на формування психологічного клімату*

Фактори Характеристика факторів
Фактори макросере-
довища

Це суспільно-економічна формація, в умовах якої здійснюється життя суспільства в 
цілому, і функціонування виробничих та інших державних структур

Фактори мікросередо-
вища

До них відносяться матеріальне і моральне оточення особистості, як члена первин-
ного трудового колективу. Це поле безпосереднього функціонування конкретного 
колективу, як єдиного цілого

Фактор впливу інди-
відуальних особливос-
тей членів колективу

Ставлення людини до даного впливу знаходить відображення в її особистій думці, 
поведінці. Важливо враховувати мотивацію взаємних переваг членів групи

Характер керівництва 
колективом

Це знаходить відображення в певному стилі взаємовідносин між офіційним керівни-
ком та підлеглими

* – узагальнено автором на основі [6]
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ного та до загальної справи, цим все ж не вичер-
пується. Він неминуче позначається і на відносинах 
людей до світу в цілому, на їх світовідчутті і світо-
сприйнятті. А це, у свою чергу, може проявитися у 
всій системі ціннісних орієнтацій особистості, яка є 
членом даного колективу. Таким чином, клімат про-
являється певною мірою й у ставленні кожного з 
членів колективу до самого себе.

Фактори, що впливають на формування психо-
логічного клімату можна об’єднати у чотири групи 
(табл. 3).

Соціально-психологічну діагностику колективу 
доцільно проводити для: 

– оптимізації процесів міжособистісної взаємодії 
співробітників компанії; 

– виявлення джерел соціально-психологічної 
напруженості, причин кількоразових звільнень 
співробітників і зведення до мінімуму можливості 
виникнення конфліктів у колективі; 

– виявлення «слабких місць» у діяльності ко-
манди компанії й підвищення ефективності її 
функціонування; 

– формування корпоративної культури; 
– оцінки ефективності проведеної кадрової по-

літики. 
Соціально-психологічна діагностика дозволяє 

оцінити:
– готовність до спільної роботи; 
– групову згуртованість; 

– наявність угруповань і неформальних лідерів; 
– причини виникнення й джерела соціально-

психологічної напруженості; 
– схеми взаємодії й інформаційного обміну між 

підрозділами; 
– дублювання функцій, функціональні перети-

нання; 
– соціально-психологічний клімат у колективі. 
На підставі даних проведеної діагностики вияв-

ляються конкретні проблеми компанії й проводять-
ся заходи для їх вирішення.

Ураховуючи все вищезазначене, можна виділи-
ти певну структуру соціально-психологічного клі-
мату, яка враховує не тільки безпосередні елементи 
(відносини до спільної справи та один до одного), а 
й опосередковані – відносини людини до світу та до 
самої себе. Зарахування останніх до опосередкова-
них пов'язане з їх залежністю не лише від ситуації 
даного колективу, а й від образу життя, побутового 
стану, фізичного здоров'я та ін.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, встановлено, що формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату в колективі є од-
ним із важливих напрямів його удосконалення, які 
пов’язані з налагодженням міжособистісних стосун-
ків співробітників, розвитком духовного, творчого 
потенціалу кожного члена колективу як унікальної 
і неповторної особистості, і сприяє розвитку колек-
тиву в цілому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ПЛАНУВАННЯ  
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті визначено місце кадрового планування у системі управління персоналом промислового підприємства. Сфор-
мовано завдання кадрового планування на підприємстві. Встановлено послідовність дій кадрового планування на 
підприємстві. Визначено головні шляхи удосконалення системи кадрового планування на промисловому підприємстві.
Ключові слова: персонал, управління, ефективність, кадрове планування, цілі кадрового планування, завдання кадро-
вого планування, проблеми кадрового планування, удосконалення кадрового планування.

Постановка проблеми. Проблема кадрового 
планування підприємств відноситься до чис-

ла найважливіших проблем сучасного менеджмен-
ту, є актуальною і потребує системного розгляду. 

Сучасні умови господарювання потребують усві-
домлення того факту, що людина стає одним з осно-
вних елементів суспільного виробництва. Успіх роботи 
будь-якого підприємства забезпечують його праців-
ники. А саме правильне планування персоналу відпо-
відно до загальних цілей підприємства, його стратегії 
та ефективного його використання. Саме тому сучас-
на концепція управління організацією припускає ви-
окремлення з великої кількості функціональних сфер 
управлінської діяльності тієї, яка пов’язана з управ-
лінням кадровою складовою організації – персоналом. 
Тому необхідно особливу увагу приділити вирішенню 
проблем кадрового планування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-
ред авторів, які зробили помітний внесок у розроб-
ку наукових основ кадрової політики, ефективного 
управління персоналом, слід відзначити досліджен-
ня таких науковців, як В. Г. Пасічник, В. Р. Вес- 
нин, Ф. У. Хміль, В. Г. Воронкова, З. Пушкар,  
Г. Мацькова, О. С. Новікова, О. В. Крушельницька  
та ін. [1-7]. Кожен із них арґументував свої визна-
чення кадрового планування, кадрової політики, 
досліджував їх вплив на організацію та суспіль-
ство в цілому. Але незважаючи на великий обсяг 
наукових здобутків і досі є актуальним досліджен-
ня науково-методичних основ кадрового плану-
вання, тому що в сучасних умовах української 
економіки, тенденції розвитку якої співпадають 
з основними тенденціями світового господарства, 
роль персоналу стає все вагомішою.

Метою нашого дослідження є визначення шля-
хів удосконалення системи кадрового планування 
на промисловому підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пла-
нування трудових ресурсів є одним із ключових 
елементів роботи будь-якої організації, тому що 
від якості персоналу залежить ефективність робо-
ти організації та використання всіх інших ресур-
сів. Підприємці, особливо ті, які не мають спеці-
альної економічної освіти, вважають, що їх успіх 
не пов’язаний з формальним плануванням, а є на-
слідком особистого підприємницького таланту. Спо-
стерігається зниження уваги до значення планової 
роботи, що пояснюється втратою планами своєї ак-
туальності внаслідок постійної зміни кон'юнктури 
ринку. Але слід мати на увазі, що підприємницький 
успіх у майбутньому прийде до тих підприємців, 
які будуть добре розуміти ринкові процеси й об-
ґрунтовано складати стратегічні плани.

Елементом загальної системи планування підпри-
ємства є кадрове планування, яке вирішує завдання, 
пов’язані із забезпеченням робочою силою необхід-
ної кількості та якості, її ефективного використання, 
удосконалення соціальних відносин [1, с. 116].

Місце кадрового планування у системі управлін-
ня персоналом в організації подано на рисунках 1.

Кадрове планування – це система комплексних 
рішень і заходів щодо реалізації цілей організації 
та кожного працівника, яка дає змогу [2, с. 384]:

– забезпечити організацію персоналом відповід-
но до кількості та вимог робочих місць;

– дібрати таких людей, які могли б вирішувати 
певні завдання як у поточному, так і в майбутньому 
періодах;

© Базалійська Н.П., Фещенко Д.Ю., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 11

2 (05) Vol. I, may 2015

– забезпечити високий рівень кваліфікації пра-
цівників;

– забезпечити активну участь працівників в 
управлінні організацією.

Формування кадрової політики підприємства

Стратегічний аналіз зовнішнього 
середовища підприємства

Стратегічний аналіз і стратегія 
розвитку підприємства

Кадрове планування

Розробка професійно-кваліфікаційних моделей, вимог до персоналу за 
посадами і професіями

Наймання персоналу

Мотивація, оплата і стимулювання праці

Профорієнтація та адаптація персоналу, робота з працівниками, що 
звільняються

Розставлення, службово-професійне просування персоналу (ділова кар’єра)

Професійне навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу

Оцінка персоналу і результатів його трудової діяльності, кадровий аудит

Аналіз і дослідження персоналу і ринку праці

Удосконалення управління персоналом підприємства

Рис. 1.1 – Місце кадрового планування в системі управління персоналом 

підприємства*
Рис. 1.1. Місце кадрового планування  

в системі управління персоналом підприємства*
* – сформовано автором на основі [1]

Завдання кадрового планування – з одного боку, 
забезпечити людей робочими місцями в потрібний 
момент часу відповідно до їх здібностей і вимог ви-
робництва (рис. 2). Робочі місця, з точки зору про-
дуктивності і мотивації, повинні давати можливість 
працюючим оптимальним способом розвивати свої 
здібності, підвищувати ефективність праці, відпо-
відати вимогам людини щодо умов праці і забез-
печення зайнятості. З іншого боку, – забезпечити 
реалізацію планів підприємства з точки зору люд-
ського факто-ра – персоналу, його кількості, квалі-
фікації, продуктивності та витрат на найм праців-
ників [3, с. 132].
 Кадрове планування дає відповіді на запитання:

Скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де вони будуть необхідні?

Яким чином можна залучати необхідний і скоротити зайвий персонал?

Як краще використовувати персонал відповідно до їх здібностей?

Яким чином забезпечити розвиток персоналу для виконання нових 
кваліфікованих робіт по новим технологіям виробництва?

Які витрати необхідні для запланованих кадрових заходів?

Рис. 2. Завдання кадрового планування  
на промисловому підприємстві*

*- сформовано автором на основі [3]

Крім завдань кадрового планування, все більшо-
го значення набуває завдання кадрового контролю. 
Щоб кадровик-плановик міг керувати і контролю-
вати, йому необхідно мати у своєму розпоряджен-
ня планові та поточні дані, виробничі дані, зокрема 
про обіг, збут, результат, використаний час, здій-
снення інвестицій. Він має знати про коригування 
цілей на різних діялнках, що викликає певні ка-
дрові наслідки.

Невід’ємним завданням кадрового планування 
є визначення витрат, необхідних для забезпечен-
ня підприємства кваліфікованою робочою силою, а 
також витрати на його поповнення і навчання. Тех-
нологія керування персоналом організації охоплює 
широкий спектр функцій, такі як: добір персоналу 
і приймання на работу, профоорієнтація і трудова 
адаптація, мотивація трудової діяльності, керуван-
ня конфліктами і стресами, керування соціальним 
розвитком кадрів та інші.

М.Д. Виноградський [4, c. 152] виділяє наступні 
етапи кадрового планування на промисловому під-
приємстві (рис. 3).

 Встановити цілі кадрового планування для конкретної організації

Зібрати і систематизувати дані про персонал

Провести аналіз інформації про персонал

Визначити необхідний обсяг кадрового планування

Визначити терміни

Визначити організаційні підрозділи

Визначити групи складу персоналу

Спланувати кадрові потреби

Спланувати кадрові витрати

Спланувати розміщення персоналу

Рис. 3. Послідовність дій кадрового планування  
на промисловому підприємстві

* – сформовано автором на основі [4]

Говорити про планування персоналу можна 
тільки після того, як керівництво компанії чітко 
визначило, як воно планує діяльність компанії. Мі-
німум, який необхідний для планування персоналу 
визначитися, як зміняться наші завдання кількіс-
но і якісно: чи планує підприємство збільшити об-
сяг виробництва, чи з'являться нові технології, нові 
види продукції, що буде вироблятися на підприєм-
стві? Саме ці відповіді разом з аналізом наявного 
персоналу і є плануванням.

На нашу думку, кадрове планування повинно 
мати наступні етапи:

1-й етап: Оцінка наявного персоналу і його по-
тенціалу.

2-й етап: Оцінка майбутніх потреб.
3-й етап: Розроблення програми розвитку пер-

соналу.
На першому етапі встановлюють головні за-

вдання, при цьому, зрозуміло, враховують цілі під-
приємства. Ці завдання полягають у тому, щоб за-
безпечити необхідну кількісну та якісну трудову 
ефективність на кожному робочому місці й у по-
трубний час. Зрозуміло, кадрове планування охо-
плює й інші завдання. До них належить окрема, 
стимулювання ефективності праці працівників.

На другому етапі кадрового планування виро-
бляють кадрову стратегію підприємства у зв’язку 
із загальними умовами його розвитку та віднов-
лення, щоб створювати передумови посадового і 
професійного просування працівників підприєм-
ства, встановити необхідні умови праці й забез-
печити реалізацію індивідуальних можливостей 
кожного працівника.

На третьому етапі визначають конкретні цілі 
кожного співробітника й уточнюють принципи ке-
рівництва всередині підприємства.

У кадровому плануванні треба враховувати за-
гальну стратегію розвитку підприємства, політику 
розвитку його відділень, диверсифікованість ви-
робництва і характер діяльності. Терміни навчання 
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також впливають на тривалість планового періоду. 
Відповідно, в загальному плані можна виділяти за-
ходи, повязан з підготовкою різних професійних 
груп працівників.

Помилки в планування кадрових структур і 
кадрового складу призводять до значних витрат. 
Кадрове планування має ефективно впливати на 
технічний розвиток підприємства і, навпаки, техно-
логічні фактори впливають на зміст кадрового пла-
нування. Вплив технологічних факторів у кадрово-
му планування обліковують подвійно.

Одним із важливих елементів планування ка-
дрового попиту є прив’язка потреби в додатковій 
робочій силі до розвитку виробництва, тобто визна-
чення перспективи розвитку кадрового потенціалу 
підприємства. Також розповсюджена помилка при 
кадровому плануванні зосередитися на коротко-
строкових потребах і не скоординувати їх з довго-
строковими планами організації.

Слід розглянути проблеми кадрового плануван-
ня. Новікова О. С. [5, c. 68] виділяє наступні пробле-
ми кадрового планування, які пов’язоні із: 

1. Труднощами процесу планування кадрів, обу-
мовленими складністю прогнозування трудової по-
ведінки, можливістю виникнення конфліктів тощо. 
Можливості використання кадрів у майбутньому 
і майбутнє ставлення їх до роботи прогнозується, 
якщо це взагалі можливо, з високим ступенем не-
визначеності.

2. Подвійністю системи економічних цілей у ка-
дровій політиці. Якщо при плануванні в галузі мар-
кетингу, інвестицій тощо цілі планування зачіпають 
економічні аспекти, то при плануванні кадрів сюди 
додаються компоненти соціальної ефективності.

За умови ретельного планування системи стиму-
лювання з’являється можливість виробити політику 
стимулювання праці та набір стимулів, спрямованих 
на залучення кандидатів, що відповідають усім необ-
хідним вимогам, а також сприяє збереженню вже 
найнятих працівників. Організаційна культура вті-
люється в порядках, нормах поведінки і трудових 
цінностях, які культивуються в організації, врахову-
ються за умови визначення критеріїв, використову-
ваних у пошуку і доборі нових працівників.

Укомплектувати організацію працівниками, 
здатними прийняти діючі в ній норми, цінності, 
правила, що діють у ній, не менш важливо, ніж 
знайти професіоналів, які мають необхідні знання, 
досвід, навички і ділові якості. Для ще більш плід-
ної та ефективної роботи співробітників рекомен-
дується щорічно проводити роботу з розвитку кор-
поративної культури, оскільки вона спрямована на 
виховання у кожного співробітника підприємства 
усвідомленої особистої відповідальності за загаль-
ний результат діяльності підприємства.

Для вдосконалення кадрового планування пер-
соналу ми рекомендуємо підприємствам інтенсифі-
кувати власні зусилля в напрямках роботи з персо-
налом, які наглядно подані на рисунку 4.

Аналіз роботи, нормування праці й оцінка ви-
конання дозволить розробити вимоги та критерії, 
відповідно до яких будуть добиратися кандидати 
на конкретні вакантні посади. З іншого боку, оцінка 
робочих показників нових працівників після деяко-
го періоду їх роботи в організації дозволяє визна-
чити ефективність самого процесу добору.

Система заходів для адаптації нових працівни-
ків до роботи в організації та трудового колективу 
є прямим продовженням процесу пошуку й добору 
кадрів. Важливо не тільки дібрати кращих праців-
ників, але і забезпечити їх м'яке входження в ор-
ганізацію та швидкий вихід на необхідний рівень 

робочих показників. Навчання – це продовження 
процесу добору й адаптації нових працівників. Воно 
має бути направлене як на панування новачками 
необхідних для успішної роботи знань і навичок, 
так і на передачу їм установок і пріоритетів, що 
складають ядро організаційної культури.

 
Упровадження 

системи 
стимулювання праці

Соціально -
психологічний

клімат
Адаптація нових 

працівників

Здійснення аналізу роботи 
та нормування праці

Покращення 
організаційної 

культури

Програма навчання та 
підвищення кваліфікації

Ефективність 
кадрового 

планування

Рис. 4. Напрямки роботи з персоналом  
для вдосконалення кадрового планування  

на підприємстві*
* – сформовано автором на основі [1-7]

Треба зауважити, що ринок праці, який існує на 
сьогоднішній день, потерпає від жахливої ситуації, 
що склалася на ньому – досить низьким є відсоток 
кваліфікованої робочої сили. В більшості випадків 
ця проблема зумовлена низькою якістю освіти та 
браком практичного досвіду у кандидатів. Мала 
кількість або навіть відсутність висококваліфіко-
ваних працівників спричиняє дисбаланс на ринку 
людських ресурсів [6, с. 195]. Тому процес форму-
вання кадрів на підприємствах дещо ускладнився. 
Для вирішення браку кадрів пропонуємо створити 
центр навчання при підприємстві. У ньому будуть 
навчати працювати з новим обладнанням, викорис-
товувати нові технології.

Для удосконалення кадрового планування ми 
пропонуємо також розробляти та втілювати в 
життя підприємства оперативні плани роботи з 
персоналом. Оперативний план роботи з персона-
лом – комплекс взаємозалежних кадрових заходів, 
спрямованих на реалізацію конкретних цілей ор-
ганізації й кожного працівника й всі види, що охо-
плюють планування, роботи з персоналом в органі-
зації. Складається, як правило, на рік. Для розробки 
типового оперативного плану роботи з персоналом 
необхідно за допомогою спеціально складених анкет 
зібрати наступну інформацію: відомості про постій-
ний склад персоналу (ім’я, по батькові, прізвище, 
місце проживання, вік, час надходження на робо-
ту й ін.); про структуру персоналу (кваліфікацій-
на, статевовікова, національна структура; питома 
вага інвалідів, питома вага робітників, службовців, 
кваліфікованих робітників і т.д.); про плинність ка-
дрів; про втрати часу в результаті простоїв, через 
хворобу; про тривалість робочого дня (повністю або 
частково зайняті, працюючі в одну, трохи або нічну 
зміну, тривалість відпусток); про заробітну плату 
робітників та службовців (її структура, додаткова 
заробітна плата, надбавки, оплата по тарифі й по-
над тариф); про послуги соціального характеру, на-
даваних державою (витрати на соціальні потреби, 
виділювані відповідно до законів, тарифними дого-
ворами, добровільно). Анкети варто становити та-
ким чином, щоб поряд з виробничими цілями вони 
могли служити й кадровому плануванню. Відомості 
про персонал можна систематизувати. Планування 
потреби в персоналі є початковим щаблем процесу 
кадрового планування й базується на даних про на-
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явні й заплановані робочі місця, план проведення 
організаційно-технічних заходів, штатному розкла-
ді й плані заміщення вакантних посад. При визна-
ченні потреби в персоналі в кожному конкретному 
випадку рекомендується участь керівників відпо-
відних підрозділів.

Для підвищення оперативності кадрового плану-
вання необхідно вести постійний моніторинг і про-
гноз як змін у потребі в персоналі, так і показників 
ефективності його праці. Основне завдання моні-
торингу – виявлення проблемних груп робітників, 
за якими-небудь умовами не відповідним існуючим 
або планованим вимогам, що дозволяє вирішува-
ти питання кадрового планування більш «адресно» 
[7, с. 154].

Таким чином, вирішення перерахованих вище 
завдань та реалізація запропонованих заходів щодо 
удосконалення кадрового планування на підприєм-
стві істотно підвищить ефективність роботи підпри-
ємства і його конкурентоспроможність без значного 
збільшення витрат на утримання персоналу. 

Завдання працівників служб управління персо-
налом – донести до керівників підприємства необ-
хідність проведення цих заходів і можливість отри-
мання практичних результатів в обмежені терміни. 
Тільки в цьому випадку реальна підтримка керівни-
цтвом забезпечить узгоджену участь великого числа 
співробітників у вирішенні кадрової проблеми.

В свою чергу, ефективне кадрове планування 
позитивно вплине на результати діяльності підпри-
ємства завдяки:

– оптимізації використання персоналу: детальне 
планування дозволяє виявити та ефективно вико-
ристати персонал шляхом створення робочих місць; 
переведення працівників на інші робочі місця; ре-
організації виробничих процесів;

– удосконалення процесу наймання працівників;

– організації професійного навчання: детальна 
розробка плану професійного навчання дозволяє 
забезпечити потрібну кваліфікацію працівників і 
досягти реалізації цілей підприємства з меншими 
витратами;

– скорочення загальних витрат на робочу силу 
за рахунок послідовної та активної політики на 
ринку праці.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, треба відзначити, що саме персонал нині є 
однією з найголовніших запорук успіху будь-якого 
підприємства, і для того, щоб повністю використо-
вувати потенціал наявних трудових ресурсів, необ-
хідно оволодіти та використовувати систему кадро-
вого планування.

У подальшому для ефективного планування та 
використання необхідно удосконалити планування 
персоналу. Для цього рекомендується підприєм-
ствам інтенсифікувати власні зусилля в таких на-
прямках роботи з персоналом:

– здійснення аналізу роботи та нормування пра-
ці й оцінка виконання;

– розробка системи стимулювання праці;
– покращання організаційної культури на під-

приємстві;
– система заходів до адаптації нових працівни-

ків до роботи в організації та трудового колективу;
– програми навчання та підвищення кваліфікації;
– удосконалення соціально-психологічного клі-

мату.
Перспективним напрямом подальших дослі-

джень є визначення основних аспектів упрова-
дження системи кадрового планування та закрі-
плення його в системі управління підприємством як 
одного з основних елементів; розробка ефективних 
методів реалізації та функціонування системи ка-
дрового планування.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА НЕВИЗНАЧЕННІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

У статті здійснено огляд правових та організаційних засад функціонування сільського зеленого туризму, проведено 
критичний аналіз виявлених організаційних та законодавчих колізій. Частково здійснено аналіз змісту термінологічного 
словосполучення «сільський зелений туризм», з'ясовано його синтетичність по відношенню до таких нетотожних по-
нять як сільський туризм, екотуризм та агротуризм. Окреслено основні напрями організаційно-правової оптимізації 
та модернізації в сфері сільського зеленого туризму. Намічено перспективні напрями подальших досліджень в галузі 
регіонального туризму.
Ключові слова: сільський зелений туризм, екотуризм, агротуризм, туристичні ресурси, селянське господарство, ста-
тистичний облік, екологічне навантаження.

Туризм у світі є не лише потужною індустрі-
єю, що характеризується високою ефектив-

ністю та інтенсивністю розвитку, але й унікальним 
соціально-економічним явищем, що має прямий і 
опосередкований вплив на розвиток усієї пов’язаної 
з ним інфраструктури – більш ніж 50 суміжних га-
лузей, не виключаючи культури та науки. Украї-
на володіє унікальними туристичними ресурсами, 
однак туризм як індустрія ще не досяг рівня роз-
витку, адекватного потенційним можливостям. Ту-
ристичні об’єкти залишаються мало або й взагалі 
незатребуваними внаслідок нерозвиненості інфра-
структури туристських послуг, недосконалості ме-
ханізмів державного і громадського регулювання та 
контролю, відсутності надійних та довгострокових 
мотивацій для приватних інвестицій у ринок турис-
тичних послуг, чітких законодавчих та економічних 
алгоритмів функціонування галузі (та й бізнесу 
взагалі), а також ефективних методів економічного 
аналізу туристичного потенціалу регіонів.

Постановка проблеми. Розвиток регіонально-
го туризму зумовлений здебільшого діяльністю у 
сфері сільського зеленого туризму, інфраструктура 
якого не потребує таких значних інвестицій, як інші 
види туризму, і здійснюється переважно за раху-
нок коштів самих суб'єктів туристичної діяльності. 
В гірських районах Українських Карпат, що є зо-
нами ризикового землеробства, сільський зелений 
туризм розглядається як альтернатива сільському 
господарству за розмірами отриманих прибутків. 

Однак в державній та регіональній статистичній 
аналітиці (статистичних щорічниках) соціально-
економічні процеси, спричинені сільським зеленим 
туризмом, жодним чином не відображаються, що є 
наслідком, в першу чергу, організаційно-правової 
невизначеності (нечіткості) функціонування сіль-
ського зеленого туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та прикладні проблеми туризму дослі-
джені в роботах таких авторів як Л.Г. Агафонова,  
Т.А. Городня, М.І. Долішній, Л.П. Дяченко, В.Ф. Ки-
фяк, М.П. Кляп, О.О. Любицева, М.П. Мальська,  
П.Р. Пуцентейло, Т.І. Ткаченко, Ф.Ф. Шандор,  
Л.Т. Шевчук та ін. Актуальні питання організації 
та функціонування регіонального туризму активно 
висвітлюються такими вітчизняними дослідниками 
як М.Г. Беспарточний, В.В. Гоблик, І.М. Дишловий, 
В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, І.Ю. Швець. На спе-
цифічних проблемах функціонування сільського 
зеленого туризму акцентують увагу В.С. Кравців,  
М.А. Лендєл, М.М. Пітюлич [9], Х.М. Рихлицька, 
М.Й. Рутинський [6] та інші. Адміністративно-пра-
вові проблеми діяльності в сфері зеленого туризму 
досліджують Ю.В. Вишневська, І.І. Теличкань.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження організаційно-правових аспектів функціо-
нування сільського зеленого туризму. Виходячи з 
цього необхідно проаналізувати законодавчі заса-
ди функціонування регіонального туризму загалом 
і сільського зеленого туризму зокрема, окреслити 
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виявлені законодавчі та організаційні колізії, сфор-
мулювати низку висновків та рекомендацій теоре-
тичного та практичного характеру.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нор-
мативно-правовою базою сфери туризму є Закон 
України «Про туризм«від 18.11.2003 р. № 1282-ІV (з 
останніми змінами від 15.01.2015 р.). Законом регу-
люються відносини щодо організації і здійсненням 
туризму в межах території України та встановлю-
ються засади раціонального використання турис-
тичних ресурсів. 

Туристичні ресурси – це пропоновані або такі, 
що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції 
на основі та з використанням об'єктів державної, 
комунальної чи приватної власності [1, ст. 3]. Отже, 
туристичні ресурси можуть бути як наявними, так 
і потенційними, тобто такими, що можуть вияви-
тися в майбутньому та/або бути використаними за 
певних умов. 

Проект Закону України «Про туристичні ресур-
си», розроблений Державним агентством України з 
туризму та курортів (Держтуризмкурорт), пропо-
нує уніфіковане визначення туристичних ресурсів 
як сукупність туристичних об’єктів, внесених до 
Єдиної державної бази даних у сфері туризму. Ту-
ристичний об’єкт визначається як природний або 
антропогенний об’єкт, придатний для використання 
в туризмі [2, ст. 1]. Така уніфікація виглядає логіч-
ною саме в сенсі створення автоматизованої Єдиної 
державної бази даних у сфері туризму, що містила 
б інформацію про наявні (але не потенційні) турис-
тичні ресурси, туристичні та екскурсійні маршру-
ти, а також суб’єктів туристичної діяльності. В цьо-
му аспекті проектом закону детально визначаються 
ознаки і класифікація туристичних ресурсів та 
окреслено порядок виявлення і обліку туристичних 
ресурсів [2, ст. 6-14].

Організаційні форми та види туризму визна-
чає стаття 4 ЗУ «Про туризм», де перерахову-
ється щонайменше 17 різновидів туризму, серед 
яких виокремлено екологічний (зелений) та сіль-
ський [1, ст. 4].

Тобто зелений та сільський туризм не є тотож-
ними, хоча в науковій та навчальній літературі 
широко використовується термінологічне словоспо-
лучення сільський зелений туризм або сільський 
(зелений) туризм, в тому числі, приміром, і в Зако-
ні України «Про особисте селянське господарство», 
де сільський зелений туризм згадується як дозво-
лена сфера діяльності, однак не дано тлумачення 
цього терміну [3, ст. 1]. Відсутнє тлумачення термі-
нологічного словосполучення і в інших нормативно-
правових актах, включаючи ДСТУ 4527:2006 «По-
слуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та 
визначення», де є лише визначення сільського бу-
динку як приватного будинку на території особис-
того селянського господарства, де можуть надавати 
послуги харчування або умови для самостійного го-
тування їжі переважно із продуктів особистого се-
лянського господарства [4, п. 6.11]. 

Спробу нормативного тлумачення терміну дано 
в проекті Закону України «Про сільський зелений 
туризм», де сільській зелений туризм визначається 
як відпочинковий вид туризму, що передбачає тим-
часове перебування туристів у сільській місцевості 
(селі) та отримання ними послуг сільського зеленого 
туризму [5, ст. 1.1].

Треба зауважити, що більшість дослідників під 
сільським зеленим туризмом розуміють своєрідний 
синтез трьох різновидів туризму – екотуризму (зе-
леного), агротуризму (фермерського) та сільського 
туризму. Такий підхід відображено і в найбільш 

поширених навчальних посібниках і підручниках, 
приміром [6].

Під сільським туризмом слід розуміти вид ту-
ризму, який передбачає тимчасовий виїзд особи з 
місця проживання в сільську місцевість в оздоров-
чих, пізнавальних чи інших цілях без здійснення 
оплачуваної діяльності [7, ст. 1].

Зелений туризм (екотуризм) – це туристська ді-
яльність на території природних ландшафтів (лі-
сопарків, лугопарків, гідропарків, ботанічних садів 
тощо) з елементами благоустрою, де існують пев-
ні умови для короткочасного відпочинку [8, с. 210]. 
(Під елементами благоустрою слід розуміти кемпін-
ги та намети.)

Фермерський туризм (агротуризм) – відпочин-
ковий вид туризму, метою якого є заняття сільсько-
господарськими роботами та аграрною діяльністю 
[9, с. 156].

Оскільки ці різновиди туризму об'єднує не лише 
спорідненість класифікаційних критеріїв (мета і 
географія подорожі/відпочинку), але й взаємна 
зв'язаність та доповнюваність туристичних послуг/
пропозицій, то в багатьох випадках використання 
термінологічного словосполучення сільський зелений 
туризм (навіть у скороченому до популярного в лі-
тературі вигляді зелений туризм) саме в такому син-
тетичному трактуванні є методологічно виправданим, 
і в своєму дослідженні ми саме ним послуговуємося.

Отже, під сільським зеленим туризмом будемо 
розуміти відпочинковий вид туризму, що передба-
чає тимчасове перебування осіб у сільській місце-
вості та/або на території природних ландшафтів з 
будь-якою не забороненою законодавством метою, 
окрім здійснення оплачуваної діяльності.

Закон України «Про туризм» зазначає, що «осо-
бливості здійснення окремих видів туризму вста-
новлюються законом» [1, ст. 4], однак на даний час 
жодного окремого «видового» закону не прийнято, 
що й не дивно, враховуючи, що законодавством ви-
окремлено майже два десятки різновидів туризму, 
в той час як деякі дослідники нараховують їх понад 
вісім десятків [10]. Тому диференціація законодав-
ства в такому ракурсі видається неефективною і 
нераціональною.

Втім, сільський зелений туризм набув такого 
масштабу та накопичив стільки притаманних лише 
йому протиріч і проблем, що потреба в його законо-
давчому унормуванні стала нагальною. Виходячи з 
реальних потреб, було розроблено кілька проектів 
відповідних законів. Окрім проекту ЗУ «Про сіль-
ський зелений туризм», розробленого депутатами 
Верховної Ради за участю експертів Держкомту-
ризму [5], Міністерством аграрної політики України 
в 2009 та 2010 роках було послідовно розроблено 
два проекти закону – «Про аграрний туризм та 
агротуристичну діяльність» [11] та «Про сільський 
аграрний туризм» [7]. Кожен з проектів має свої пе-
реваги та недоліки, однак перспектива їх реалізації 
малоймовірна, радше за все буде розроблено новий 
проект закону, максимально гармонізований з за-
конодавством Євросоюзу, відповідно до вимог Угоди 
про Асоціацію між Україною та Європейським Со-
юзом [12, с. 6].

Наразі нормативно-правовою основою організа-
ції сільського зеленого туризму є ЗУ «Про особисте 
селянське господарство» та ЗУ «Про фермерське 
господарство», а також нормативні акти загальної 
дії (Цивільний і Господарський кодекси, ЗУ «Про 
захист прав споживачів») та спеціальні правові 
акти (Статут, Положення тощо). 

Відповідно до ЗУ «Про особисте селянське гос-
подарство», особисте селянське господарство не 
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являється суб’єктом підприємницької діяльності, 
тобто проводить господарську діяльність без ство-
рення юридичної особи, і відповідно не подає жод-
ної фінансової та статистичної звітності. Діяльність 
господарства націлена на виробництво, переробку 
і споживання сільськогосподарської продукції та 
реалізацію її надлишків, а також на «надання по-
слуг з використанням майна особистого селянсько-
го господарства, у тому числі й у сфері сільського 
зеленого туризму» [3, ст. 1]. В той же час законо-
давством регламентується облікування особистих 
селянських господарств, що покладено на органи 
місцевого самоврядування – сільські, селищні, місь-
кі ради за місцем розташування земельної ділянки 
[3, ст. 4]. Власне, лише цей облік і відображається 
в статистиці.

Що стосується ЗУ «Про туризм», то сільських 
господарів (особисті селянські господарства), що на-
дають свої садиби для розміщення туристів, слід 
відносити до «фізичних осіб, які не є суб'єктами 
підприємницької діяльності та надають послуги з 
тимчасового розміщення (проживання), харчування 
тощо» [1, ст. 5].

Зауважимо, що діяльність особистого селянсько-
го господарства законодавчо обмежена розмірами 
земельної ділянки – не більше 2 гектара [3, ст. 5]. 
І хоча закон не вимагає при збільшенні земельної 
ділянки понад 2 га безумовної реєстрації сільських 
господарів як фермерських господарств, на практи-
ці ця норма широко застосовується, здебільшого на 
«м'яку» вимогу органів місцевого самоврядування. 
Це пов'язано, в першу чергу, з певними бюджетни-
ми повноваженнями органів місцевого самовряду-
вання, визначеними в Бюджетному кодексі Укра-
їни, адже фермерське господарство, на відміну від 
особистого селянського господарства, є формою 
підприємницької діяльності з обов'язковим ство-
ренням юридичної особи [13, ст. 1.1]. Відповідно до 
чинного законодавства, фермерське господарство 
зобов'язане вести бухгалтерський облік і подавати 
уповноваженим органам фінансову звітність, ста-
тистичну інформацію та інші дані [13, ст. 28]. 

ЗУ «Про туризм» відносить фермерські гос-
подарства, що реалізують туристичні послуги, до 
«інших суб'єктів підприємницької діяльності, що 
надають послуги з тимчасового розміщення (про-
живання), харчування, екскурсійних, розважаль-
них та інших туристичних послуг» [1, ст. 5].

До таких суб'єктів підприємницької діяльності, 
приміром, належить популярний в Закарпатті ту-
ристичний комплекс «Золота підкова», що знахо-
диться у с. Андріївка (Андрашовці) Ужгородського 
району, зареєстрований як фермерське господар-
ство, в чому можна упевнитися на електронному 
ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців [14].

Враховуючи, що більшість фермерських гос-
подарств працюють за спрощеною системою опо-
даткування (і відповідно – за спрощеною звіт-
ністю), туристична діяльність цих господарств 
статистично ніяк не відображається, так само, 
як не відображається туристична діяльність осо-
бистих селянських господарств. Фактично немає 
жодного статистичного інструментарію, за до-
помогою якого можна облікувати кількість осіб, 
охоплених сільським зеленим туризмом за пев-
ний проміжок часу (туристичний потік). Внаслі-
док цього значний – і, ймовірно, найвагоміший – 
сектор туристичної індустрії залишається поза 
увагою Держкомстату. Як приклад, на Рис. 1 на-
ведено дані по динаміці туристичних потоків За-
карпаття за останні десять років.
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Рис. 1. Динаміка туристичних потоків Закарпаття
Джерело: побудовано автором за даними [15]

Як бачимо, за п’ять останніх років відбувся ка-
тастрофічний спад туристичних потоків, в нашому 
випадку – охоплених внутрішнім туризмом, до ка-
тегорії яких, власне, не обліковані учасники сіль-
ського зеленого туризму й належать. Очевидно, 
що сталий спад туристичних потоків відображає 
не фактичний стан регіонального туризму, який 
насправді на протязі зазначеного періоду доволі 
успішно розвивався, а процес державної дерегу-
ляції галузі, в першу чергу значне скорочення або 
й відміну сертифікаційних та ліцензійних вимог 
[16, с. 139-143]. 

Загалом, така не очікувано мала кількість ту-
ристів зв’язана зі специфікою вітчизняного зако-
нодавства і особливостями туристичної діяльності. 
Згідно законодавства, турист – це «особа, яка здій-
снює подорож по Україні або до іншої країни …  
на термін від 24 годин до одного року без здій-
снення будь-якої оплачуваної діяльності» [1, ст. 1]. 
Відповідно, щоб стати «статистичним туристом», 
необхідно бути зареєстрованим – в якості спо-
живача послуги (туру) в туроператора, клієнта 
готелю чи іншого засобу розміщення. Засоби роз-
міщення (більше 30 місць) хоч і зобов’язані мати 
журнал реєстрації тих, хто в них проживає, але 
здебільшого не зобов’язані по ньому звітуватися 
(в залежності від форми організації підприємства, 
вибраної системи оподаткування тощо). З огляду 
на сучасну мобільність людства, часовий ценз у 24 
години видається таким, що не відповідає турис-
тичним реаліям.

За наведеним статистичним відображенням, що 
не враховує реальних туристичних потоків, важко 
оцінити конкурентоспроможність чи інвестиційну 
привабливість регіону, тим більше – розрахувати 
екологічне навантаження на певний туристичний 
об'єкт – приміром, водоспад Шипот, озеро Синевир 
чи гору Говерлу. Екологічні аспекти проблеми ви-
даються нам вирішальними, враховуючи, що пункт 
«с» статті 400 Угоди про Асоціацію прямо вимагає 
чіткої взаємодії між туризмом та захистом навко-
лишнього середовища [12, с. 246]. Така взаємодія 
неможлива без оптимального, в межах необхіднос-
ті та достатності, контролю та регулюванню регі-
онального туризму загалом, і сільського зеленого 
туризму зокрема, з боку органів місцевого самовря-
дування (постійний моніторинг туристичних та ре-
креаційних ресурсів – екологічний, статистичний, 
економічний тощо) та органів державної влади: 
унормування чітких законодавчих, організаційних 
та економічних «правил гри», розроблення довго-
строкових загальнодержавних і міжрегіональних 
стратегій та програм розвитку – приміром, дер-
жавну програму розвитку Українських Карпат, що 
була б принаймні дотичною до регіональних про-
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грам розвитку Карпат, що реалізуються Євросою-
зом (приміром, «Карпатський простір»).

Підсумовуючи, можна зауважити, що наразі 
сільський зелений туризм перебуває в стані орга-
нізаційно-правової невизначеності (нечіткості), і це, 
безумовно, є тим системним гальмом, що стримує 
розвиток не тільки галузі, а й регіональної еконо-
міки загалом.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Українські Карпати займають провідне 
місце в державі за рівнем забезпеченості цінними 
природними та історико-культурними ресурсами, 
що складають значний туристичний потенціал. 
Ефективне та раціональне використання цього 
потенціалу могло б забезпечити повноцінний (від-
повідний європейським стандартам) економічний, 
соціальний і гуманітарний розвиток регіону, зо-
крема, підвищення якості життя населення, збе-
реження довкілля та культурної спадщини, на-
повнення бюджетів усіх рівнів, створення нових 
робочих місць, збільшення питомої ваги сфери 
послуг у структурі ВВП тощо. Українські Кар-
пати являються лише частиною унікального єв-

рорегіону (Татри, Карпати, Трансильванські Аль-
пи), де діють певні загальні принципи, правила 
та норми економічного та соціально-суспільного 
функціонування, до яких нам необхідно щонай-
швидше долучатися – як на загальнодержавному, 
так і на регіональному рівні.

Першочерговою необхідністю видається систем-
на та структурна модернізація державної політики 
у сфері туризму (розроблення довгострокових між-
державних, загальнодержавних, міжрегіональних 
стратегій та програм розвитку), удосконалення та 
гармонізація з європейським правом організацій-
них, законодавчих та економічних механізмів ре-
алізації цієї політики (законів, нормативів, стан-
дартів, сертифікатів, ліцензій тощо). Кардинальної 
оптимізації потребує міжвідомча координація та 
взаємодія між органами державної влади та місце-
вого самоврядування. 

Перспективними видаються дослідження еколо-
гічних аспектів функціонування регіонального ту-
ризму, роль громадських організацій і відповідних 
професійних спілок та асоціацій на розвиток турис-
тично-рекреаційної галузі регіону. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  
В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Для забезпечення фінансової безпеки підприємства запропоновано впровадження концепції «конструктивного підходу» 
в процесі імплементації розробленої фінансової стратегії. Розкрито основні положення цієї концепції. Визначені основні 
умови ефективного її застосування та відповідна матриця її вибору. Виділено основні етапи управління подоланням 
стратегічного розриву у фінансовій діяльності підприємств та розкрито їх сутність.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансова стратегія, імплементація, конструктивний підхід, подолання 
стратегічного розриву.

Постановка проблеми. Сучасні умови розви-
тку економіки потребують нових підходів 

щодо управління фінансовою безпекою підприємств 
реального сектору економіки. Існування ефективної 
системи фінансової безпеки, яка забезпечить за-
хист підприємства від загроз є однією із найваж-
ливіших умов забезпечення стійкого зростання під-
приємства та формування позитивних результатів 
його фінансової діяльності.

В цих умовах суттєво зростає роль такого ін-
струменту забезпечення ефективного розвитку, як 
фінансова стратегія підприємства. Формування та-

кої стратегії має враховувати нові реалії динаміки 
факторів фінансового середовища, а її реалізація – 
забезпечувати швидку адаптацію підприємств до 
можливих змін цього середовища на всіх етапах 
стратегічного періоду.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні ефективного підходу до імп-
лементації розробленої фінансової стратегії з ме-
тою забезпечення досягнення цільових показників, 
які характеризують певний рівень фінансової без-
пеки підприємства.

© Блакита Г.В., 2015
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Виклад основного матеріалу дослідження. Фі-
нансову безпеку підприємства пов’язують з таким 
його станом, який дозволяє забезпечити фінансо-
ву стійкість, платоспроможність, ліквідність та 
достатню фінансову незалежність підприємств у 
довгостроковому періоді; забезпечує оптимальне 
залучення та ефективне використання фінансових 
ресурсів підприємства; дозволяє ідентифікувати 
небезпеки та загрози стану підприємства та роз-
робляти заходи для їх вчасного усунення; дозволяє 
самостійно розробляти та впроваджувати фінансо-
ву стратегію, яка має бути оцінена відповідно до 
кількісних та якісних показників, що мають гранич-
ні значення [6, с. 218].

Виходячи з викладеного, абсолютно логічним 
буде твердження, що забезпечити фінансову безпе-
ку у довгостроковому періоді можна лише за умови 
розроблення та імплементації фінансової стратегії. 
Адже, фінансова стратегія підприємства є одним з 
найважливіших видів його функціональних страте-
гій і спрямована на забезпечення реалізації корпо-
ративної стратегії та стратегій окремих бізнес-оди-
ниць, визначає систему скоординованих напрямів 
перспективного розвитку фінансової діяльності під-
приємства в умовах невизначеності, підпорядкова-
на довгостроковим цілям, що враховують фінансові 
інтереси його власників, забезпечують ефективне 
використання внутрішнього фінансового потенціалу 
та можливість своєчасної адаптації до зміни умов 
зовнішнього фінансового середовища.

Процес практичного впровадження розробленої 
фінансової стратегії підприємства може будуватись 
за різними концепціями. Найбільш поширеною з 
таких концепцій, що традиційно застосовується в 
сучасній практиці імплементації розробленої стра-
тегії, є концепція так званого «конструктивного під-
ходу» до побудови цього процесу на підприємстві. 

Сутність цієї концепції розглядається в роботах 
І. Ансоффа, Д. Джонсона, К. Шоулза і Р. Уітінгтона, 
А.Н. Люкшинова, Г. Мінцберга, Дж. Куинна і С. Го-
шала, С. Слеттера, Д. Лове і Л. Барлоу, М. Ковені, 
Д. Ганстера, Б. Хартлена і Д. Кінга, Дж. Хангера і  
Т. Уілена та інших.

В практиці реалізації фінансової стратегії під-
приємств ця концепція передбачає, що процес 
управління подоланням стратегічного розриву має 
відбуватись за передбаченим планом на базі стра-
тегічних цільових показників фінансової діяльності 
і стратегічних фінансових ініціатив, які розробля-
ються ще в процесі розробки цієї стратегії. Цей під-
хід в літературі узагальнено таким ємним термі-
ном: «впровадження вбудоване в стратегію».

Теоретичним базисом побудови процесу імп-
лементації стратегії на плановій основі виступає 
концепція еволюційного підходу до розвитку фір-
ми (в теорії фірми вона розглядається як концеп-
ція розвитку фірми, що заснована на ресурсах). 
За цією концепцією фірма накопичує досвід впро-
довж всього періоду свого існування. На момент 
розробки і реалізації своєї чергової стратегії роз-
витку вона накопичила навички, що є унікальними 
і складають її особливу компетенцію. Інертність в 
підходах до наступного етапу свого розвитку такі 
фірми обумовлюють позитивними результата-
ми діяльності на попередніх етапах, стабільністю 
складу менеджерів, когнітивним типом поведінки 
цих менеджерів. А це може становити певні за-
грози для фінансової безпеки компанії. Інакше 
кажучи, накопичений досвід і навички, що обу-
мовлюють таку інертність їх розвитку, в процесі 
розробки і реалізації стратегії можуть надати їм 
додаткові можливості для посилення унікальних 

переваг і подальшого зростання ефективності ді-
яльності, забезпечити фінансову безпеку.

Використання такого підходу до імплементації 
розробленої стратегії дає певний ефект на підпри-
ємствах, що знаходяться на пізніх стадіях свого 
життєвого циклу, тобто втратили певний динамізм 
свого розвитку у порівнянні із попередніми його 
стадіями.

Крім того, такий підхід може бути ефектив-
ним в тому випадку, якщо у стратегічному пері-
оді за результатами стратегічного діагностування 
зовнішніх ринкових і галузевих факторів не пе-
редбачається суттєвого загострення конкурент-
ної боротьби і диверсифікації основної діяльнос-
ті. В системі фінансової діяльності підприємств 
реального сектору економіки перша з цих умов 
практично не є суттєвою – ці підприємства не кон-
курують між собою на фінансовому ринку. Щодо 
другої умови, то сутність диверсифікації фінансо-
вої діяльності залежать в першу чергу від обсягу 
цієї діяльності, який визначається обсягом перед-
бачуваної у стратегічному періоді операційної і 
інвестиційної діяльності підприємства. Цей обсяг 
фінансової діяльності у кількісному визначення 
може бути диференційовано на базі затвердженої 
класифікації підприємств за їх розмірами.

Враховуючи на ці дві умови на рис. 1 запропо-
нована матриця вибору підходу до побудови про-
цесу імплементації фінансової стратегії за перед-
баченим планом.

Обсяг фінансової діяль-
ності на підприємствах

великих середніх малих

Підпри-
ємство, 
що зна-
ходиться

на стадії 
зрілості та 
старіння

А А Б

на стадії 
дитинства та 

юності
А Б В

Умовні позначення:
А – рекомендований підхід до імплементації фінансо-

вої стратегії за передбаченим планом
Б – можливий підхід до імплементації фінансової 

стратегії за передбаченим планом
В – не рекомендований підхід до імплементації фінан-

сової стратегії за передбаченим планом

Рис. 1. Матриця вибору підходу  
до імплементації фінансової стратегії  

за основними умовами діяльності підприємства 

Організація процесу впровадження розробленої 
фінансової стратегії на основі передбачуваного пла-
ну потребує формування на підприємствах спеці-
альної команди менеджерів.

Враховуючи на особливості формування таких 
команд для реалізації фінансової стратегії підпри-
ємств на основі передбачуваного плану, нами ви-
значені основні підходи до цього формування:

1. Команда з реалізації фінансової стратегії має 
формуватись на підприємстві як частина загальної 
команди, на яку покладається організація імпле-
ментації всіх видів його стратегій (корпоративних, 
функціональних, бізнес-стратегій).

2. Основним завданням такої команди має бути 
успішна реалізація всіх передбачених фінансових 
ініціатив і забезпечення досягнення всіх стратегіч-
них цільових показників фінансової діяльності під-
приємства у передбачені терміни і за мінімальними 
витратами ресурсів.

3. Основними функціями такої команди є ви-
значення стратегічного розриву у фінансовій ді-
яльності підприємства; формуванні на цій осно-
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ві системи передбачуваних стратегічних змін і 
стратегічних перетворень; вибір необхідних ви-
дів, форм і методів управління стратегічними 
перетвореннями, що відповідають характеру цих 
перетворень і фінансових ініціатив з подолання 
стратегічного розриву у фінансовій діяльнос-
ті підприємства; забезпечення безпосереднього 
здійснення реалізації розроблених фінансових 
ініціатив у передбачені терміни; контроль за ре-
алізацією фінансових ініціатив і досягненням пе-
редбачуваних стратегічних цільових показників 
фінансової діяльності підприємства.

4. Керівництво процесом імплементації розро-
бленої фінансової стратегії має покладатись на фі-
нансового директора (керівника фінансової служби) 
підприємства. На великих і середніх підприємствах 
до команди мають включатись і інші фінансові ме-
неджери, що приймали активну участь у розробці 
фінансової стратегії. Кількість таких членів коман-
ди має визначатись складністю завдань фінансової 
стратегії та загальною чисельністю персоналу фі-
нансових менеджерів підприємства.

5. Діяльність такої команди має здійснюватись 
згідно з розробленим процесом управління подо-
ланням стратегічного розриву у фінансовій діяль-
ності за передбаченим планом, що визначається з 
урахуванням виду фінансової стратегії і характе-
ром стратегічних перетворень.

При визначенні окремих етапів цього виду 
управління імплементацією розробленої фінансової 
стратегії підприємства мають бути враховані на-
ступні його особливості:

1. Процес реалізації стратегії за передбаченим 
планом є лише одним з концептуальних варіантів 
підходу до реалізації стратегії. Тому особливості та-
кого концептуального підходу обов’язково мають бути 
враховані при використанні типового варіанту проце-
су реалізації фінансової стратегії підприємства.

2. Цей процес на підприємствах має будуватись 
за однією з новітніх концепцій – концепції управлін-
ня подоланням стратегічного розриву, яка має певні 
особливості здійснення, що теж має бути враховано 
при визначенні окремих етапів цього процесу.

З урахуванням цих особливостей пропонується 
наступна схема побудови процесу управління подо-
ланням стратегічного розриву у фінансовій діяль-
ності підприємств за окремими його етапами (рис. 2).

За існуючою методологією стратегічний розрив 
визначається як різниця значень стратегічних ці-
льових показників фінансового розвитку на кінець 
стратегічного періоду та фактичних показників фі-
нансової діяльності на початок цього періоду, що 
визначені в процесі стратегічного діагностування.

Система показників стратегічного розриву ви-
ступає цільовою основою управління їх подоланням 
в процесі впровадження розробленої фінансової 
стратегії підприємства, що в кінцевому підсумку 
забезпечить досягнення фінансової безпеки.

Враховуючи на те, що система стратегічних ці-
льових показників фінансового розвитку підприєм-
ства, які є індикаторами його фінансової безпеки, 
була спрогнозована (спланована) ще у фазі розроб-
ки фінансової стратегії, можна вважати, що зна-
чення показників стратегічного розриву відповідно 

теж відносяться до планових показни-
ків, на базі яких здійснюється така фаза 
стратегічного процесу як впровадження 
розробленої фінансової стратегії. 

Що стосується етапу оцінки стратегіч-
ного розриву і визначення системи перед-
бачуваних стратегічних змін фінансової 
діяльності за окремими їх характеристи-
ками, то на першій його стадії передбачу-
вані стратегічні зміни (показники страте-
гічного розриву) оцінюються за рівнем їх 
значущості. 

Критерієм такої оцінки виступає ха-
рактер стратегічних цілей фінансового 
розвитку підприємства, за якими визна-
чені стратегічні цільові показники.

На другій стадії здійснення такої оцін-
ки всі передбачувані стратегічні зміни по-
діляються за терміном здійснення на такі, 
що мають відбуватись за планом впро-
довж всього стратегічного періоду, і такі, 
що мають відбуватись в межах конкрет-
ного етапу стратегічного періоду. Така 
характеристика стратегічних змін фінан-
сової діяльності дозволяє організувати 
процес управління подоланням стратегіч-
ного розриву у часі.

На третій стадії цього етапу всі пе-
редбачувані стратегічні зміни параметрів 
фінансової діяльності підприємства про-
понується оцінювати (поділяти) за їх діа-
пазоном. Такий поділ стратегічних змін 
дозволяє визначити обсяг ресурсів, що 
має забезпечувати подолання відповід-
них параметрів стратегічного розриву у 
фінансовій діяльності підприємств. 

На наступному етапі побудови проце-
су управління подоланням стратегічного 
розриву у фінансовій діяльності підпри-
ємств здійснюється формування системи 

стратегії. Розроблені стратегічні цільові 
показники фінансового розвитку 
на кінець стратегічного періоду

Фактичні показники фінансової 
діяльності на початок 

стратегічного періоду, що 
визначені в процесі стратегічного 

діагностування

1. Визначення стратегічного розриву за окремими сегментами 
фінансової стратегії і елементами внутрішнього фінансового 
потенціалу підприємства

2. Оцінка стратегічного розриву і визначення системи стратегічних 
змін фінансової діяльності за окремими їх характеристиками

3. Формування системи передбачуваних стратегічних перетворень 
фінансової діяльності за окремими їх характеристиками

4. Оцінка та подолання опору здійснюваним стратегічним
перетворенням фінансової діяльності підприємства

5. Формування ключових ролей фінансових менеджерів, що мають 
здійснювати управління перетвореннями фінансової діяльності 
підприємства

6. Вибір визначальних підходів до управління подоланням 
стратегічного розриву у фінансовій діяльності підприємства

7. Вибір конкретних методів управління подоланням стратегічного 
розриву у фінансовій діяльності підприємства

8. Управління безпосереднім впровадженням передбачених 
стратегічних фінансових ініціатив

9. Контроль реалізації стратегічних цільових показників фінансової 
діяльності і передбачених стратегічних фінансових ініціатив

Рис. 2. Схема побудови процесу управління подоланням 
стратегічного розриву у фінансовій діяльності підприємств 
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стратегічних перетворень фінансової діяльності, що 
виступають прямим об’єктом цього управління і за-
безпечують фінансову безпеку підприємства. На 
цьому етапі кожен з параметрів стратегічного роз-
риву у фінансовій діяльності пропонується харак-
теризувати за такими ознаками: тип перетворень; 
характер протікання перетворень; інтенсивність 
здійснення перетворень.

Одним із складних етапів процесу управлін-
ня подоланням стратегічного розриву є оцінка та 
подолання спротиву здійснюваним стратегічним 
перетворенням фінансової діяльності. Цей етап 
притаманний будь-якому процесу імплемента-
ції розробленої стратегії, незалежно від того, за 
якою концепцією він здійснюється. Тому в теорії 
стратегічного менеджменту проблема оцінки та 
подолання спротиву стратегічним перетворенням 
з боку персоналу підприємства досліджується до-
сить широко.

В системі стратегічного менеджменту феномен 
спротиву розглянув І. Ансофф, який визначив його 
наступним чином: «Під спротивом ми розуміємо 
багатолиций феномен, який призводить до неочі-
куємих затримок непередбачених витрат і вносить 
нестабільність в процес стратегічних перетворень» 
[1, c. 366]. Він визначив також основні форми цьо-
го спротиву (індивідуальний та груповий) та його 
симптоми. Крім цього, ним запропонована система 
методів подолання спротиву запланованим страте-
гічним змінам, серед яких найбільш цікавим є «ме-
тод акордеону», за яким процес реалізації таких 
змін має здійснюватись за окремими етапами і за 
кожним з них має відбуватись введення системи 
заходів щодо подолання спротиву.

Певну цікавість в системі оцінки спротиву ви-
кликають результати дослідження О.С. Віхансько-
го, який запропонував класифікацію його носіїв, 
зокрема виділив такі групи співробітників підпри-
ємства за їх відношенням до стратегічних перетво-
рень: «прибічник»; «пасивний прибічник»; «проти-
вник»; «загрозливий елемент». По відношенню до 
кожної з таких груп він визначив напрям поведінки 
менеджерів, що займаються реалізацією розробле-
ної стратегії [3, c. 127].

Особливий інтерес викликають пропозиції щодо 
подолання спротиву стратегічним перетворенням, 
що вносять автори концепції управління за страте-
гічним розривом – М. Ковені, Д. Генстер, Б. Хартлен 
і Д. Кінг. Всі пропозиції щодо зведення впливу та-
кого спротиву до мінімуму вони звели до наступних 
п’яти груп: 1) забезпечувати підтримку перетворень 
з боку топ-менеджменту; 2) широко інформувати 
співробітників про цілі та переваги окремих з цих 
перетворень; 2) інформувати співробітників про про-
блеми організації, що обумовлюють необхідність 
стратегічних перетворень та відкрито протидіяти 
супротивникам цих перетворень; 4) ніколи не пере-
ходити на особистості; 5) виробляти почуття співп-
ричасності до здійснюваних стратегічних перетво-
рень [5, c. 219-220].

Всі розглянуті концепції, підходи і рекомендації 
можуть бути використані і в управлінні подоланням 
спротиву стратегічним перетворенням фінансової 
діяльності підприємства.

На тих підприємствах, де не впроваджена лі-
нійна система організаційної структури управління 
фінансовою діяльністю (тобто відсутні підрозділи 
нижнього рівня управління нею, які могли би бути 

ініціатором стратегічних перетворень) при форму-
ванні ключових ролей фінансових менеджерів має 
виступати підхід «зверху-до низу». 

Серед методів управління стратегічним розри-
вом, що забезпечує розвиток фінансових ресур-
сів для забезпечення належного рівня фінансової 
безпеки підприємств, основним методом виступає 
оптимізація потреби у відповідних їх видах (система 
таких методів широко розглядається в спеціальній 
літературі). Щодо фінансових ресурсів, то для вдо-
сконалення їх формування може бути використа-
ний і метод реструктуризації джерел їх залучення, 
критеріями оптимальності якої можуть виступати 
мінімальна вартість їх залучення та максимальний 
рівень фінансової безпеки підприємства.

Серед методів управління стратегічним розри-
вом, що забезпечує передбачені зміни фінансової 
структури підприємств основну роль відіграє метод 
реструктуризації структури їх капіталу, активів, 
грошових потоків. Така реструктуризація має здій-
снюватись за двома основними напрямами – рефі-
нансування чи скорочення окремих видів активів.

Для оптимізації організаційної структури 
управління сучасні науковці пропонують вико-
ристовувати методи ремоделювання [4, c. 508-
509], реструктуризації, організаційного проекту-
вання та деякі інші. 

Для досягнення необхідних параметрів організа-
ційної культури і організаційних знань в сучасній 
літературі пропонується використовувати наступні 
два методи: формування організаційної ідентичнос-
ті [4, c. 512-513] та управління організаційним роз-
витком [2, c. 195-197].

З урахуванням обраних методів управління 
має здійснюватись безпосереднє впровадження 
стратегічних фінансових ініціатив, що були об-
ґрунтовані в процесі розробки фінансової стра-
тегії підприємства. Основними інструментами 
управління безпосереднім впровадженням роз-
роблених фінансових ініціатив виступають пла-
нування (бюджетування), організація виконання 
планових завдань, стимулювання та відповідне 
фінансування їх реалізації.

На завершальному етапі процесу управління 
подоланням стратегічного розриву має здійсню-
ватись контроль реалізації стратегічних цільових 
показників фінансової діяльності та передбачених 
стратегічних фінансових ініціатив. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, концепція «конструктивного підходу», що 
пропонується до використання в процесі імпле-
ментації розробленої фінансової стратегії і перед-
бачає побудову управління подоланням стратегіч-
ного розриву за передбаченим планом є найбільш 
ефективним інструментом для забезпечення фінан-
сової безпеки підприємства в довгостроковому пе-
ріоді. Для впровадження цієї концепції в практику 
імплементації фінансової стратегії підприємств ви-
значені основні умови ефективного її застосування 
та запропонована відповідна матриця вибору, яка 
диференційована за розміром і стадією життєвого 
циклу. Процес імплементації розробленої фінансо-
вої стратегії, в основу якого покладено подолання 
стратегічного розриву між фактичними та стра-
тегічними показниками фінансової діяльності під-
приємства, має бути побудований за відповідними 
етапами, що забезпечить досягнення фінансової 
безпеки підприємства.
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АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розглянуто алгоритм оцінки стану зобов’язань банківського сектору України. Проаналізовано структуру та динаміку 
залучених та запозичених ресурсів вітчизняних банків. Проведено аналіз клієнтської бази та здатності фінансово-
кредитних установ залучати вклади.
Ключові слова: аналіз зобов’язань, депозитні вклади, кошти банків, субординований борг, клієнтська база, коефіцієнт 
співвідношення кредитів та депозитів.

Постановка проблеми. Аналіз зобов’язань 
фінансово-кредитної установи є одним з 

перших етапів комплексного аналізу ефективності 
її діяльності, так як пасивні операції виконують 
первинну і визначальну роль по відношенню до 
активних. Тому дуже важливо забезпечити таку 
структуру зобов’язань, яка б відповідала строкам 
активним вкладенням та була найменш витратною 
для фінансово-кредитної установи. Саме ефектив-
ний аналіз зобов’язань банку дає змогу визначити 
слабкі ланки у структурі його пасивів, визначає 
напрямки найоптимальнішого використання всієї 
ресурсної бази на засадах найменшої витратності 
та ліквідності.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розкритті теоретичних особливостей ме-
тодики оцінки зобов’язань фінансово-кредитних 
установ України та безпосередньому їх аналізі.

Проблематика розвитку ресурсної бази банків є 
об’єктом дослідження провідних вчених-економіс-
тів як України, так і світу в цілому. Вагомий внесок 
в дослідження цього питання зробили такі вчені як: 
М. Алексеєнко, В. Бочаров, А. Вовканич, С. Зем-
лячов, С. Коваль, О. Лаврушин, А.Мороз, О. При-
сяжнюк, М. Савлук, О. Хаб’юк, М. Шевцова та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під категорією «зобов’язання» слід розуміти ви-
моги до активів фінансово-кредитних установ, 
що зобов’язують банк сплатити фіксовану суму 
фінансових активів у визначений період часу у 
майбутньому. Для зручності проведення аналізу, 
зобов’язання фінансово-кредитної установи кла-
сифікуються за різними ознаками. В економічній 
літературі балансові зобов’язання поділяють на за-
лучені та запозичені кошти. 

Залучені кошти – кошти, які фінансово-кре-
дитна установа залучає на вклади. Запозичені ко-
шти – це кошти, які залучаються шляхом випуску 
облігацій чи отриманням міжбанківського кредиту. 
Залучені кошти складають найбільшу частину па-
сивів комерційного банку. 

Детальніше структуру зобов’язань фінансово-
кредитних установ можна побачити на рис. 1.

Аналіз зобов’язань фінансово-кредитних уста-
нов проводять за такими напрямами:

– аналіз структури та динаміки зобов'язань бан-
ківської системи України;

– аналіз депозитних зобов’язань за видами де-
понентів;

– оцінка клієнтської бази українських банків;
– оцінка здатності банківської системи України 

залучати вклади [1, c. 235].
Аналізуючи обсяг зобов'язань фінансово-кре-

дитних установ, важливо дати їх як кількісну, так 
і якісну оцінку. 

 

Зобов'язання фінансово-кредитних установ
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Рис. 1. Структура зобов’язань  
фінансово-кредитних установ 

Сукупний розмір зобов’язань фінансово-кредит-
них установ України з 2010 р. по 2014 р. зріс на 
205,68 млрд. грн. (рис. 2). Зростання цього показника 
було не постійним: у 2010-2011 рр. відбулося під-
вищення на 12,84%, але вже у 2012 р. зобов’язання 
зменшились до 956 983,12 млн. грн., що на 11,94% 
менше попереднього року. З 2013 по 2014 рр. знову 
відбулося стрімке підвищення обсягу зобов’язань: 
їх значення досягнуло 1 168 655,26 млн. грн., тобто 
на 22,12% більше, ніж у 2012 р..
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Рис. 2. Динаміка зобов’язань банківського сектору 
України з 2010 по 2014 рр., млн. грн. [2]

Аналіз залучених та запозичених ресурсів за 
окремими видами дозволяє конкретизувати мож-
ливі способи підвищення прибутковості та ліквід-
ності фінансово-кредитної установи. Розглянемо 
докладніше систему показників, яка дає змогу про-
аналізувати політику управління ресурсами банків 
України (табл. 1).

© Бондаренко В.В., 2015



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ24

2 (05) частина І, травень 2015

Найбільшу частку у структурі зобов’язань фі-
нансово-кредитних установ України займають ко-
шти клієнтів, значення яких коливалося від 61% 
до 66% протягом 2010-2014 рр. Кошти банків теж 
мають велику частку – 19-26%, при оптимально-
му значенні 20%. Позики банків відповідали нормі 
лише у 2013 р., а у 2010-2012 рр. та 2014 р. – пере-
вищували її. Таке збільшення частки банківських 
кредитів підвищує ймовірність виникнення незба-
лансованої ліквідності, через посилення залежності 
банківської системи від зовнішніх джерел фінансу-
вання. Висока частка залишків на рахунках клієн-
тів знижує стабільність ресурсної бази банківського 
сектору України, підвищує потребу у високоліквід-
них активах, змушує банки посилювати трансфор-
мацію частини короткострокових вкладень у більш 
довгострокові і цим загострює проблему ліквідності.

Найменше у структурі зобов’язань банківської 
системи України займають боргові цінні папери 
(значення коливається в межах 1%) та субордино-
ваний борг (в межах 3%, у 2014 р. – 5,61%). Така 
динаміка є позитивною, оскільки чим вища част-
ка зобов'язань перед клієнтами банків, тим вища 
стабільна частина ресурсів банківської системи, що 
зменшує її залежність від міжбанківських позик [3].

На другому етапі потрібно оцінити структуру 
залучених депозитних коштів банківської системи 
за депонентами, їх тенденцію та напрями здійснен-
ня (табл. 2).

Оптимальним у структурі депозитних опера-
цій банківської системи є наступні співвідношен-
ня: депозити на вимогу – не більше 30%, депозити 
термінові – не менш 70%. Загальна сума депози-
тів на вимогу фізичних та юридичних осіб протя-
гом 2010-2014 рр. становила від 25% до 28%, що не 
перевищує оптимального рівня. Частка термінових 
депозитів коливалася в межах 76%, що також від-
повідає нормі. Однак, у 2010-2013 р. спостерігалася 
негативна динаміка для термінових коштів юридич-
них осіб і коштів юридичних та фізичних осіб до 
запитання. Ситуація виправилася у 2014 р., коли 

значення цих показників підвищились на 1,5%, 2% 
та 1% відповідно. Строкові депозити фізичних осіб 
за аналогічний період навпаки збільшувались, а у 
2014 р. знизились аж на 5%. 

Сьогодні в Україні важливою альтернативою 
класичних депозитів стають інвестиції в золото, 
ціна на яке в 2014-2015 р. помітно підвищилася. 
Стійке зростання котирувань створює ілюзію іде-
ального активу для багатьох українців, які скупо-
вують золото в будь-якому вигляді, незважаючи на 
суттєву різницю між біржовою ціною товару і роз-
міром можливої позики під цей товар.
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Рис. 3. Кількість клієнтів, рахунків та населення  
у банківській системі України у 2010-2014 рр.  

 [5, c. 188-193]

Високий попит на золото сприяв появі на укра-
їнському ринку «золотих депозитів», відсотки за 
якими нараховуються в золоті, але виплачуються в 
гривні за обліковим курсом НБУ. Таке розширення 
послуг дозволяє привернути увагу потенційних клі-

Таблиця 1
Питома вага структурних складових зобов’язань банківського сектору України за 2010-2014 рр., %

Балансові показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Відхилення (+/-)

2011-2010 
роки

2012-2011 
роки

2013-2012 
роки

2014-2013 
роки

Кошти банків 25,91 23,03 22,33 19,25 22,78 -2,88 -0,7 -3,08 3,53
Кошти клієнтів 62,11 65,59 62,45 64,79 61,46 3,48 -3,14 2,34 -3,33
Боргові цінні папери, 
емітовані банком 0,94 0,68 1,15 1,17 0,29 -0,26 0,47 0,02 -0,88

Інші залучені кошти 4,47 3,22 3,42 4,09 7,09 -1,25 0,2 0,67 3
Інші зобов’язання 2,79 4,26 7,18 7,04 2,77 1,47 2,92 -0,14 -4,27
Субординований борг 3,78 3,21 3,47 3,65 5,61 -0,57 0,26 0,18 1,96
Усього зобов’язання 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 – – – –

Таблиця 2
Структура зобов’язань банківської системи України по депозитних операціях за видами депонентів  

за 2010-2014 рр., %

Вид депонента 2010 
рік

2011 
рік.

2012 
рік

2013 
рік.

2014 
рік

Відхилення (+/-)
2010-2011 

роки
2012-2011 

роки
2013-2012 

роки
2014-2013 

роки
Кошти юридичних осіб 27,48 30,10 28,79 28,29 29,86 2,62 -1,31 -0,5 1,57
Кошти юридичних осіб 
на вимогу 16,04 16,65 15,04 14,88 17,58 0,61 -1,61 -0,16 2,7

Кошти фізичних осіб 45,99 43,60 46,76 47,89 42,73 -2,39 3,16 1,13 -5,16
Кошти фізичних осіб на 
вимогу 10,48 9,64 9,41 8,94 9,83 -0,84 -0,23 -0,47 0,89

Загальна сума депозитів 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 – – – –
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єнтів, оскільки одним із найефективніших засобів 
збільшення заощаджень населення, що акумулю-
ються банками, є надання останніми різних додат-
кових послуг, що користуються попитом у приват-
них осіб [4, c. 36-42].

Але при таких спробах залучити нових клієн-
тів фінансово-кредитні установи мають аналізувати 
тенденції, що складаються на ринку країни та бан-
ківському ринку, зокрема. Оцінимо стан клієнтської 
бази комерційних банків, які функціонують на те-
риторії України (рис. 3).

На початку аналізованого періоду (2010 р.) 127,6 
клієнтів відкрили 166,4 рахунки, однак у 2013 р. 
відбулося суттєве зниження цієї цифри. У 2014 р. 
зафіксовано незначне підвищення: 163 комерційні 
банки обслуговували 74,8 млн. клієнтів – юридич-
них та фізичних осіб, які відкрили 117,5 млн. по-
точних та вкладних рахунки.

Таким чином, можна сказати, що кількість 
клієнтів та рахунків перевищує чисельність всієї 
України та щорічно зростає, не дивлячись на од-
ночасне зменшення чисельності населення. Відмі-
тимо, що вказана чисельність населення враховує 
все населення (включаючи дітей до 18 років, які 
не можуть мати рахунок в банку згідно законодав-
ства України).

Для характеристики здатності банківської сис-
теми залучати вклади для підтримання своїх кре-
дитних операцій та можливості потім давати в борг 
ці кошти використовується коефіцієнт співвідно-
шення кредитів та депозитів (рис. 4).

Високе значення цього коефіцієнта говорить про 
високий ризик. Крім того, це свідчить про уразли-
вість від поведінки кредиторів, негативні зовнішні 
економічні умови або наслідки відпливу депозитів. 
Низьке значення показника вказує на неможли-
вість прийняття існуючого кредитного ризику.

Багато в чому значення коефіцієнта залежить 
від ступеня економічного розвитку країни, однак 
якщо показник нижчий 70-80% – це залежить від 
співвідношення між ліквідністю та дохідністю. Так 
як, в усій банківській системі цей показник значно 
перевищує 100%, а у 2014 р. – досягає майже 208%, 
то у будь-якій галузі економіки країни можуть 
мати місце структурні проблеми [2].
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Рис. 4. Коефіцієнт співвідношення кредитів та 
депозитів банківської системи України за 2010-2014, %

Висновки з проведеного дослідження. Загалом, 
можна зробити висновок, що процес формування 
зобов’язань фінансово-кредитних установ в сучас-
них умовах є дуже проблемним. При формуванні 
зобов’язань банк має дуже обережно підходити до 
різноманітних джерел залучення та запозичення, 
які є платними та відрізняються термінами та вар-
тістю. Переважання зовнішніх джерел залучення 
коштів є досить небезпечним та ризикованим, а іс-
нуюча економічна криза суттєво впливає на ліквід-
ність банківського сектору України. 

Тому, необхідно не переобтяжувати фінансово-
кредитну установу міжбанківськими кредитами, 
що є найдорожчим ресурсом і нарощувати надійні-
шу базу строкових депозитів з метою ефективного 
вкладення цих коштів в кредитну діяльність. Також 
значне перевищення залучених ресурсів над кре-
дитними вкладеннями може призвести до збитко-
вості кредитних операцій комерційного банку. 

Проведення постійного та своєчасного аналізу 
зобов’язань банку допоможе ухвалювати управ-
лінські рішення щодо оптимізації структури сфор-
мованих ресурсів і максимальної ефективності 
їхнього розміщення. Результати аналізу дають 
можливість оцінити роботу банку по залученню 
нових джерел коштів.
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В процессе исследования углубленно понимание роли и назначения структурной политики как составной части це-
лостной социально-экономической политики, которая отражает позицию государства относительно структуры эконо-
мики региона и структурных преобразований, направленных на решение стратегических и тактических задач в хо-
зяйственном комплексе. В этом контексте роль и назначение структурной политики в современных условиях показаны 
на основе определения ее основных признаков (ключевой цели, задач, принципов, направленности и инструментов), 
которые направлены на повышение эффективности функционирования экономики региона. В работе выделено под-
цели и критерий структурной политики – конкурентоспособность региона, что позволяет системно подходить к обо-
снованию мероприятий, обеспечивающих поступательное развитие территории. Понимание содержания структурной 
политики непосредственно актуализирует вопрос по усовершенствованию системы управления регионом, ведь это 
предусматривает предоставление этой политике строго селективного характера. Определено, что в соответствии с 
направлениями селективная политика в зависимости от уровня территориального развития имеет сдерживающий и 
стимулирующий характер, что влияет на степень концентрации производительных сил и способствует гармонизации 
и согласованности экономических и социальных интересов на разных уровнях. 
Ключевые слова: региональная структурная политика, общесистемная и селективная политика, приоритеты социаль-
но-экономического развития, конкурентоспособность региона.

Постановка проблемы. Современный период 
социально-экономического развития регио-

нов характеризуется неравномерностью и проти-
воречивостью, требующий отказа от устаревшего 
способа организации территориального простран-
ства, поиска нового подхода к осуществлению 
структурных преобразований. Реформаторские 
усилия, предпринимаемые, свидетельствуют о 
важности проблем внутригосударственных отно-

шений, в том числе взаимоотношений центра и 
регионов, между регионами, играют определенную 
роль в структурном развитии территории, дости-
жении внутриэкономической стабильности, сниже-
нии социальной напряженности в обществе. В то 
же время исследования процессов структурной 
перестройки на общенациональном уровне связано 
с их анализом на уровне регионов, которые при-
нимают участие в формировании общей картины 
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общественного развития страны, что обуславлива-
ет актуальность вопроса определения приоритетов 
структурной политики регионов.

Постановка задачи. Региональная политика как 
система обусловливает взаимодействие всех меха-
низмов и составляющих элементов территориаль-
ного развития, что требует разработки и внедрения 
долгосрочных, стабильных во времени программ. 
Исследование вопросов структурной политики ос-
новывается на целостном, системном подходе к 
проблемам отраслевой перестройки общественного 
производства на основе объединения, дифференци-
ации и интеграции. Разнообразие методологических 
подходов отражает потребность, с одной стороны, 
в анализе всех элементов и явлений, влияющих на 
региональное развитие, выделения из имеющихся 
более узких направлений, т.е. селективный подход; 
с другой – теоретическое обобщение опыта ком-
плексного развития территорий на основе развития 
интеграционных процессов.

Изложение основного материала исследова-
ния. Сегодня важными признаками региона уче-
ные считают народнохозяйственный комплекс, его 
потребности и интересы, потенциал и условия раз-
вития. Именно региональная политика способна 
охватить и стимулировать широкий спектр ком-
понентов производительных сил территории. Не 
случайно проблемы формирования государствен-
ной региональной политики и ее основные направ-
ления является предметом исследования многих 
ученых В.Н. Лексина, Л.И. Абалкина, З.В. Гера-
симчука, Д.С. Львова, В.Н. Овчинникова, 
А.Н. Швецова Л.Г. Чернюк и других.

В мировой практике управления ре-
гиональным развитием выделились два 
направления региональной политики: по-
литика «выравнивания» и политика фор-
мирования «полюсов роста». Для высо-
коразвитых регионов она заключается в 
поддержке их инициатив и стимулирова-
ния развития путем заключения соглаше-
ний между государством и регионами; для 
«проблемных» – в определении мер, кото-
рые позволят преодолеть их депрессивное 
состояние, т.е. правительство пытается ис-
пользовать подходы обоих направлений 
региональной политики. В настоящее вре-
мя эта политика должна быть ориентиро-
вана на комплексное решение социально-
экономических проблем, специфических 
для каждого региона, обеспечение равных 
организационно-правовых условий функ-
ционирования региональных хозяйствен-
ных комплексов и сохранения террито-
риальной целостности государства, что 
предусматривает создание соответству-
ющего механизма управления развитием 
территории [1, с. 102].

Исследование государственного управ-
ления региональным развитием позволяет 
выделить различные приоритетные на-
правления региональной политики, выбор 
которых зачастую соответствует тому или 
иному сценарию развития.

В условиях процесса структурной ди-
версификации экономики приоритетным 
направлением региональной политики 
следует считать, структурную региональ-
ную политику, которая должна отличать-
ся от текущей по стратегическим целям, 
задачам, методами реализации и созда-
вать все условия для стабилизации раз-

вития и роста экономики. Это должна быть систе-
ма мер государства по обеспечению долгосрочного 
увеличения объемов общественного производства, 
связанных с созданием соответствующих условий 
для расширенного воспроизводства региональных 
социоэкономических систем, технологическим об-
новлением производства и рациональным природо-
пользованием.

Структурная политика как составная часть це-
лостной социально-экономической политики выра-
жает отношение государства к структуре и струк-
турным преобразованиям в решении стратегических 
и тактических задач в экономике и социальной 
сфере, определение цели, заданий, направлений, а 
также адекватного механизма деятельности органов 
государственной власти в воспроизводственных про-
цессах, направленных на реорганизацию территори-
ального пространства (рис. 1) [1-2].

Переход региональной системы на траекторию 
обеспечение экономического роста и создание ус-
ловий для конкурентоспособного развития предпо-
лагает структурную сложность, взаимосвязь и вза-
имодействие подсистем, повышает эффективность 
преобразований. Отсюда целесообразно содержание 
структурной политики рассматривать как проблему 
многогранную, охватывая все уровни сложной ие-
рархии региональной системы.

Именно со структурной политикой государства 
связано комплекс специфических задач антикри-
зисного периода – от формирования благоприятной 
рыночной среды к преодолению экстенсивного типа 

Рис. 1. Основные признаки структурной политики
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развития, глубокой деформации экономики, ее анти-
социальной направленности. Не случайно в практике 
государственной региональной политики выделяют-
ся два основных подхода относительно структурной 
политики – общесистемный и селективный. Суть 
общесистемной политики заключается в создании 
общих условий, которые способствовали бы разви-
тию регионов, при этом ее действия не имеют из-
бирательного назначения (четкой направленности 
на отрасль, корпорацию, регион), а более или менее 
равномерно влияют на все субъекты рынка, фор-
мируя экономическую и институциональную, орга-
низационную и правовую среду их активности, она 
является преимущественно макроэкономической. 
Такого рода политика имеет либеральный характер, 
ее обязательный вектор – обеспечение формального 
равенства внешних условий (экономических и пра-
вовых) для всех рыночных субъектов, финансовой 
стабилизации преобразования отношений собствен-
ности. Впрочем, общесистемная структурная поли-
тика имеет характер дирижирования. На ее основе 
государство формирует соответствующий порядок, 
задает для указанных субъектов определенные до-
пустимые и общепринятые рамки деятельности, то 
есть навязывает им правила хозяйственного поведе-
ния. Она содержит меры государственного воздей-
ствия на экономическую жизнь, налоговый, денеж-
ный, валютный и таможенный режимы, трудовое 
законодательство, технические и экологические 
стандарты и т.п [3, с. 74].

В отличие от общесистемной, селективная по-
литика выступает как направленное воздействие 
на определенные группы субъектов рынка (пред-
приятия, отдельные виды производства или целые 
отрасли, регионы и т.д.). Ее действие направлено 
по вертикали, осуществляя регулирующее воз-
действие из центра по уровням иерархии относи-
тельно хозяйственной деятельности до первичного 
звена производства. В этом контексте она преиму-
щественно носит микроэкономический характер. 
Селективная политика способна обеспечить реше-
ние задач оживление всей экономики путем выбора 
конкретных объектов, которые в процессе расши-
рения сферы их применения могут увеличиваться 
количественно. Такими центрами деловой актив-
ности, прежде всего, должны стать предприятия и 
организации, крупные структурообразующие про-
изводственного комплекса, имеющие для экономи-
ки региона стратегически важное хозяйственное 
значение и обеспечивающие поддержку социально-
экономической стабильности, и именно они должны 
стать точками роста.

В то же время селективная региональная по-
литика представляет собой специфическую форму 
и является определенным проявлением селектив-
ности как экономической категории. Выбор объек-
тов структурной селективной политики зависит от 
цели и содержания государственной региональной 
политики, при этом разделяя на поляризованную и 
выравнивающую. Поляризованная селективная ре-
гиональная политика предусматривает приоритет-
ную поддержку одного или нескольких выделенных 
регионов, которые имеют наиболее высокий эко-
номический и инвестиционный потенциал относи-
тельно других территорий, позволяет формировать 
«полюса роста» для ускоренного развития эконо-
мики страны. Однако выравнивающая селективная 
политика предусматривает обеспечение определен-
ного уровня объектов экономического развития и 
создания инвестиционного потенциала в конкрет-
ных регионах. В соответствии с направлениями вы-
равнивающая селективная политики в зависимости 

от уровня территориального развития имеет сдер-
живающий и стимулирующий характер, влияющие 
на степень концентрации производительных сил и 
приток инвестиций, финансовой помощи регионам. 

При реализации структурной селективной по-
литики можно выделить два уровня: стратегиче-
ские цели и первоочередные задачи на ближай-
ший период. Не выпуская из виду стратегических 
целей, прежде всего, необходимо решить задачу 
достижения стабилизации производства на выде-
ленных предприятиях, осуществляется на основе 
практического применения селективного управлен-
ческого воздействия, которое отображается в ис-
пользовании жестких мер финансово-кредитного и 
денежного характера.

Эффективность структурной селективной поли-
тики в основном зависит от выбора ее критериев, 
а также объектов по их применению, которые бу-
дут определяться стратегическими целями и акту-
альностью задач, сложившиеся в экономике. Обо-
снованность выбора критериев и объектов, даже 
в условиях ограниченных ресурсов, позволит эф-
фективно перемещать производительный капитал 
в направлении достижения экономических успехов. 
При этом сама ограниченность ресурсов, необходи-
мость контроля над инфляцией обусловливает при-
дания структурной политике строго селективного 
характера. Однако структурная селективная поли-
тика должна проводиться в рамках общей страте-
гии реформ при ее согласовании с другими направ-
лениями экономических преобразований, прежде 
всего, относительно денежно-кредитной, налоговой 
политикой с использованием административных 
рычагов в сочетании с коммерческой инициативой. 
Структурная политика, с одной стороны, должно 
обеспечить поддержку определенных групп пред-
приятий и организаций с ориентацией на получение 
реальной продукции, а с другой – учитывать такой 
важный фактор как рынок, независимо от государ-
ства осуществляет собственную, достаточно жест-
кую структурную селекцию, поддерживает раз-
личные формы рыночных отношений, становления 
экономической свободы предприятий и предприни-
мателей. В связи с этим в рамках государственной 
структурной политики необходимо создавать новые 
организационные формы управления конкретными 
сферами производства – кластерные образования, 
финансово-промышленные группы, межотраслевые 
и межрегиональные ассоциации, концерны, бан-
ковские союзы, совместные предприятия, частные 
предпринимательские союзы и т.д. [3-4].

Выводы из проведенного исследования. Таким 
образом, целью структурной политики является 
обеспечение сбалансированности и пропорциональ-
ности, динамичности устойчивого развития на-
родного хозяйственного комплекса. Структурная 
политика аккумулирует все направления экономи-
ческой политики: финансово-кредитные, налого-
вые, инвестиционно-инновационные, технические, 
региональные, социальные, внешнеэкономические. 
Это предполагает формирование социально ори-
ентированной экономики на базе рациональной 
многовекторной территориально-отраслевой струк-
турной перестройки, институциональных сдвигов, 
разработки соответствующей системы показателей, 
которые определяли бы количественные и каче-
ственные характеристики регионального простран-
ства, его структурные элементы. Первоочередные 
меры такой политики нужно связать с повышением 
конкурентных преимуществ территориального про-
странства, с изменениями приоритетов в формиро-
вании структурной политики регионов.
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Анотація
У процесі дослідження поглиблено розуміння ролі і призначення структурної політики як складової частини цілісної 
соціально-економічної політики, яка відображає позицію держави щодо структури економіки регіону та структур-
них перетворень, спрямованих на вирішення стратегічних і тактичних завдань у господарському комплексі. У цьому 
контексті роль і призначення структурної політики в сучасних умовах показані на основі визначення її основних 
ознак (ключової мети, завдань, принципів, спрямованості і інструментів), які спрямовані на підвищення ефективності 
функціонування економіки регіону. У роботі виділено підцілі і критерій структурної політики – конкурентоспроможність 
регіону, що дозволяє системно підходити до обґрунтування заходів, що забезпечують поступальний розвиток території. 
Розуміння змісту структурної політики безпосередньо актуалізує питання щодо удосконалення системи управління 
регіоном, адже це передбачає надання цій політиці строго селективного характеру. Визначено, що відповідно до 
напрямів селективна політика в залежності від рівня територіального розвитку має стримуючий і стимулюючий ха-
рактер, що впливає на ступінь концентрації продуктивних сил і сприяє гармонізації та узгодженості економічних і 
соціальних інтересів на різних рівнях.
Ключові слова: регіональна структурна політика, загальносистемна і селективна політика, пріоритети соціально-
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Summary
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aimed at handling strategic and tactical problems in the economic sector has been extended. In this context, the role and 
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the content of the structural policy directly highlights the issue of the improvement of the region’s management system, as 
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АКМЕОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

В статті розглянуто фактор харчування як підґрунтя для досягнення людиною оптимального соціокультурного розвит-
ку, де критерієм є досягнення стану «акме». Обґрунтовано раціональність акмеологічних підходів до виділення товар-
них категорій в асортименті продуктів дитячого харчування через практичну спрямованість персоніфікації продуктів 
дитячого харчування провідними виробниками у задоволені індивідуальних потреб не тільки дітей, а й батьків.
Ключові слова: персоніфікація харчування, продукти дитячого харчування, акмеологічний підхід, товарні категорії. 

Актуальність проблеми. При виникненні 
глобально-кризових проблем (екологічних, 

демографічних, соціальних) особливу гостроту на-
буває пошук нових можливостей і ресурсів для їх 
раціонального вирішення. Один з конструктивних 
шляхів пов'язаний зі створенням інноваційних ви-
соких технологій, причому не тільки в традиційній 
виробничій області, але і в інших сферах людської 
діяльності, пов’язується з реалізацією основних по-
ложень акмеології. Високий ступінь професіоналіз-
му і творча майстерність фахівців – один з найваж-
ливіших людських ресурсів, який набуває значення 
для адекватного та своєчасного рішення найгострі-
ших глобально-кризових проблем. У цьому соціо-
культурному контексті особливе значення набуває 
нова інтегративно-комплексна наука акмеологія 
(греч. akme – вершина, розквіт). Саме вона вивчає 
закономірності й технології розвитку професіона-
лізму й творчості як акме-форм оптимального здій-
снення всіляких видів професійної діяльності [1].

Організація правильного здорового харчування 
дітей та підлітків має не тільки медичне значення 
як фактор збереження здоров'я конкретної дитини 
та її подальшого розвитку, а й велике соціальне зна-
чення як фактор, що визначає здоров'я майбутніх 
поколінь, «акме» людства та суспільства загалом.

Значення харчування у дитячому та підлітко-
вому віці обумовлено основними факторами, що 
визначають відмінність зрілого та дитячого орга-
нізму, а саме – ростом і розвитком. Дитячий ор-
ганізм відрізняється від дорослого бурхливим рос-
том і розвитком, формуванням органів і систем. 
Цими фізіологічними особливостями визначаються 
потреби дітей та підлітків в харчових речовинах і 
енергії. У свою чергу, високі потреби у харчових 
речовинах і енергії на одиницю маси тіла дітей ви-
кликають необхідність правильного підбору харчо-
вих продуктів і їх співвідношення, способів кулі-
нарної обробки та інших особливостей організації 
харчування, що забезпечує організм харчовими 
речовинами та енергією.

Аналіз наукових досліджень. Значущість про-
блеми персоніфікації продуктів дитячого харчуван-
ня висвітлюється у працях багатьох вітчизняних  
(О. Азарян, Г. Азоєв, А. Багієв, В. Герасимчук,  
Є. Голубков, Л. Дейнеко, Д. Добрянський, М. До-
линська, О. Івахненко, Н. Кубишина, Т. Мостен-
ська, С. Няньковський, Н. Орлова, В. Павлова,  
М. Проданчук, М. Сичевський, Н. Слободян, І. Со-
ловйов, А. Старостіна, О. Шадрин) та закордонних  
(A. Dannaeus, S. Johansson, B. Koletzko, K. Michaelsen, 
C. Hoppe, Lauritzen L., Molgaard C.) вчених. 

Мета статті. Обґрунтування доречності засто-
сування понять акмеологічний вплив, особистістно-
акмеологічний вплив щодо встановлення критеріїв 

персоніфікації продуктів дитячого харчування. Роз-
глянути стратегії, засоби, методи, форми побудови 
асортименту персоніфікованих продуктів дитячого 
харчування на базі акмеологічного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Харчування – це 
не лише фізіологічний, а й соціально та культурно 
зумовлений процес, тому організація раціонального 
харчування базується на глибинних психологічних 
компонентах не тільки самої дитини, а й соціально-
го оточення. Харчова поведінка як складова спосо-
бу життя людини охоплює пошук, вибір, приготу-
вання і вживання їжі, а також усі супутні процеси. 
Формується вона з дитинства та має безпосеред-
ній вплив не тільки на стан здоров’я, а й на здат-
ність досягати стану професіоналізму та творчості 
«акме» в структурі соціально-економічних відносин. 

Оцінюють харчову поведінку дитини як адек-
ватну (гармонійну) або неадекватну (девіантну) за-
лежно від багатьох показників, зокрема від місця, 
яке займає їжа в ієрархії цінностей дитини, від 
якісних і кількісних показників, етики та естетики 
харчування [2, 3].

Однією з найбільш вагомих причин погіршення 
стану здоров’я дітей дошкільного віку є порушен-
ня структури харчування та зниження його якості. 
Чимало захворювань та патологічних станів, зо-
крема дефіцити або надлишки мінеральних ре-
човин та вітамінів, призводять до порушення як 
фізичного, так й інтелектуального розвитку дітей. 
Тому профілактика та корекція порушень хар-
чової поведінки дітей мають важливе значення у 
розвитку соціалізації та.

Отримане в результаті психолого-акмеологіч-
них досліджень наукове знання про закономірнос-
ті й способи досягнення вершин професіоналізму 
та творчості характеризує такий інтегративний за 
своєю соціокультурною природою й системоутво-
рюючий за методологічним значенням онтологічний 
атрибут, як «акмеологічність» соціокультурного 
буття людини. 

З цієї точки зору акмеологічність можна роз-
глядати в синхронічному плані у вигляді самовдос-
коналення людини, а діахронічно – у вигляді його 
професійної соціалізації. Затребуваність акмеології 
в сучасній Україні в умовах розвитку національ-
ного ринку, створення глобальних взаємовідносин 
у правовій площині і демократичного суспільства 
набуває особливої актуальності.

Акмеологія з'ясовує характеристики особис-
тості, що починають формуватися в дитячому віці 
та дає рекомендації щодо їх формування, чим за-
безпечує успішне прояв «акме» на стадії зрілості. 
Розуміючи причинно-наслідкові зв'язки з особли-
востями процесів, що протікають на різних стаді-
ях розвитку людини, обумовлених загальними та 

© Булгакова О.В., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 31

2 (05) Vol. I, may 2015

приватними обставинами його життя, акмеологія 
крок за кроком простежує механізми і результати 
впливу на людину держави, суспільства, колекти-
вів, сім'ї, природних умов та ін. Такі дослідження 
дають змогу сформулювати рекомендації по роз-
робці стратегії організації життя особистості, що 
дозволять оптимально реалізувати потенціал на 
стадії зрілості. Однак найбільш важливим для ак-
меології є аналіз зрілості «акме», концентруючи 
увагу на ступені професіоналізму, як найвищому 
прояві соціалізації. Непрофесіоналізм призводить 
до значних втрат у зміцненні державності, економі-
ці, зовнішній і внутрішній політиці, промисловості 
та сільському господарстві, у сфері виховання та 
освіти. Непрофесіоналізм сприяє підвищенню на-
пруженості в міжнаціональних відносинах, міжосо-
бистісних конфліктів та психологічного дискомфор-
ту в самопочутті людей.

Професіоналізм особистості пов'язують з розви-
неними фізичними та розумовими здібностями, зі 
знаннями в конкретній галузі діяльності, вміннями 
та стійкої мотиваційно-емоційної зарядженість на 
справу. В даний час акмеологія пропонує методич-
ний інструментарій, що дозволяє виявити досяг-
нутий рівень професіоналізму окремою людиною і 
організаціями.

Загальною і неодмінною умовою для досягнення 
людиною «акме» крім сприятливих для цього умов 
макро- і мікросередовища завжди були також його 
власна активна творча діяльність, висока здатність 
свідомо чи інтуїтивно приймати і реалізовувати 
оптимальні рішення складних завдань, що виника-
ють у тих областях повсякденного життя, де у ньо-
го спостерігалося «акме».

«Акме» людей, що представляють різний 
суспільно-економічний лад, детермінується ши-
ротою спектру розвитку основних галузей ді-
яльності в суспільстві і досягнутим рівнем тех-
нології їх виконання.

Неадекватна харчова поведінка дитини призво-
дить до виникнення неінфекційних захворювань. 
Щоб запобігти їх розвитку, слід формувати культу-
ру раціонального харчування із самого дитинства. 
Слід відмітити, що значення (потреба) у спеціалізо-
ваних продуктів харчування у різні вікові періоди 
розвитку дитини різні. Найбільша швидкість при-
росту маси і довжини тіла дитини спостерігаєть-
ся протягом 1-го року життя. Так, вага при наро-
дженні до кінця 1-го року життя збільшується в 3 
рази, а до 2 років – в 4 рази. ост протягом 1-го року 
збільшується на 50%, не подвоюючись навіть до  
4 років. Період після грудного і до підліткового 
віку характеризується меншою швидкістю при-
росту маси і довжини тіла, проте лінійний фізич-
ний ріст маси і довжини тіла триває. Нормальне 
початок періоду спурту росту і статевого дозріван-
ня відбувається тоді, коли до 10 років дитина до-
сягає маси тіла близько 30 кг. У підлітковий період 
швидкість росту знову різко збільшується. Зазна-
чені два періоди в житті людини – грудний вік та 
підлітковий – характеризуються найбільшою по-
требою в харчових речовинах і енергії на одиницю 
маси тіла [3, 4]. 

Так, у ранній період життя дитини продук-
ти для харчування дітей дуже швидко змінюють 
«іпостась». У віці до 6 місяців дитина в ідеалі зовсім 
не потребує спеціальних продуктів, але у разі ви-
никнення нагальної потреби та за відсутності мате-
ринського молока потреба у продуктах на молочній 
основі складає майже 100%, а точніше 95% раціону 
дитини. Інші 5% займають фруктові та овочеві соки, 
спеціальна вода, спеціальні напої. 

У віці від 6 до 12 місяців раціон харчування ди-
тини поступово змінюється. До раціону харчування 
дитини починають включати продукти на зерновій 
та м’ясній основі. Тому потреба у спеціальних мо-
лочних продуктах дещо зменшується, але форму-
ється потреба у спеціальних продуктах на зерновій 
основі (каші, печиво, хлібці) та пюреподібних м’ясні 
продукти, які виробляють з додаванням субпродук-
тів (печінки, серця, мізків), овочів та круп.

Подальший розвиток дитини вимагає суттєвої 
зміни раціону її харчування. Значно зростає по-
треба у жирах, збільшується потреба у вуглеводах 
та білках, поступово збільшується потреба у міне-
ральних речовинах та вітамінах. Спеціальні про-
дукти харчування у цей період займають близько 
75% раціону. Період, в який потреба у спеціальних 
продуктах харчування займає значну частину, три-
ває приблизно до 3х років. Тому у цей період спе-
ціальні продукти можна вважати основними про-
дуктами харчування.

Коли дитина досягає дошкільного віку, потреба 
у спеціальних щоденних дитячих продуктах зни-
жується до 45%. Не зникає потреба у спеціальних 
соках та напоях, одночасно постає питання спеці-
альних «десертних» продуктів. Десерти, які реалі-
зуються у магазинах (торти, тістечка, тощо) містять 
забагато жиру та цукру, що негативно відбивається 
на здоров’ї дитини. Крім того, мікробіологічна за-
сіяність таких продуктів неприпустима для харчу-
вання дітей і збільшується ризик харчового отруєн-
ня або розвитку харчової алергічної реакції. Тобто 
формується окрема група продуктів для харчуван-
ня дітей – десертні продукти. 

Вони повинні вирізнятися збалансованим скла-
дом жирової фази (переважати повинні рослинні 
олії та вершкове масло, без вмісту маргарину та 
тваринних жирів), суворо регламентоване викорис-
тання харчових добавок, збагачення вітамінами та 
підвищеним вмістом натуральних компонентів. 

Досі залишається зовсім не вирішеним питан-
ня про спеціальні корегуючи продукти харчуван-
ня для дітей, які мають певні відхилення у роботі 
травного тракту, з надлишком або нестачею маси 
тіла, цукровим діабетом, хворих на рак тощо. Спе-
ціальні продукти для дорослих не підходять для 
харчування таких дітей через цілу низку причин, 
а застосування спеціального раціону харчування не 
завжди досягає бажаної мети, тому що використо-
вуються загальні продукти. 

Необхідність у спеціальних продуктах харчуван-
ня для дітей гостро постає, коли у дитини «розлад 
травлення», який супроводжується діареєю, зне-
водненням организму та іншими клінічними про-
явами. Коло продуктів, дозволених для вживання 
різко обмежений, але складно підібрати продукти 
саме для дітей, тому що у них знижується засво-
юваність харчових речовин. Це становить загрозу 
для життя дитини. Втрата ваги для дітей є життєво 
небезпечною через їх невелику вагу. Для дитини 
втрата 8-10% своєї маси є загрозливим фактором 
для життя [4, 5].

Наприклад, не дивлячись на те, що в розвинутих 
країнах кожен рік реєструються мільйони випадків 
захворювань, які супроводжуються діареєю, тільки 
у декількох сотнях випадків, хвороба закінчується 
смертю. В той же час у країнах, що розвиваються, 
кожен рік від такої хвороби гине більш ніж 3 міль-
йона дітей молодше 5 років. 

Характер харчування дітей шкільного віку більш 
схожий на харчування дорослої людини, але слід 
враховувати різки зміни у психологічному, емоцій-
ному та фізіологічному навантажені дітей віку від 
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7 до 14 років. Цей період є важливим у розвитку 
організму, тому що починає активізуватись репро-
дуктивна система і дитина поступово перетворю-
ється на дорослу людину. При цьому тіло стрімко 
змінюється, а психологічне навантаження також 
стрімко зростає. Але можна сказати, що цей період 
є періодом адаптації дитини до справжнього дорос-
лого життя і виконання чи не найважливішої функ-
ції – репродуктивної. Тому діти у цьому віці також 
потребують спеціальних продуктів харчування, які 
дозволяють скоректувати раціон під індивідуальні 
потреби дитини кожного етапу розвитку (рис. 1).

 

Рис. 1. Потреба у спеціальних продуктах  
дитячого харчування залежно від віку дитини

Потреба у спеціальних продуктах дитячого хар-
чування у віковому проміжку 7-14 років зменшу-
ється до близько 30%. Найбільшу питому вагу у цей 
період займають продукти на молочній та зерновій 
основі. Хоча дитина вже може споживати «дорослі» 
продукти на м’ясній основі, потреба у спеціальних 
продуктах цієї групи існує. У періоди найбільшо-
го психічного навантаження збільшується потреба 
у тваринному білку без збільшення споживання 
жиру. Таку потребу можна задовольнити спеціаль-
ними продуктами з скоректованим білковим скла-
дом та жирно кислотним. Але нажаль таких про-
дуктів не існує і споживачі, у разі потреби, змушені 
використовувати неефективні продукти для більш 
молодшої вікової групи. 

Крім того, діти цього вікового проміжку віддають 
перевагу солодким продуктам харчування. Взагалі 
дитячому організму притаманно віддавати перевагу 
продуктам із солодким смаком. У шкільному віці 
діти можуть самостійно купувати продукти, тому 
стрімко зростає споживання продуктів «десертної» 
групи (печива, цукерок, тощо). Це породжує дисба-
ланс між споживанням білків, жирів та вуглеводів 
у бік збільшення останніх. 

Таким чином, до класифікації продуктів дитя-
чого харчування слід підходити диференційовано. 
Тобто слід враховувати не тільки основну сирови-
ну продукту і вікову категорії дитини до 3х років, 
а основою класифікації таких продуктів повинна 
бути класифікація за віковим принципом до 14 річ-
ного віку. Безперечно, потреба у спеціалізованих 
продуктах дитячого харчування з по дорослішан-
ням дитини зменшується з майже 100% у ранньому 
віку до 25-30% у віці 10-14 років. Також змінюєть-
ся і характер споживання, і цільове призначення 
спеціальних продуктів харчування для дітей із 
тотального забезпечення організму поживними ре-
човинами до корегування харчових потреб залеж-
но від інтенсивності життя та стану здоров’я. Але 
протягом всього періоду життя людини, який на-
зивається «дитинство», її повинні супроводжувати 
спеціальні продукти для дитячого харчування [4, 5].

Узагальнення та розвиток основних підходів 
до класифікації чинників, що впливають на про-

цес формування та оптимізації асортименту до-
зволили визначити, що вивчення характеру та 
сили їх впливу доцільно здійснювати, ґрунтую-
чись на вихідних положеннях теорії зацікавлених 
сторін, що найбільшою мірою забезпечить ураху-
вання як економічних інтересів з боку суб’єктів 
зовнішнього оточення, так і можливостей самого 
підприємства. В якості основних напрямків сис-
тематизації чинників з позицій основних еконо-
мічних суб’єктів на обраному сегменті ринку до-
речно виокремити: чинники, що обумовлюються 
можливостями та вимогами споживачів харчових 
продуктів; чинники, обумовлені вимогами та мож-
ливостями виробників, імпортерів і постачальни-
ків; чинники, обумовлені діями конкурентів та 
внутрішніми можливостями самого підприємства 
[6]. Використання системного підходу дозволить 
забезпечити найбільш повне задоволення купі-
вельного попиту, підвищення економічної ефек-
тивності підприємства і рівня обслуговування 
споживачів і тим самим окреслити цільову спря-
мованість товарного асортименту (рис. 2).
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Рис. 2. Цільова спрямованість товарного асортименту

Виходячи з окреслених цільових орієнтирів при 
формуванні асортименту продуктів дитячого хар-
чування, слід зауважити, що досягнення реалізації 
всіх цілей можливо тільки при комплексному під-
ході. Вагомим сучасним методом побудови асор-
тименту з урахуванням персоналізації продуктів 
дитячого харчування є категорійний менеджмент. 
З урахуванням уявлень про процеси, що пов’язані 
з управлінням товарним асортиментом, доцільно 
застосовувати наступне визначення категорійного 
менеджменту: «система управління асортиментом, 
в основі якої лежить виділення в структурі асор-
тименту товарних категорій з подальшим управ-
лінням ними як самостійними бізнес-одиницями». 
Головна мета категорійного менеджменту полягає 
у підвищенні ефективності бізнес-комунікацій між 
виробником (початковим або проміжним ланкою то-
варної ланцюжка) і наступними ланками (як прави-
ло, вже ритейлерами), для найбільш повного задо-
волення запитів цільової аудиторії. 

 Основна ідея категорійного менеджменту – ви-
ділення кожної товарної категорії всередині асор-
тиментної групи або ж товарних напрямів. Такий 
підхід дозволяє на ряді підприємств досягти кра-
щих результатів, оскільки він враховує максималь-
не число факторів, що впливають на реалізацію то-
вару з персоніфікованими властивостями [6].

Виокремлення меж товарних категорій з метою 
оптимізації асортименту продуктів дитячого хар-
чування можливе за допомогою матриці, яка відо-
бражає етапи життєвого циклу персоніфікованих 
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груп дитячого харчування (рис. 3). Аналіз товарної 
матриці дозволяє констатувати, що всі асортимент-
ні групи дитячого харчування знаходяться на етапі 
зростання, і тільки група лікувально-профілактич-
ного призначення знаходиться на етапі зародження 
та виходу на ринок України. Це означає, що саме 
ця товарна група має значні перспективи розвитку 
асортиментної номенклатури та можуть слугувати 
базою для створення найбільш персоніфікованого 
харчування дітей.
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 Рис. 3. Матриця продуктів дитячого харчування  
за етапами життєвого циклу

 

Рис. 4. Ролі виділених категорій продуктів  
дитячого харчування

Визначення ролі товарної категорії базується 
на виділені найбільш суттєвих товарних характе-
ристик, які ґрунтуються на ролі продукту дитячого 
харчування. Доречно розглядати роль товару ди-
тячого харчування як диференціальний стан про-
дукту відносно інших позицій асортименту, який 
характеризується рівнем і характером попиту на 
нього, ціною, функціями відносно споживача. Не всі 
категорії однаково важливі для індивідуального по-
купця, що зумовлює характер персоніфікації кож-
ного окремого продукту в межах відношення рівень 
здоров’я дитини/ситуація споживання. Роль кате-
горії продукту дитячого харчування відбиває різни-

цю в пріоритетах та задає логіку розподілу ресур-
сів при формування асортименту з максимальним 
задоволення персоніфікованих потреб не тільки ді-
тей, а й батьків [6].

Визначення ролі товарних категорій (рис. 4.) 
дозволяє підкреслити, що кожна із виділених ка-
тегорій має за мету виконання певної ролі. Так, 
категорія продуктів основного раціону покликана 
підтримувати розмір середнього чека. А це означає, 
що асортимент даної категорії повинен бути ста-
більним, без перебоїв і відсутності, мати оптимальні 
показники глибини і ширини.

Додаткова турбота є цільовою категорією, яка 
має підвищувати лояльність існуючих покупців, за-
лучати нових, демонструвати переваги додаткової 
турботи про власну дитину, задовольняти потреби 
окремих цільових аудиторій,виділених у другому 
розділі дисертаційної роботи. Категорія має велике 
значення для більшості покупців, адже задовольняє 
їхні усвідомлені й іноді латентні потреби.

Імпульсна категорія «вирішення проблеми» 
створює додаткову цінність в очах покупця. Це то-
вари, актуальні для клієнтів за умови виникнення 
проблем, пов’язаних із дитиною, які можливо ви-
рішити за допомогою спеціальних товарів дитячого 
харчування. Категорія покликана залучати нових 
покупців спеціальними пропозиціями,, збільшувати 
розмір середнього чека і створювати додаткову цін-
ність для клієнтів (зручність).

Категорія «персоніфіковане харчування» є ка-
тегорією компетентності приваблює в магазин осо-
бливі групи споживачів, які мають індивідуальні 
потреби. Використання назви «персоніфіковане» 
дозволяє відійти від традиційного нагадування 
батькам про відхилення розвитку, чи захворюван-
ня дітей, що значно полегшує психологічний стан 
і підвищує прихильність до продавця. За рахунок 
цього з'являються нові клієнти, зростає сума се-
реднього чека. Це свого роду цільова категорія, але 
орієнтована не на всю купівельну аудиторію, а на 
окремі її підгрупи.

Висновки та перспективи подальших розробок. 
На підставі викладеного необхідно констатувати:

1. Харчування – це не лише фізіологічний, а 
й соціально та культурно зумовлений процес, і в 
основу організації раціонального харчування по-
кладено акмеологічні фактори. 

2. Доречність застосування понять акмеологіч-
не підґрунтя в контексті проблеми персоніфікації 
продуктів дитячого харчування, з’ясовано з точки 
зору значущості персоніфікації харчування саме 
для дітей.

3. Використання назви «персоніфіковане» дозво-
ляє відійти від традиційного нагадування батькам 
про відхилення розвитку чи захворювання дітей, 
що значно полегшує психологічний стан і підвищує 
прихильність до продавця. Це свого роду цільова 
категорія, але орієнтована не на всю купівельну ау-
диторію, а на окремі її підгрупи.

Подальших досліджень вимагають проблеми 
персоніфікації харчування дітей в напрямах визна-
чення засобів, критеріїв і стратегії персоніфікації 
харчування.
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Аннотация
В статье рассмотрены фактор питания как основа для достижения человеком оптимального социокультурного раз-
вития, где критерием является достижение состояния «акме». Обоснованно рациональность акмеологических подходов 
к выделению товарных категорий в ассортименте продуктов детского питания через практическую направленность 
персонификации продуктов детского питания ведущими производителями в удовлетворении индивидуальных потреб-
ностей не только детей, но и родителей.
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AKMEOLOGY FUNDAMENTAL OF CHILD'S FOOD PERSONIFICATION

Summary
In the article the factor of feed as soil is considered for the achievement of optimal sociocultural development a man, where 
a criterion is an achievement of the state of «акме». Rationality of the акмеологічних going is reasonable near the selection 
of commodity categories in the assortment of child's food stuffs through the practical orientation of personification of 
child's food stuffs by leading producers in satisfied individual necessities of not only children but also parents.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

У статті розкрито сутність антикризового управління персоналом на підприємствах України. Виявлені чинники, що 
впливають на поведінку працівників під час кризи. Досліджено особливості управління персоналом як складовим 
елементом антикризової стратегії підприємства. Визначено місце персоналу підприємства в системі стратегічного 
управління. Запропоновані заходи для подолання соціальної напруженості у трудових відносинах в умовах 
трансформаційних змін.
Ключові слова: персонал, розвиток, стратегічне управління, криза, антикризове управління персоналом.

Постановка проблеми. В існуючих умовах 
розвитку економіки України визначається 

наявність значної кількості підприємств, що знахо-
дяться в кризовому стані. Така ситуація обумовле-
на систематичною зміною законодавчого поля, над-
мірним податковим тиском, зростанням зовнішньої 
конкуренції. В сучасних умовах персонал перетво-
рюється на стратегічний ресурс підприємства. Тому 
у період кризи підвищується значущість роботи з 
персоналом, що потребує уваги до розробки заходів 
щодо антикризового управління працею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми антикризового управління трудовими ре-
сурсами були дослідженні у працях таких вчених:  
Н.А. Горєлова, який визначив особливості управ-
ління працею в умовах кризи та дав порівняль-
ну характеристику традиційного та антикризово-
го управління [1]; О.М. Миронової, що дослідила 
підходи до управління персоналом в умовах кри-
зи, сформулювала антикризові принципи управ-
ління персоналом з урахуванням поведінкових 
особливостей працівників [2]; О.А. Дороніної, яка 
розробила концепцію формування стратегії антикри-
зової кадрової політики; В.К. Данилко, О.І. Гриценко;  
Л.А. Янковської; В. Савчука, А. Чернявського, О. Те-
рещенка, Н. Туленкова, О. Тридіда, М. Туган-Бара-
новського, Л. Ситника, А.М. Штангрета [3-5] та інших.

Для дослідження проблем управління пра-
цею в сучасних умовах необхідно встановити 
взаємозв’язок кризових тенденцій з відтворенням 
робочої сили. Традиційно кризові тенденції у сфе-
рі відтворення робочої сили зводяться до переліку 
та аналізу окремих його складових (високий рівень 
смертності, спад народжуваності, зростання без-
робіття). Однак подібні складові не відображають 
сутності кризи у сфері відтворення робочої сили, а 
є лише частинними його проявами.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення чинників, що впливають на поведінку 
персоналу та шляхів подолання соціальної напру-
женості у трудових відносинах під час кризи.

Виклад основного матеріалу. В умовах еконо-
мічної кризи в Україні спостерігаються негативні 
явища майже у всіх сферах суспільної діяльнос-
ті, відбувається певний спад як на рівні всієї краї-
ни, так і на рівні окремого підприємства. Наслідки 
кризи, зокрема зменшення платоспроможності на-
селення, зростання цін на всі види ресурсів, змен-
шення споживчого попиту призводять до спаду 
обсягів виробництва, що у свою чергу неминуче 
зумовлює виникнення кадрової кризи підприємства 

і зниження рівня використання трудового потенці-
алу. В таких умовах підприємства, обмежені вимо-
гами жорсткої економії бюджету, зокрема витрата-
ми на оплату праці, проводять масові звільнення, 
припиняють набір працівників, зменшують витрати 
на підвищення кваліфікації працівників [6]. Значно 
ускладнюють можливість протидії впливу кризо-
вих явищ на сферу праці: існуюча диспропорцій-
ність розвитку економіки України, непослідовність 
структурних та інституційних реформ, збереження 
значної частки низькорентабельних виробництв, 
слабка інноваційна активність підприємств. 

Світовий досвід та українська практика свід-
чать, що поведінка підприємств в період кризи під-
порядковується цілком певним закономірностям. Ці 
особливості впливають на всі аспекти управління 
працею.

Не викликає сумніву твердження, що головною 
опорою антикризового управління є людина. Але 
слід пам’ятати, що люди можуть ставати й дже-
релом будь-якої кризової ситуації. Отже, людина 
в організації може бути як джерелом, так і інстру-
ментом подолання кризових явищ [3, c. 168]. 

Основними факторами, які впливають на орієн-
тацію та дії працівників в кризових умовах є:

• особливості ситуації (ступінь невизначеності, 
новизна, раптовість виникнення, ступінь складності 
та небезпечності);

• ліміт часу на аналіз ситуації, розробку та при-
йняття рішення;

• відсутність додаткової інформації або високий 
темп її надходження;

• відповідність інструкцій та правил, що регла-
ментують поведінку та дії задіяних у кризовій си-
туації, її характеру та умовам, що склалися;

• професіональна компетентність керівництва 
та адекватність управлінських дій;

• індивідуально-типологічні та психофізіологіч-
ні якості робочої сили;

• функціональний стан співробітників, їх 
здатність зберігати дієздатність в умовах небез-
пеки та стресу;

• характер та рівень професійної мотивації за-
йнятих, особистісна значущість ситуації та інші.

Вважаємо, що основним ідеологічним кредо ан-
тикризової кадрової політики повинно стати ви-
живання з найменшими втратами кадрового по-
тенціалу та забезпечення максимально можливого 
соціального захисту персоналу. Управління пове-
дінкою персоналу в кризових умовах повинно пе-
редбачати свідомий вплив на чинники, що її обу-
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мовлюють, з метою забезпечення її стабільності для 
досягнення цілей підприємства та його працівників. 
Кадрова політика повинна також бути спрямована 
на формування команди менеджерів, здатних роз-
робити і реалізувати стратегічну програму вижи-
вання та розвитку підприємства.

Для вивчення проблеми управління працею в умо-
вах кризи важливим питанням є визначення чинни-
ків, які впливають на поведінку працівників в кри-
зових умовах. Основні чинники впливу на поведінку 
працівників в умовах кризи можна поділити на зо-
внішні та внутрішні. Чинники впливу на поведінку 
працівників в кризових умовах представлені на рис. 1.

Виникають різні вимоги до організаційної струк-
тури управління, системі заохочень, стилю керів-
ництва. Велика увага при антикризовому управ-
лінні повинна приділятися підготовці та тренінгу 

кадрів. Вочевидь, що жодна галузь знань нездатна 
забезпечити універсальну підготовку спеціалістів 
з проблем управління підприємствами в кризових 
ситуаціях. Необхідний міждисциплінарний підхід. 
Керівник, що відповідає за управління в кризовій 
ситуації, повинен перш за все розуміти призначен-
ня та можливості тих чи інших вузьких спеціаліс-
тів, забезпечувати координацію їх зусиль, взаємо-
розуміння спеціалістів різного профілю.

Ефективність антикризової діяльності підпри-
ємств залежить від їх готовності та здатності за-
своїти принципи стратегічного управління. 

Опинившись в кризових умовах підприємство 
повинно вирішити дві надзвичайно важливих про-
блеми:

1) обрати пріоритетний напрямок дій з чисель-
них альтернатив;

2) сконцентрувати і організувати зу-
силля колективу в обраному напрямку.

Визначимо місце персоналу підпри-
ємства в системі стратегічного управ-
ління. З позиції стратегії підприємства 
їх можна розглядати як об’єкт страте-
гічного управління, як обмеження та як 
позитивний фактор процесу розробки та 
впровадження стратегії. Характеристика 
персоналу за кожним з цих напрямків на-
ведена в табл. 1.

В умовах структурної кризи на одне з 
перших місць висувається задача оволо-
діння управлінськими робітниками анти-
кризовими методами управління. Ефек-
тивне управління персоналом в умовах 
кризової ситуації залежить від успішного 
подолання інформаційних, психологічних 
бар’єрів та бар’єрів влади, що виникають 
на більшості підприємств у зв’язку з від-
сутністю достатнього практичного досвіду 
антикризового управління. 

Для забезпечення ефективних анти-
кризових дій необхідно мати чітке уяв-
лення про ймовірний майбутній стан се-
редовища, в якому існує підприємство. 
Більшість управлінців починають ефек-
тивно працювати при умові, що прогнозна 
інформація узгоджується з їх минулим 
досвідом. Якщо ж прогнозні дані суттє-
во розбігаються з їх досвідом або навіть 
суперечать йому, то управлінці зазвичай 
їх ігнорують або вважають необґрунтова-
ними. Процеси антикризового управління 
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Рис. 1. Чинники, що впливають на поведінку працівників  
під час кризи

Таблиця 1 
Персонал підприємства в системі стратегічного управління

Місце в системі страте-
гічного управління Характеристика

1. Об’єкт стратегічного 
управління

Напрямки процесу стратегічного управління, пов’язані з трудовими ресурсами: 
• врахування проблем персоналу та трудового колективу при аналізі діяльності 
підприємства та його зовнішнього середовища, в тому числі при визначенні зон 
стратегічних ресурсів;
• розробка на основі загальної стратегії підприємства окремої стратегії в області 
трудових ресурсів;
• розподіл зайнятих з урахуванням вимог проблемно-орієнтованих програм (ре-
сурсне забезпечення реалізації стратегій підприємства)

2. Обмеження процесу 
розробки та впрова-
дження стратегії

Стратегічна орієнтація підприємства вимагає певних зусиль та передумов в облас-
ті культури, структури та поведінки робітників. Традиційна структура зайнятості 
на підприємстві ускладнює впровадження антикризової стратегії (наприклад, дана 
стратегія може вступити у протиріччя з умовами оплати та стимулювання робіт-
ників, що склалися на підприємстві)

3. Позитивний фактор 
процесу розробки та 
впровадження стратегії

Робітники безпосередньо приймають участь у розробці та реалізації стратегії під-
приємства. Стратегічний успіх підприємства з цих позицій пояснюється різними 
можливостями зайнятих (за рівнем інтелекту, ентузіазму, наполегливості)
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пов’язані з високим рівнем невизначеності і непо-
вним контролем над ситуацією. В таких випадках 
інтуїція цінується вище формальної логіки та до-
свіду, поряд з цим бажаними стають нестандартні 
та парадоксальні дії. Своєчасна реалізація антикри-
зових заходів вносить суттєві корективи в діяль-
ність різних підрозділів. При цьому керівники та 
відділи, стан яких може постраждати в результаті 
впливу кризових факторів, намагаються зменшити 
або і зовсім не визнавати впливу цих факторів на 
діяльність підприємства. 

Успішне подолання кризових ситуацій вимагає 
ефективних дій, а для цього необхідно мати чітке 
уявлення щодо ймовірного майбутнього стану се-
редовища, в якому існує організація. 

В умовах структурної кризи на одне з пер-
ших місць висувається задача оволодіння топ-
менеджерами антикризовими методами управління. 
Кризові тенденції різними людьми сприймаються 
зовсім по-різному, існує проблема запізнювання 
сприйняття кризи у масовій свідомості. 

Зміни персоналу підприємства слід розгляда-
ти як складову частину процесу реструктуризації 
підприємства в цілому. Основні протиріччя, що ве-
дуть до розпаду традиційної структури персоналу 
підприємства, пов’язані по-перше, з її невідповід-
ністю новим вимогам до персоналу; по-друге, з об-
меженнями зі здатності працівників підприємства 
виробляти необхідну продукцію. Обидва ці моменти 
зумовлюють і необхідність антикризової реструк-
туризації людських ресурсів підприємства. 

На даний час реструктуризація трудових ресур-
сів тісно пов’язана з закономірностями антикризо-
вої поведінки підприємства:

• максимальні натуралізація та самозабезпечен-
ня виробництва дозволяють скоротити втрати від 
недостатнього трудового навантаження зайнятих;

• при відсутності механізмів гнучкого перероз-
поділу працівників доводиться йти на застосування 
трудомістких технологій для зниження соціальної 
напруги як на підприємствах,так і в регіонах;

• в умовах фінансової нестабільності значне 
розповсюдження набувають не грошові форми від-
шкодування витрат на відтворення робочої сили;

• як наслідок «вимивання» високотехнологічної 
та складної продукції відбувається спрощення про-
фесійно-кваліфікаційної структури персоналу при 
його перепрофілюванні для використання на менш 
складних виробництвах.

В даних умовах одним з найважливіших кри-
теріїв оцінки становища підприємства є здатність 
сплачувати заробітну плату працівникам. Разом з 
тим в умовах кризи актуальне значення набуває 
вдосконалення методів аналізу заходів по реструк-
туризації людських ресурсів підприємства. Метою 
подібного корегування є сприяння формуванню сис-
теми управління працею, адекватної об’єктивним 
вимогам функціонування підприємства.

У процесі реструктуризації повинні врахову-
ватися соціальні потреби працівників, позитивні 
та негативні наслідки змін, основні напрямки со-
ціальної діяльності працівників та їх соціальна 
якість. Підприємству потрібен баланс між еконо-
мічною ефективністю та соціальною стабільністю. 
З точки зору зайнятості важливою проблемою є 
знаходження «золотої середини» між ефективніс-
тю підприємства та зайнятістю, особливо з ураху-
ванням створення умов для реструктуризації під-
приємства. При домінуванні економічного підходу 
соціальні питання відтісняються на другий план. 
Перш за все, вимушено ігноруються необхідні со-
ціальні функції підприємств, що виходять за рам-

ки соціальних потреб безпосередньо виробництва і 
пов’язані з широким колом потреб працівників та 
членів їх родин. Невирішеність соціальних питань, 
напряму «зав’язаних» на відтворення робочої сили, 
суттєво ускладнює управління ними. Відбувається 
порушення нормального кадрового обороту на під-
приємстві (посилюється стихійність в перерозподілі 
кадрів, загострюються проблеми кадрового забез-
печення, тощо). 

Формування ринку робочої сили ще не досягло 
такого рівня, коли на повну потужність включають-
ся ринкові механізми саморегуляції. Робоча сила не 
стала повноцінним товаром, а заробітна плата ви-
значається все ще не вартістю та коливаннями ціни 
робочої сили, а продовжує визначатися в залеж-
ності від коливань цін на продукцію, що виготовля-
ється. Іншими словами, гарантованість стабільного 
заробітку втрачена, а ціна робочої сили не сформу-
валась. Наслідком цього стає практика заниження 
рівня оплати праці або її замороження, і нераці-
ональна диференціація розмірів заробітної плати 
за різними виробництвами. Головною перешкодою 
становлення цивілізованого ринку робочої сили є 
низька соціальна та трудова мобільність.

Основою створення єдиної впорядкованої сис-
теми соціального регулювання в сфері трудових 
відносин є удосконалення соціальних планів під-
приємств. Така система буде слугувати основою 
взаємовідносин між роботодавцями, найманими 
робітниками і державними структурами з питань 
працевлаштування, створення, збереження та лік-
відації робочих місць.

Важливо визначити проблемні ситуації в соці-
ально-трудових відносинах та пріоритетні соціальні 
процеси. Аналіз соціально-трудової сфери підпри-
ємства необхідно здійснювати за наступними на-
прямками:

1. Стратифікація працівників за соціальними 
та трудовими ознаками. Для цього необхідно ви-
значити типологічні групи робітників за сукуп-
ністю ознак.

2. Аналіз відповідності професійно-кваліфіка-
ційних груп робітників складу та структурі існу-
ючих робочих місць. Для цього доцільно проводи-
ти вибіркові обстеження та аналіз робочих місць у 
тих підрозділах підприємства, де спостерігаються 
більш суттєві диспропорції.

3. Визначення соціально-професійних груп, в 
яких немає потреби підприємства у періоді, що 
планується. 

4. Оцінка міри участі робітників в управлінні 
підприємством. В першу чергу слід оцінити сту-
пінь інформованості робітників про структуру 
управління та власності підприємства, а також 
про роботу таких органів, як збори акціонерів, 
рада директорів та інших виборних органів, що є 
на підприємстві. Також треба звернути увагу на 
процедуру укладання колективного договору, ви-
значити кількість та структуру пропозицій, що 
надходять від робітників та організацій, які від-
стоюють їх інтереси.

5. Визначення граничних меж адміністративних 
відпусток у зв’язку з нестабільним фінансово-еко-
номічним станом підприємства. На час вимушених 
відпусток за ініціативою адміністрації необхідно за-
безпечити робітникам або отримання компенсацій-
них виплат або надати можливість мати іншу робо-
ту як джерело додаткових доходів.

6. Структуризація потреб робітників у соціаль-
но-побутовому обслуговуванні.

7. Аналіз динаміки соціальної напруженості 
в трудових відносинах та її джерел. Головна за-
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дача – визначити джерела напруженості, форм її 
прояву та прогнозних оцінок розвитку ситуації.

8. Визначення обсягів та джерел фінансування 
запланованих до розробки заходів, оцінка соці-
ально-економічної ефективності їх впроваджен-
ня. Після визначення пріоритетних соціальних 
задач підприємства потрібно проаналізувати на-
явність та використання прибутку підприємства 
та фондів споживання, що фінансуються за ми-
нулий рік з точки зору їх розподілу між влас-
никами підприємства. Адміністрацією та члена-
ми трудового колективу, а також забезпечення 
їх цільового використання на соціальні потреби. 
Доцільно скласти звіт про використання коштів 
соціального страхування за напрямками. Необ-
хідно проаналізувати використання фінансових 
коштів, наданих підприємству регіональним орга-
ном державної служби зайнятості населення, для 
виплати компенсацій робітникам, що знаходяться 
в адміністративних відпустках, за договорами про 
створення та збереження робочих місць, а також 
визначити масштаби необхідної матеріальної до-
помоги на період, що планується.

Для успішного управління працею в умовах кри-
зи необхідно формувати і впроваджувати кадрову 
політику, спрямовану на: підтримку кількісних і 
якісних характеристик працівників на необхідному 
рівні; збереження кваліфікованого персоналу, здат-
ного до відновлення життєздатності організації. 

Висновки з проведеного дослідження. Для ви-
вчення проблеми управління працею в умовах кризи 
визначені зовнішні та внутрішні чинники, які впли-
вають на поведінку працівників в кризових умовах.

Основним ідеологічним кредо антикризової ка-
дрової політики повинно стати виживання з наймен-
шими втратами кадрового потенціалу та забезпе-
чення максимально можливого соціального захисту 
персоналу. Ефективність антикризової діяльності 
підприємств залежить від їх готовності та здатності 
засвоїти принципи стратегічного управління.

Для подолання соціальної напруженості у тру-
дових відносинах в умовах кризи пропонуємо на-
ступні заходи:

– розробити програму фінансового оздоровлення 
підприємства;

– скласти план заходів зі створення та збере-
ження робочих місць;

– визначити план заходів з модернізації та пе-
репрофілювання робочих місць. 

– забезпечити додаткову зайнятість під час ви-
мушених відпусток;

– створити на підприємстві громадської комісії 
з розв’язання трудових спорів та опору змінам в 
умовах трансформаційних змін.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у розробці моделі стратегічного управління персо-
налом підприємства в умовах динаміки зовнішнього 
середовища.
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Аннотация
В статье раскрыта суть антикризисного управления персоналом на предприятиях Украины. Определены факторы, 
влияющие на поведение работников во время кризисна. Охарактеризовано место персонала предприятия в системе 
стратегического управления. Выявлены особенности управления персоналом, как составляющим элементом антикри-
зисной стратегии предприятия. Предложенные стабилизационные меры для преодоления социальной напряженности 
в трудовых отношениях в условиях трансформационных изменений. 
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У статті досліджено досвід розвинутих країн щодо організації адміністрування податків і досягнення високого рівня 
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Постановка проблеми. Розробка подальших 
шляхів вдосконалення адміністрування по-

датків неможлива без звернення до міжнародного 
досвіду, метою вивчення якого є врахування пози-
тивних та негативних тенденцій у функціонуванні 
певних інститутів. При дослідженні міжнародного 
досвіду податкового адміністрування та оцінці мож-
ливості його застосування у вітчизняній практиці 
значний інтерес становлять системи податкового 
адміністрування різних країн. Україна, як відо-
мо, є унітарною державою, але вона проголосила 
курс на децентралізацію та спрощення державного 
управління, розширення прав і повноважень міс-
цевих органів у реалізації регіональної соціально-
економічної політики, ширше представлення місце-
вих громад в управлінні державними справами на 
конкретній території. Вказане проявлятиметься і у 
сфері податкового адміністрування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В останні роки питанням застосування зарубіжного 
досвіду при побудові вітчизняної системи податко-
вого адміністрування приділялася значна увага ві-
домих науковців. Питання організації податкового 
адміністрування в Україні досліджують провідні 
українські фінансисти, зокрема: В. Андрущенко,  
З. Варналій, С. Захарін, Т. Єфименко, А. Кізима,  
А. Крисоватий, В. Луніна, П. Мельник, В. Мельник, 
С. Онишко, В. Опарін, А. Соколовська, В. Суторміна, 
С. Терещенко, О. Тимченко, В. Федосов, С. Юрій. На 
жаль, нині в нашій країні показники ефективності 
роботи податкової служби є недостатньо високими, 
зберігається значний рівень витрат на збір та об-
лік податків (особливо порівняно із відповідним по-

казником у США). До того ж спостерігається вели-
кий обсяг податкового боргу платників податків, що 
спричинено як наявністю фактів умисного ухилен-
ня від сплати податків, так і збитковістю діяльності 
багатьох суб’єктів господарювання.

Метою статті є дослідження міжнародного до-
свіду адміністрування податків і розробка пропо-
зицій щодо впровадження його окремих аспектів у 
вітчизняну практику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
ліз зарубіжного досвіду з питань адміністрування 
податків свідчить, що у розвинутих країнах світу 
існують відпрацьовані методи та механізми, які 
дозволяють радикально модернізувати роботу по-
даткових органів на основі застосування сучасних 
інформаційних технологій та підвищити ефектив-
ність діяльності щодо справляння податків і зборів 
[2, с. 189].

У США для надання допомоги платникам подат-
ків існують центри податкового управління США 
(IRS), які є місцями індивідуальної допомоги, якщо 
особа вважає, що існуюче питання, пов’язане з по-
датками, не може бути вирішене ні через інтернет, 
ні по телефону, і бажає особистої зустрічі з кон-
сультантом.

Якщо ж платник податку проживає за межами 
сполучених Штатів, то він може звернутися в одне 
з чотирьох посольств і консульств США, де постій-
но працюють співробітники податкового управління 
США (IRS). У цих відділеннях надають відповідь з 
питань оподаткування, допомагають з податковим 
рахунком або з поверненням переплачених подат-
ків, а також у підготовці податкових декларацій 
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за поточний і попередній податкові роки. У деяких 
посольствах і консульствах є фахівці, які пройшли 
навчання у податковому управлінні США (IRS) та 
надають допомогу безкоштовно і без попередньо-
го запису. Платники податків, які перебувають за 
межами США, можуть також звертатися до подат-
кового управління США (IRS) поштою [2, с. 190].

Податкова система США складається із трьох 
рівнів, що відповідають рівням державної влади [4]: 

– вищий (федеральний рівень) – встановлен-
ня та збір федеральних податків, адміністрування 
яких регулюється федеральними законами і які 
надходять до федерального бюджету;

– середній (рівень штатів) – встановлення та 
збір місцевих податків, адміністрування яких регу-
люється законами штатів; надходження зарахову-
ються до бюджетів штатів;

– нижчий (рівень муніципалітетів, округів 
тощо) – збір податків, що запроваджуються органа-
ми місцевого самоврядування; надходження спря-
мовуються до місцевих бюджетів. 

Головне місце у федеральній податковій системі 
США посідають три податки: індивідуальний при-
буток; на соціальне страхування; на прибуток кор-
порацій [3].

Федеральний індивідуальний прибутковий по-
даток стягується з усього працездатного населення 
США. Ним оподатковуються практично всі види до-
ходів, які можуть бути одержані населенням: за-
робітна плата і допомога; прибуток від приватної 
підприємницької діяльності; відсотки за внесками в 
кредитно-ощадні установи; дивіденди; рента; допо-
мога по безробіттю, що виплачується приватними 
компаніями. Не підлягають оподаткуванню доходи 
від відсотків, які отримують утримувачі деяких ви-
дів цінних паперів, що випускаються урядами шта-
тів. Частково оподатковуються пенсії та допомога із 
соціального страхування.

Значна частина американців купує приват-
ні житлові будинки на виплату, використовуючи 
спеціальний банківський кредит, що надається на 
строк до 30 років, але під високі річні відсотки. Ви-
плати цих відсотків також вираховуються із річ-
них доходів. Крім того, дозволяється вираховувати 
частину виплат відсотків за споживчим кредитом. 
Вираховуються із річного доходу кошти, виплачені 
у формі податків штатним і місцевим органам вла-
ди, а також пожертвування всіляким неприбутко-
вим організаціям, головним чином, – релігійного 
та добровільного спрямування. Замість того, щоб 
робити всі ці знижки за статтями, платник подат-
ків на свій вибір має право застосувати так звану 
стандартну знижку, розмір якої залежить лише 
від сімейного стану, але не від величини доходу 
або яких-небудь статей витрат. Так, подружжя, 
котре використовує єдину стандартну знижку, за-
стосовує її в розмірі 5 тис. дол., для одиноких вона 
становить 3 тис. дол., для несімейних, котрі мають 
на своєму утриманні хоча б одну особу, – 4,4 тис., 
а для подружжя, котре заповнює окремо податкові 
декларації, – 2,5 тис. дол. 

 Після того, як платник податків зробив усі до-
зволені законом вирахування зі свого валового річ-
ного доходу, сума, яка залишилася, безпосередньо 
оподатковується прибутковим податком. Другим за 
значенням із федеральних податків є податок на 
соціальне страхування, що стягується лише з дохо-
дів від заробітної плати і дарування (тому його іноді 
називають податком на заробітну плату). Цей пода-
ток має ряд специфічних рис. Перш за все він стя-
гується в рівних частинах з робітників, наймодавців 
та підприємців. Це означає, що підприємець спла-

чує за кожного зайнятого в нього на підприємстві 
суму, яка дорівнює розміру податку, що стягується 
з даного робітника. До того ж податком на соціаль-
не страхування оподатковується не вся зарплата, а 
лише частина її до певного рівня, встановленого в 
законодавчому порядку (податкова база). 

Збори від цього податку за законом визначено 
виключно для виплати пенсій престарілим, інвалі-
дам, сім'ям, котрі втратили годувальника, і можуть 
бути використані на інші заходи. 

Третім великим федеральним податком є пода-
ток на прибуток корпорації. Ним оподатковується 
валовий перерозподільний прибуток корпоративно-
го бізнесу. Прибуток у розмірі 50 тис. дол. оподатко-
вується за максимальною ставкою – 34% [3].

Центральним ядром органів податкового ад-
міністрування у Сполучених Штатах є Державна 
служба збирання податків та фінансового контролю 
США. Основним елементом в її структурі є Служба 
внутрішніх доходів (СВД), яка оперативно підпо-
рядкована Міністерству фінансів. СВД складається 
із таких підрозділів: центральний апарат (на феде-
ральному рівні), податкові служби штатів, місцеві 
податкові служби. 

Управління податковою системою здійснюєть-
ся податковими органами відповідної держави на 
основі податкового адміністрування. Використан-
ня накопиченого різними державами досвіду дає 
можливість фінансовим та податковим установам 
України більш обґрунтовано удосконалювати свої 
податкові системи та управління ними. Дане дослі-
дження базується на даних організації економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стосовно 
податкових систем.

Відомчий устрій податкових адміністрацій різ-
них держав розглянемо на прикладі:

В Німеччині за податкове управління відповідає 
регіональна влада, митні служби працюють окремо 
від податкових, соціальними виплатами займають-
ся окремі служби.

У Швейцарії управлінням справляння податку 
на прибуток займаються 26 установ, які знахо-
дяться в Кантонах, сумісно з федеральним керів-
ництвом.

Мальта: Міністерство фінансів Мальти готує про-
ект по об'єднанню податкової та митної служби. Пла-
нується введення нової посади – голова цієї служби 
(Commissioner of Revenue). Аналогічні проекти роз-
глядаються в Угорщині, Португалії, Словакії.

В Австралії планується створення ради по по-
датковому менеджменту при Податковій службі, 
яка буде виконувати управлінську функцію.

Структуру податкових служб та їх особливості 
розглянемо на прикладі конкретних держав [1]:

Бельгія: створена нова організація для обслу-
говування великих платників податків (кількість 
яких складає15000, для повноцінної роботи цієї ор-
ганізації у 2014 році необхідно 495 спеціалістів).

Канада: великі платники податків розглядають-
ся відповідно до виду податку: 

1. Податок на прибуток (прибуток вище 250 млн. 
дол.) – кількість постійно збільшується, великими 
платниками податків стають трасти, товариства та 
філії іноземних організацій;

2. Податок на товари та послуги (податок з 
обороту) – компанії з річним доходом більше ніж  
100 млн. дол. (в т.ч. організації – нерезиденти), и 
компанії, які знаходяться під контролем.

Колумбія: великих платників податків визна-
чають на федеральному та регіональному рівнях. 
Всього нараховується близько 7 167 великих плат-
ників податків.
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Фінляндія: критерій – прибуток від 5 млн. євро 
в компанії або групи компаній.

Франція: критерій по виручці, а також всі ком-
панії, в яких більше ніж 50% частки статутного ка-
піталу належить великому платнику податків.

Німеччина: критерій стосовно виручки варію-
ється по галузях.

Інформацію з окремих питань стратегічного 
управління податковими системами розглянемо на 
прикладі вищезгаданих країн:

– 3/4 із служб перерахованих країн планують 
наступні цілі як:

– зменшення витрат, зменшення адміністра-
тивного навантаження, підвищення якості обслу-
говування платників податків та зниження подат-
кового боргу;

– тільки деякі податкові служби публікують 
звітність своєї діяльності: звіти з усієї проведе-
ної роботи – в 5 країнах, річні бізнес-плани – в 
14 країнах, стандарти обслуговування та досягнуті 
результати – в 22 країнах;

– 2/3 податкових служб слідкують за платника-
ми податків, для того щоб виміряти рівень наданих 
послуг ті управління в податкових службах.

Що до управління персоналом в податкових 
службах, то:

– більшість податкових служб (88%) мають офі-
ційну стратегію по управлінню персоналом, про-
водять оцінку поточних і можливих професійних 
навичок та здібностей персоналу (близько 90%), і 
мають програми підвищення кваліфікації;

– 2/3 податкових служб в перерахованих вище 
країнах планують або здійснюють зміни в наборі, 
навчанні, роботі та нагородженні персоналу; 42% 
планують провести істотні зміни в професійній під-
готовці кадрів;

– більшість податкових служб проводять підви-
щення кваліфікації з комерційних дисциплін (77%), 
ризикового менеджменту (82%) та фінансового ме-
неджменту (77%). Близько 2/3 (68%) використову-
ють для навчання зовнішні організації.

Щодо ресурсів державних податкових служб, то:
– в рамках фіскальної політики податкові служ-

би в багатьох країнах отримали укази зменшити 
витрати на управління, в т.ч. через скорочення пер-
соналу, які ідентифікуються як «державні мандати 
по скороченню затрат»;

– витрати на оплату праці в податкових служ-
бах суттєво відрізняються, становлять від 50% до 
90% управлінських доходів. В країнах з низькими 
заробітними платами (Італія, Нова Зеландія) по-
мітно значне використання інформаційних техно-
логій (ІТ);

– розрахований по відношенню до ВВП кое-
фіцієнт податкових витрат відрізняється по кра-
їнах, але знаходиться в проміжку від 0,15% до 
0,25% від ВВП.

Стосовно характеристики поточної діяльності 
податкових служб визначили те, що:

– сукупні показники повернення податків сут-
тєво відрізняються по країнам в залежності від по-
даткової системи та інших факторів;

– виходячи із співставленої інформації, подат-
кові служби скоротили витрати по обслуговуванню, 
використовуючи різноманітні електронні системи, в 
тому числі і інтернет;

– система моніторингу та дослідження резуль-
татів діяльності податкових служб після нововве-
день до цих пір залишається недопрацьованою;

– за результатами останніх п'яти років загаль-
на результативність роботи податкового контролю 
зросла на 20%.

Використовування електронного обслуговуван-
ня в податкових службах вищезазначених держав 
наступне:

– заповнення податкових декларацій в електро-
нній формі являється універсальним, практикуєть-
ся в 90% податкових служб;

– автоматизація податкових платежів успішно 
працює в 21-й країні, в 8 країнах Європи автома-
тизовані платежі використовуються більше чім на 
75%, але є потенціал до збільшення.

Що до взаємовідносин податкових управлінь та 
податкових посередників визначили, що:

– менше ніж 1/3 податкових служб повідомляли 
про специфіку податкового законодавства, розумін-
ня якого потребує залучення спеціаліста;

– більшість податкових служб не змогли визна-
чити, яка частина податкових декларацій була під-
готовлена податковими посередниками;

– тільки 60% податкових служб співпрацюють з 
податковими посередниками.

Проаналізувавши матеріали, які стосуються по-
даткових служб різних країн, були виявлені осно-
вні напрямки розвитку податкових служб, альтер-
нативні для різних юрисдикцій:

1. Здійснення інституційних і організаційних пере-
творень в направленні створення податкових інсти-
тутів (служб) з великим рівнем автономії; введення 
організаційної структури з меншою кількістю рівнів.

2. Збільшення результативності роботи.
3. Вирішення комплексу проблем працюючого 

персоналу.
4. Грамотна політика державного фінансування 

витрат податкових служб на здійснення діяльності.
5. Впровадження електронних систем в роботу 

податкових служб потребує суттєвих до опрацю-
вань на основі використання наявного успішного до-
свіду ряду країн.

6. Задіяння потенціалу для більш ефективної 
взаємодії з податковими посередниками та їх пред-
ставниками.

7. Більш широке використання програм добро-
вільного розкриття інформації в податкових органах.
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  
ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

У статті розглянуто методи податкового стимулювання інноваційної діяльності в окремих країнах Європи, що дає 
можливість проаналізувати механізми надання податкових пільг. Також проаналізовано значущість стимулюван-
ня інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності Франції та Великобританії. Велика увага 
приділяється програмам податкового стимулювання інноваційної діяльності таких конкурентоспроможних країн, як 
Франція та Великобританія. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, податкове стимулювання, податкові пільги, конкурентоспроможність, науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР).

Постановка проблеми. Інновації розширюють 
межі наших знань і наших можливостей, 

що дає можливість фірмам стати більш конкурен-
тоспроможними і продуктивними. Інноваційна ді-
яльність включає в себе розробку нових продук-
тів, нових методів виробництва, нових підходів до 
маркетингу і оригінальних методів організації в 
фірмах і галузях.

Інноваційна діяльність в певній мірі є ризико-
ваною, оскільки її результат досить тяжко перед-
бачити, та отримання прибутку наступає з часом. 
Тому, для розвитку і підтримки такої діяльності 
необхідно застосовувати певні стимулюючі заходи. 

Роль податкової системи не є останньою, оскіль-
ки вона може бути використана, щоб допомогти 
подолати бар'єри на шляху до інновацій, знизити 
витрати на проведення інноваційної діяльності, ви-
користати податкові пільги на наукові дослідження 
та розробки, які використовуються в багатьох краї-
нах, надати податкові пільги, пов'язані з витратами 
на проведення конкретних заходів, які спрямовані 
на інновації.

Одним з ключових завдань державної політи-
ки сьогодні є стимулювання економічного розвитку 
країни, шляхом підвищення її конкурентоспромож-
ності. Важливим механізмом такого стимулювання 
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на даному етапі економічного розвитку є перш за 
все інноваційна політика, оскільки в час інновацій-
ного розвитку та технологічних досягнень, інформа-
ція є найціннішим товаром. Вибір та впровадження 
ефективної інноваційної політики держави, а також 
створення інструментів такого впливу є досить ак-
туальними в час високих інноваційних досягнень. 
На особливу увагу при цьому заслуговують меха-
нізми податкового стимулювання інноваційної ді-
яльності [2, с. 356].

Дослідженням впливу інструментів податково-
го стимулювання на інноваційну діяльність ком-
паній займались багато вчених, серед яких мож-
на виділити: Ю.Б. Іванов, Н. І. Іванова, В.М. Геєць,  
С.В. Онишко, О.Д. Данілов, І.А. Майбуров та ін.

Постановка завдання. На основі вище викла-
деного можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає у висвітленні європейського 
досвіду податкового стимулювання інноваційної 
діяльності підприємств та дослідити його вплив 
на конкурентоспроможність країни. А також ви-
значити механізм податкового стимулювання ін-
новацій таких конкурентоспроможних країн як 
Франція та Великобританія.

Виклад основного матеріалу дослідження. В пе-
ріод «інформаційної епохи» пріоритетним завдан-
ням уряду є стимулювання розвитку економіки 
країни та підвищення її конкурентоспроможності, 
за рахунок активної інноваційної політики.

В усіх індустріальних країнах інновації є пред-
метом постійної уваги урядів, оскільки вони є ба-
зою економічної стабільності та національної безпе-
ки. Опікуючись даним напрямом розвитку держави 
широко використовують податкове стимулювання.

Одним із напрямів державного управління ін-
новаційною діяльністю є податкове стимулювання. 
За формою впливу на інноваційну діяльність воно 
належить до непрямих методів державного управ-
ління, а його сутність полягає у тому, що держава 
відмовляється від частини податкових надходжень 
в обмін на зростання обсягу інноваційного продук-
ту з урахуванням визначених державою пріорите-
тів. А зростання обсягів такої продукції приводить 
до збільшення суми податкових надходжень. Коли 
сума податкових надходжень перевищує суму на-
даних податкових пільг, податкове стимулювання 
стає економічно вигідним як для суб'єктів підпри-
ємницької діяльності, так і для держави.

Урахування сучасних особливостей науко-
во-технічного прогресу, який включає розробку, 
впровадження та виробництво багатьох видів ви-
сокотехнологічної продукції, із залученням коштів 
ризикового капіталу, зумовлює надання малим та 
середнім підприємствам інвестиційних податкових 
пільг. Інколи передбачається навіть повне звіль-
нення від податків протягом певного проміжку 
часу [1, с. 165]. 

Важливою особливістю системи пільг, що вико-
ристовуються урядами Великобританії, Франції та 
іншими країнами у сфері науково-технічного роз-
витку виробництва, є їх спрямованість на досягнен-
ня конкретного результату. Підприємство отримує 
податкові пільги після досягнення своєї мети, на-
приклад, введення в експлуатацію нових машин та 
обладнання, зростання видатків на наукову діяль-
ність та дослідження тощо.

Податковий кредит є однією з найпривабливі-
ших податкових преференцій. Це сума коштів, на 
яку зменшуються податки у зв’язку із проваджен-
ням інноваційної діяльності. В більшості країн ви-
користовують податковий кредит з податком на 
прибуток, оскільки він виконує найбільш стиму-

люючу функцію, але відшкодування відбувається 
лише після введення інновації в дію. 

Процент податкового кредиту в кожній країні 
різний і може бути застосований лише до певного 
типу впроваджених інновацій. Найширше податко-
вий кредит використовують у Франції. У 2014 році 
величина податкового кредиту на дослідження у 
Франції становила 7 млрд. євро.

Також, окрім податкового кредиту, досить по-
ширеним інструментом податкового стимулювання 
є зниження ставок податків для інноваційно-актив-
них підприємств. Наприклад. у Великобританії по-
даткова ставка на прибуток малих і середніх фірм 
становить 29%, венчурних фірм – 25%, у Франції 
діє пільгова ставка податку на прибуток для но-
вих компаній в розмірі 25% протягом трьох років. 
Також, у Франції звільняються від оподаткування 
кошти, що вкладаються у венчурні проекти.

Франція є однією з перших країн, що інтенсивно 
здійснює податкове стимулювання інноваційної ді-
яльності. Основна програма у Франції, що викорис-
товується ще з 80-х років «Credit d’impot recherchй» 
(CIR) – «Дослідницький податковий кредит» –спря-
мована на всі підприємства, незалежно від розміру 
та галузі, що займалися науково-дослідними та до-
слідно-конструкторськими роботами (далі НДДКР). 
Щоб отримати статус CIR підприємства подають 
декларацію, де класифікують свої витрати, як ви-
трати понесені на НДДКР, а також декларацією про 
прибуток за рік. Підприємства обліковують поне-
сені витрати на НДДКР таким чином, що при пе-
ревірці досить легко відслідкувати правильність 
їх нарахування та включення до витрат. І таким 
чином податковий кредит зменшує суму податку 
за звітний рік. Для обчислення суми податкового 
кредиту в програмі CIR включаються витрати на 
матеріали, техніку та обладнання, що використані 
для здійснення НДДКР, зарплата працівникам та 
витрати на фінансування науково-дослідних акаде-
мій та інститутів.

З 2004 року урядом Франції запроваджено про-
граму Young Innovative Companies (далі YIC) – 
«Молоді інноваційні підприємства», підтримку за 
даною програмою може отримати будь яка фірма, 
що проводить НДДКР, базою нарахування податко-
вого кредиту є обсяг витрат на НДДКР та зміни їх 
обсягу протягом часу. Для отримання статусу YIC, 
фірма подає заяву наперед. Отримати статус YIC 
може фірма, яка існує не більше 8 років та інвестує 
у НДДКР не менше 15% загальних витрат.

Підриємство з YIC статусом не платить соціаль-
ні платежі за працівників, що працюють у сфери 
НДДКР, що включає науковців, техніків, юристів, 
працівників, що тестують продукцію та менедже-
рів. Такі підприємства звільняються від корпора-
тивного прибуткового податку на перші три роки, а 
наступні два роки платять тільки 50% податку. 

З 2004 р. у Франції введено Інноваційний план, 
в який включено ряд заходів, спрямованих на сти-
мулювання інновацій та розвиток креативного під-
приємництва. Велику роль тут відіграють саме 
податкові стимули для малих та середніх підпри-
ємств, які досить активно вкладають інвестиції в 
НДДКР. Такі підприємства отримують ряд подат-
кових преференцій, а саме, звільняються від сплати 
обов’язкових відрахувань на соціальні цілі, податку 
на компанії, податку на подорожчання цінних папе-
рів, які утримуються власником більше трьох років, 
а також послаблення оподаткування місцевими по-
датками та зборами.

Франція пропонує податковий кредит на НДДКР, 
що ґрунтується на обсягу і може переноситися про-
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тягом 3-х років. Якщо кредит не використовується 
протягом 3-років, платник податку має право на по-
вернення коштів [5, 6].

Франція та Великобританія є передовими кра-
їнами Європи в системі податкового стимулюван-
ня НДДКР. Вони досить інтенсивно стимулюють 
НДДКР непрямими методами, а саме через подат-
кові преференції.

Великобританія почала застосовувати податкові 
пільги порівняно нещодавно. З 2000 року уряд почав 
запроваджувати податкові стимулюючі пільги для ма-
лих та середніх підприємств, а для великих підпри-
ємств було застосовано податкові преференції пізніше.
Таким чином підприємства мали змогу зменшувати 
податок на прибуток та інші податкові платежі на від-
повідні суми. Якщо компанія не мала достатньго при-
бутку, то вона могла переносити податкові пільги на 
наступні періоди. Неприбуткові малі та середні фірми 
можуть отримати швидке відшкодування.

Подавши податкову декларацію, де самостійно 
визначивши свої обсяги, британські компанії пре-

тендують на податкові пільги. Величина вирахуван-
ня з оподатковуваної бази витрат на НДДКР для 
малих підприємств становить 175%, для великих 
компаній – 130%.

Британська система податкового стимулювання 
до витрат на НДДКР включає витрати на програм-
не забезпечення, необхідне для дослідження, зарп-
лату працівникам та витрати на пальне та енергію, 
матеріали, воду, що використовуються для здій-
снення НДДКР.

З 2003 р. британський уряд реалізує програму 
збільшення національних витрат на НДДКР з 1,9 
до 2,8% ВВП за рахунок приватного бізнесу. Для 
досягнення цієї мети було запроваджено податко-
вий кредит для малих підприємств, що здійсню-
ють наукові дослідження та розробки, розширено 
найменування робіт, що визначауться як НДДКР. 
Податкова пільга поширюється 5 тис. фірм з річ-
ним оборотом в 40 млн євро. На ці компанії при-
падає близько 10% витрат на НДДКР приватно-
го сектору. В результаті запровадженої системи 

пільг сума економії на сплаті податків 
таких підприємств досягне 150 млн фун-
тів стерлінгів на рік, що перевищує 30% 
загальних витрат на НДДКР в даному 
секторі [3, с. 221].

З метою активізації інноваційної ак-
тивності за кордоном держава нерід-
ко стимулює і підготовку кадрів. Так, у 
Франції 25% приросту витрат на підго-
товку кадрів звільняються від податків, а 
там, де безробіття велике, ці витрати не 
обкладаються податками взагалі.

Узагальнивши європейський досвід 
податкового стимулювання інноваційної 
діяльності, можна виділити податкові 
пільги зображені на Рис. 1 [4].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, з проведеного дослідження можна 
зробити висновки, що для підвищення 
конкурентоспроможності економіки, про-
грама податкового стимулювання пови-
нна містити великий фонд фінансування 
та бути доступною для всіх підприємств 
задіяних у сфері НДДКР. 

Оскільки, держава зацікавлена в за-
лученні інвестицій, самоінвестуванні 
підприємств, тому для активізації інно-
ваційного розвитку й підняття конкурен-
тоздатності, держава повинна зменшити 
податковий тягар, а дохід бюджету по-
повнювати за рахунок розширення бази 
оподатковування. Наприклад, зменшив-
ши податок на прибуток підприємств-
новаторів, утворюються вивільнені ко-
шти, які таким чином держава вкладає 
в інновації, і тому недонадходження ко-
штів у бюджет від адміністрування цьо-
го податку компенсується за рахунок 
збільшення реалізації створеного нового 
конкурентоздатного продукту, і таким 
чином бюджет поповнюється від надхо-
дження ПДВ. 

Систему податкового стимулювання 
інноваційної діяльності, як механізму 
підвищення конкурентоспроможності 
країни можна відобразити у формі алго-
ритму (Рис. 2*).

Для кожнoї крaїни характер-
ною є своя специфічнa системa 
подaткового стимулювaння, оскіль-
ки вона визнaчається відповідно до 

 
1. Податкові пільги для інноваційної діяльності:

– податковий кредит (відстрочення податкових платежів у частині витрат з прибутку на 

інноваційні цілі);

– зменшення податку на приріст інноваційних витрат;

– «податкові канікули» протягом кількох років на прибуток, отриманий від реалізації

інноваційних проектів;

– зниження ставок податку на прибуток для замовних та спільних НДДКР;

– пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті використання патентів,

ліцензій, «ноу-хау» та інших нематеріальних активів, що входять до складу інтелектуальної

власності;

– зменшення соціальних внесків для працівників задіяних у сфері НДДКР;

– застосування різних податкових програм для підприємств-новаторів;

– та інші засоби стимулювання.

2. Стимулювання інноваційної діяльності:

– розробка нових продуктів, нових методів виробництва, нових підходів до маркетингу 

і оригінальних методів організації в фірмах і галузях;

– випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології;

– реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності 

витрат;

– розробку і впровадження нової ресурсозберігаючої технології, призначеної для 

поліпшення соціального й екологічного становища;

– створення цілого комплексу наукових, технологічних, організаційних, фінансових і 

комерційних заходів, які у своїй сукупності ведуть до створення інновації «під ключ» .

3. Підвищення конкурентоспроможності країни:

– зростання економічних, науково-технічних, виробничих, управлінських, маркетингових та 

інших можливостей, реалізованих у товарах і послугах, що успішно протистоять 

конкуруючим з ними закордонним товарам і послугам як на внутрішньому, так і на 

зовнішніх ринках.

Рис. 2.
 (*Джерело: складено автором)

 
інвестиційний податковий кредит

звільнення від сплати окремих податків для венчурних фірм

зниження податкових ставок для суб'єктів інноваційної діяльності

встановлення неоподатковуваного мінімуму об'єкта оподаткування

списання витрат на проведення ННТР, що зменшує базу для розрахунку 

та інші види податкових пільг

Рис. 1.
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oсобливостей націoнальної іннoваційної систeми, 
рівня економічного розвитку країни, стратeгій 
іннoваційного рoзвитку та податкової системи. 

Розглянувши досвід європейського регулю-
вання процесів за допомогою податкової політи-
ки, можна відзначити, що її форми і зміст досить 
різноманітні, оскільки припускають участь різ-
них організацій і відомств, множинність каналів 
отримання підтримки, відсутність монополізму 

якого-небудь одного державного відомства, за на-
явності головного органу, що виробляє національ-
ну науково-технологічну політику і координує її 
здійснення.

При проведенні політики податкового стимулю-
вання держава повинна використовувати вигідне 
макросередовище та створити ефективне мікросе-
редовище, яке б сприяло підвищенню конкуренто-
спроможності національної економіки.
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Summary
In the article the methods of tax stimulation of innovative activity are considered in the separate countries of Europe 
that gives an opportunity to analyse the mechanisms of grant of tax privileges. Also it was analyse the meaningfulness 
of stimulation of the innovative activity for providing of competitiveness of France and Great Britain. Large attention is 
spared to the programs of tax incentives of innovative activity of such competitive countries, as France and Great Britain.
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БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджено сутність та роль бюджетної безпеки держави, проведено аналіз її стану. Охарактеризовано 
можливі внутрішні та зовнішні загрози бюджетній безпеці України, які слід враховувати при розроблені шляхів 
підвищення її рівня. Метою статті є аналіз підходів, які гарантують бюджетну безпеку держави. Виявлено, що на 
сьогодні в Україні недостатньо використовуються засоби її забезпечення. Результати досліджень показують, що бюд-
жет України є дефіцитним протягом багатьох років. Систематизовано шляхи підвищення рівня бюджетної безпеки. 
Зроблено висновки, що рівень бюджетної безпеки в Україні не дотримано повною мірою.
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Постановка проблеми. Бюджетна безпека є 
однією з найважливіших складових фінан-

сової безпеки, оскільки бюджет як основний фінан-
совий план держави відбиває більшість фінансових 
процесів у країні, акумулює та перерозподіляє до-
ходи, забезпечує фінансування життєво необхідних 
витрат. Водночас державний бюджет знаходиться 
під впливом факторів, які лише частково залежні 
від внутрішньої фінансової політики та зумовлені 
здебільшого об’єктивними процесами глобалізації. 
Так на сьогодні значним тягарем для державного 
бюджету є необхідність обслуговування значних 
сум міжнародних кредитів, отриманих Україною 
під час погіршення внутрішньої економічної ситу-
ації протягом глобальної фінансової кризи. Однак 
у дослідженнях, які стосуються дотримання бю-
джетної безпеки держави як складової фінансової 
безпеки, часто ігноруються аспекти, які не зумов-
лені прямо внутрішньою фінансовою політикою, що 
говорить про актуальність продовження наукових 
досліджень у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Се-
ред вітчизняних та зарубіжних дослідників зна-
чний вклад у розвиток сучасної теорії бюджетної 
безпеки як складової національної, економічної та 
фінансової безпеки внесли О. Барановський, О. Бі-
лорус, В. Геєць, В. Горбулін, Г. Дарнопих, І. Бінько, 
М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Г. Іващенко, Л. Кістер-
ський, Г. Козаченко, О. Лісовська, В. Мартинюк,  
В. Мунтіян, Є. Олейніков, Г. Пастернак-Таранушен-
ко, С. Пирожков, В. Предборський. Найбільш дослі-
джуваними є проблеми зміцнення бюджетної без-
пеки також здійснюється аналіз впливу фінансової 
кризи на бюджетну безпеку держави; аналізується 
рівень виконання зведеного і державного бюдже-
тів як важливого критерію ефективної бюджетної 
політики та чинника фінансової безпеки держа-
ви; обґрунтовуються напрями бюджетної політики 
України в сучасних умовах; визначаються загрози 
бюджетній безпеці держави та фактори, що впли-
вають на забезпечення бюджетної безпеки країни.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає у визначенні ролі та місця бю-
джетної безпеки, як основної складової фінансової 
безпеки держави. Ідентифікація внутрішніх та зо-
внішніх загроз бюджетній безпеці України та об-
ґрунтування шляхів підвищення її рівня.

Виклад основного матеріалу дослідження. Без-
пека як система корінних, типових властивостей 
будь-якої країни втілює в собі усі сфери різних га-
лузей життєдіяльності й розвитку людини, суспіль-
ства, держави і природи. В цілому, безпеку можна 
визначати як якісну характеристику об'єкта (сис-
теми), здатність об'єкта до існування і розвитку та 

його захищеність від внутрішніх та зовнішніх за-
гроз. Потреба в безпеці є базовою для людини, і 
виникає одразу після задоволення фізіологічних 
потреб. Вони можуть бути єдиним фактором, який 
обумовлює поведінку такою, що мобілізує всі сили 
організму, і таким чином, можна визначити орга-
нізм як механізм, що прагне до безпеки [3]. Ана-
логічне твердження справедливе не тільки на рівні 
окремої особи, але і групи людей, держави та сус-
пільства в цілому. Проблема безпечного функціону-
вання особливо гостро стоїть перед національною 
економічної системою, що і було закріплено в Кон-
ституції України, яка стверджує, що забезпечен-
ня економічної безпеки України є найважливішою 
функцією держави, справою всього українського 
народу [4]. Забезпеченням економічної безпеки на-
ціональної економіки має перейматися комплексна 
система, яка має досить велику кількість напрямів 
та має свої складові. Фінансова безпека, як одна 
з складових економічної безпеки держави визна-
чається ефективністю функціонування фінансової 
системи в цілому, стійкістю та міцністю розвитку 
кожної її складової. 

Важливою складовою фінансової безпеки держа-
ви є бюджетна складова, оскільки бюджет як осно-
вний фінансовий план держави відбиває більшість 
фінансових процесів у країні, акумулює та перероз-
поділяє доходи, забезпечує фінансування життєво 
необхідних витрат. Водночас державний бюджет 
знаходиться під впливом факторів, які лише част-
ково залежні від внутрішньої фінансової політики 
та зумовлені здебільшого об’єктивними процесами 
глобалізації. Так на сьогодні значним тягарем для 
державного бюджету є необхідність обслуговуван-
ня значних сум міжнародних кредитів, отриманих 
Україною під час погіршення внутрішньої економіч-
ної ситуації протягом глобальної фінансової кризи. 
Однак у дослідженнях, які стосуються дотримання 
бюджетної безпеки держави як складової фінансової 
безпеки, часто ігноруються аспекти, які не зумов-
лені прямо внутрішньою фінансовою політикою, що 
говорить про актуальність продовження наукових 
досліджень у цій сфері. Під бюджетною безпекою 
розуміється стан забезпечення платоспроможності 
держави з урахуванням балансу доходів і видатків 
державного та місцевих бюджетів і ефективності ви-
користання бюджетних коштів [4]. 

У наш час перед країною стоїть завдання забез-
печення стабільності бюджету щодо несприятливих 
зовнішніх впливів, ефективної бюджетної коорди-
нації і грошово-кредитної політики, а також дов-
гострокової бюджетної стійкості і стабільності [4]. 
В останні роки в межах вирішення цього завдан-
ня фінансові інститути Україні стали керуватися 
засадами відповідального управління суспільними 
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фінансами, спрямованими на впровадження серед-
ньострокового фінансового планування, наявності 
системи прогнозування бюджетних параметрів, за-
безпечення реалістичності економічних прогнозів, а 
також створення й підтримки необхідних фінансо-
вих резервів.

У сучасній Україні недостатньо використову-
ються засоби гарантування бюджетної безпеки, що 
може бути доведено з використанням статистичних 
даних. Український бюджет є дефіцитним протягом 
багатьох років.

Розбалансованість державного бюджету є 
головним дестабілізуючим чинником фінансо-
вої системи, і, відповідно, фактором негативного 
впливу. Формування та використання Державного 
бюджету України відповідно до вимог бюджетної 
безпеки має враховувати такі критерії: забезпе-
чення інтересів держави; пріоритет національних 
інтересів України; відповідність цілей бюджетної 
політики фінансовим ресурсам держави; забезпе-
чення стабільності дохідної частини Державного 
бюджету України; підтримання єдності бюджет-
ної системи та узгодженість бюджетної політики 
країни з грошово-кредитною політикою Націо-
нального банку України.

При цьому оцінка бюджетної безпеки має вра-
ховувати ряд факторів, а саме стан прийняття дер-
жавного бюджету, ефективність бюджетного пла-
нування, ризики виникнення відхилень у процесі 
виконання державного бюджету, вплив наслідків 
кризових явищ тощо. На сьогодні, в умовах Украї-
ни на рівень бюджетної безпеки впливає ряд фак-
торів (загроз), таких, зокрема як світові економічні 
кризи, тінізація економічних процесів, структурна 
недосконалість бюджетної системи, недосконалість 
нормативно правової бази та інші (рис. 1).

Кожна із наведених загроз має різносторонній 
вплив на економічну безпеку і її нейтралізація може 
здійснюватися різними методами, які дають різний 
ефект. На рівень бюджетної безпеки ма-
ють вплив заходи, пов’язані з реформу-
ванням податкової та бюджетної систем. 
Зокрема, позитивним вважаємо знижен-
ня рівня податкового навантаження, удо-
сконалення податкового законодавства, 
забезпечення справедливості оподатку-
вання. Реалізація зазначених заходів має 
вкрай важливе значення і тому потребує 
здійснення реальних заходів, що дозво-
лить стимулювати підприємницьку актив-
ність, збільшити податкові надходження 
до бюджету. Це матиме вплив не лише на 
стан фінансової безпеки держави, але й на 
виробничу та соціальну [2].

Забезпечення бюджетної безпеки 
України, досягатиметься шляхом впрова-
дження основних стабілізаційних напря-
мів серед яких: 

– встановлення відповідності нормам бюджет-
них процедур вітчизняної практики складання, 
розгляду і затвердження бюджету; 

– вдосконалення системи бюджетного плануван-
ня і прогнозування; 

– підвищення ефективності державного контр-
олю за витрачанням бюджетних коштів; 

– перегляд параметрів державного і місцевих 
бюджетів у бік оптимізації їх доходів і видатків; 

– удосконалення системи міжбюджетних від-
носин; 

– недопущення необґрунтованих бюджетних де-
фіцитів й удосконалення практики дефіцитного фі-
нансування державної діяльності.

– ліквідація нецільового використання бюджет-
них коштів;

– зниження дефіциту державного бюджету;
– здійснення бюджетної реформи;
– виконання дохідної частини державного бю-

джету [2].
Однак говорити про достатність і дієвість вка-

заних заходів на сьогодні передчасно, оскільки в 
усі посткризові роки бюджет України залишаєть-
ся дефіцитним. Також триває фінансування де-
фіциту державного бюджету за рахунок боргових 
зобов’язань. Дефіцит держбюджету України за 
2014 рік становив 78052,8 млн. грн.

Таким чином, у порівнянні 2013 року дефіцит на 
13346,1 млн. грн. Загальний фонд державного бю-
джету за 2014 рік виконано із дефіцитом у сумі 
61162,6 млн. грн. Зведений бюджет за цей період 
виконано із дефіцитом у сумі 72030,5 млн. грн. До-
ходи державного бюджету в 2014 році зросли на  
17857,3 млн. грн. (5%) – до 357084,2 грн. До за-
гального фонду держбюджету України надійшло  
310653,2 млн. грн., що на 19080,7 грн. (6,1%) більше 
відповідного періоду минулого року [5].

Основними негативними тенденціями, що ста-
новлять суттєві загрози бюджетній безпеці Украї-

Внутрішні 
загрози

Бюджетна 
безпека
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Рис. 1. Джерела загроз бюджетній безпеці України
Джерело: розроблено автором на основі джерела [1]

Таблиця 1
Рівень виконання загального обсягу доходів та видатків Зведеного і Державного бюджету України

Показники
Річний план (млрд. грн.) Фактично виконано (млрд. грн.) Рівень виконання (%)

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік
Доходи зведеного 
бюджету 428,5 463,1 498,9 445,5 442,8 456,1 104 95,6 91,4

Видатки зведеного 
бюджету 553,1 554,5 562,9 492,5 505,8 523,1 92,4 91,2 92,9

Доходи державно-
го бюджету 383,0 360,0 392,4 346,1 339,2 357,1 90,3 94,2 91,0

Видатки держав-
ного бюджету 427,0 432,9 456,3 395,7 403,5 430,2 91,4 93,2 94,2
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ни, є невиконання запланованих показників дохо-
дів і видатків бюджету. В свою чергу, це зумовлює 
необхідність детального аналізу рівня виконання як 
загального обсягу доходів та видатків Зведеного та 
Державного бюджету України (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці рівень виконання дохо-
дів зведеного та державного бюджетів зменшився. 
Так в 2012 році спостерігаємо перевиконання обсягу 
доходів на 4%, а вже в 2013 році недовиконання на 
4,4% та у 2014 році на 8,6%. при збільшенні фак-
тичного обсягу доходів. Перш за все, така ситуація 
зумовлена недосконалістю процесу планування та 
прогнозування бюджетних надходжень, внаслідок 
завищення прогнозних обсягів доходів.

У 2014 році річний план зведеного бюджету було 
виконано 92,9%, що на 1,7% більше порівняно з по-
переднім періодом, що зумовлено збільшенням фак-
тичного обсягу видатків на 3,4% (або на 17,3 млрд. 
грн.) та засвідчує фактичне недофінансування за-
планованих видатків на 7,1%, що в абсолютному 
значені становить 39,8 млрд. грн. Така ж ситуація 
і з видатками державного бюджету, які фактично 
недофінансовувались на 8,6% в 2012 році, а також 
на 6,8% та 5,8% в 2013 та 2014 роках відповідно.

Бюджетна політика, якщо вона спрямована на 
проведення всебічної модернізації вітчизняної еко-
номіки, здатна створити умови для підвищення її 
ефективності та поліпшення інвестиційного кліма-
ту. Необхідна умова для цього – прийняття видат-
кових зобов’язань на основі ретельного оцінюван-
ня їх ефективності та за наявності ресурсів для їх 
гарантованого виконання в межах прийнятих бю-
джетних обмежень, забезпечення збалансованості 
бюджету, перехід до середньотермінового бюджет-
ного планування, здійснення оцінювання пріоритет-
ності стратегічних завдань, відповідних реальним 
можливостям. Адже тільки завдяки комплексному 
підходу до визначення пріоритетних напрямів бю-
джетної політики можливо здійснити перерозподіл 
ресурсів на користь ефективних напрямів держав-
ної політики.

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
не дослідження показало, що можна виділити такі 
основні напрямки забезпечення бюджетної безпеки 
України в майбутньому:

1) слід раціоналізувати структуру бюджетних 
видатків, переносячи їх частину в сферу недержав-
ного фінансування;

2) прийняття Держбюджету має проводитися 
вчасно і з суворим дотриманням ліміту дефіциту 
бюджету на рівні до 3%;

3) вдосконалити систему контролю за викорис-
танням бюджетних коштів;

4) посилити платіжну дисципліну всіх суб’єктів 
господарської діяльності, що вимагає прийняття 
комплексних заходів з детінізації економіки, зокре-
ма шляхом докорінної перебудови податкової сис-
теми. Зниження ставок та скорочення кількості по-
датків, спрощення системи платежів сприятимуть 
легалізації тіньового сегмента економіки та напо-
вненню бюджету;

5) доцільним є створення стабілізаційного фон-
ду для компенсації впливу на Україну світових 
криз, неминучих у сучасному глобалізованому се-
редовищі;

6) введення до Основних напрямків бюджетної 
політики на наступний бюджетний період та пояс-
нювальної записки до проекту закону про Держав-
ний бюджет України висновків про стан бюджет-
ної безпеки, що сприятиме стабілізації бюджетної 
політики та бюджетного процесу, формуванню в 
Україні стійких орієнтирів для учасників бюджет-
них правовідносин. 

Зокрема, спостерігається перманентний дефіцит 
бюджету, однією з причин якого є високий рівень 
зовнішньої заборгованості. Характер розв’язання 
проблеми боргів прямо впливає на бюджетну ді-
єздатність країни, обумовлює динаміку та стан її 
золотовалютних резервів, а, значить, стабільність 
національної валюти, рівень ставок по кредитах та 
депозитах, стан інвестиційного клімату, активність 
інвесторів на фондового ринку. Звідси випливає, що 
управління державним боргом у системі бюджетної 
безпеки держави має бути спрямоване не на вре-
гулювання ситуативних проблем, а на досягнення 
довгострокових, стратегічних цілей, що вимагає за-
стосування принципів ефективного менеджменту, 
який забезпечить зростання економіки, інвестицій-
ної привабливості, фінансової стабільності, підви-
щення кредитного рейтингу держави.
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Аннотация
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бюджетную безопасность государства. Выявлено, что на сегодня в Украине недостаточно используются средства ее 
обеспечения. Результаты исследований показывают, что украинский бюджет является дефицитным в течение многих 
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Постановка проблеми. Формування трудо-
вого потенціалу і перспективи його розви-

тку є визначальним для подальшої долі економіки 
України й створення умов для її переходу на інно-
ваційну модель. Водночас рівень і якість трудового 
потенціалу відіграють провідну роль у забезпечені 
стабільності та конкурентоспроможності економіки 
країни, а також є основою життєзабезпечення і ста-
більності у суспільстві. Тому питання, що пов’язані 
з станом і проблеми трудового потенціалу в краї-
ні, потребують на постійну увагу з боку наукових 
установ, органів державної влади та суспільства.

На сьогоднішній день не можна однозначно оці-
нити стан трудового потенціалу України. З одно-
го боку, він поліпшується через зростання частки 
населення з вищою освітою, рівня комп’ютерної 
грамотності населення, через формування вміння 
працювати у мінливому ринковому середовищі, 
підвищення підприємницької активності. У той же 
час існують тенденції, які призводять до руйна-

ції трудового потенціалу: уповільнюються темпи 
відтворення населення, відбувається його депопу-
ляція, знижується рівень здоров’я населення, по-
силюється інтенсивність трудової міграції працез-
датного населення, зростають показники старіння 
населення.

Сьогодення вимагає від уряду України приско-
рених дій щодо вирішення питань розвитку тру-
дового потенціалу. Це складне завдання, оскільки 
українські соціально-економічні умови неспромож-
ні задовольнити потреби розвитку трудового потен-
ціалу і поки що в Україні йдеться переважно про 
збереження його рівня. За сучасних умов необхідно 
відшукати такі комплексні важелі управлінського 
впливу на стан трудового потенціалу, що якраз і 
здатні забезпечити умови його ефективного збере-
ження і розвитку не тільки як найпродуктивнішого, 
а й як найціннішого ресурсу суспільства.

Загалом трудовий потенціал в соціально-еко-
номічних системах будь-яких країн має важливе 
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значення. В Україні наразі спостерігається упо-
вільнення процесів розвитку трудового потенціалу 
внаслідок дії комплексу проблем, що обумовлене 
такими об’єктивними причинами, як економічна і 
політична нестабільність, знецінення робочої сили, 
недостатній рівень доходів, недостатня функціо-
нальність системи соціального захисту працюючих 
громадян, зниження мотивації до ефективної пра-
ці та ін. Цим питанням присвячено праці таких ві-
домих науковців, як В. Васильченко, А. Гриненко,  
Л. Керб, А. Колот, Е. Лібанова, В. Петюх та ін. 

Постановка завдання. Незважаючи на значні 
здобутки в теоретико-методичному та прикладно-
му аспектах даного напрямку досліджень, дуже 
актуальними є нові наукові пошуки з метою фор-
мування структурно цілісного та функціонально 
ефективного механізму розвитку і збереження тру-
дового потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підходи до дослідження такого типу доцільно 
розпочинати із визначення основних досліджу-
ваних категорій. На думку багатьох дослідників 
основними елементами трудового потенціалу є: 
психофізіологічні можливості участі в суспільно 
корисній діяльності; можливості нормальних со-
ціальних контактів; можливості генерації нових 
ідей, методів, образів, уявлень; раціональність 
поведінки; наявність знань і навичок, необхідних 
для виконання певних обов'язків та видів робіт; 
пропозиція на ринку праці.

Збереження трудового потенціалу виступає як 
перший етап його розвитку й означає стабілізацію 
кількісно-якісних характеристик трудового потен-
ціалу на рівні попередніх років, подолання причин 
його руйнування, попередження виникнення загроз 
його розвитку. А розвиток трудового потенціалу – 
це процес переходу в більш досконалий стан, який 
забезпечує його якісне та кількісне відтворення, 
найповнішу реалізацію та ефективне використання 
людських ресурсів. Він передбачає демографічний, 
психофізіологічний, інтелектуальний, культурний 

розвиток населення для формування його еконо-
мічної активності.

З метою вивчення, аналізу та прогнозування 
основних тенденцій досліджуваної категорії, мож-
на прийняти загальновизнані підходи, які визна-
чають, що на рівні суспільства трудовий потенціал 
характеризується такими узагальненими показни-
ками, як: 

– здоров’я (середня тривалість життя, частка 
інвалідів, смертність за різними віковими групами 
залежно від різних причин, розмір і частка витрат 
на охорону здоров’я і т.ін.);

– рівень освіти (середня кількість років навчан-
ня у розрахунку на одну людину, частка витрат на 
освіту в державному бюджеті, доступність різних 
рівнів освіти тощо);

– ресурси робочого часу (кількість працездат-
ного населення, кількість і частка зайнятих, рівень 
безробіття); 

– організованість (стабільність законодавства, 
обов’язковість дотримання законів і угод, стабіль-
ність політичної ситуації й ін.);

– творчий потенціал та активність (темпи 
науково-технічного прогресу в країні, кількість па-
тентів міжнародних премій та ін.);

– моральність (показники соціальної напруги, 
злочинності тощо) [3]. 

Перш за все слід відзначити, що однією з най-
більш важливих соціально-економічних харак-
теристик є стан трудового потенціалу, від якого 
залежить величина накопичених споживчих вар-
тостей. Тому, його оцінювання здійснюється з 
врахуванням основних факторів рівня життя. 
Узагальнення методичних підходів до класифіка-
ції показників рівня життя населення (показники 
стандартизації рівня життя, запропоновані Радою 
Європи, показники рівня життя за енциклопедич-
ним визначенням і критерії рівня життя, запрова-
джені ООН), дають змогу сформувати показники за 
принципом загальних і часткових критеріїв рівня 
життя населення (табл. 1) [1].

Таблиця 1
Критерії та показники рівня життя населення

Загальні показники рівня життя Часткові показники рівня життя
Критерії Показники, які їх розкривають Критерії Показники, які їх розкривають

Здоров’я

Витрати на охорону здоров’я (у % від ВВП і в дола-
рах США за паритетом купівельної спроможності) Спожи-

вання 
продо-
вольчих, 
непродо-
вольчих 
товарів і 
послуг

Рівень і структура споживання 
продовольчих, непродовольчих 
товарів і послуг

Рівень депопуляції (кількість народжених до кількості 
померлих) Калорійність харчування 

Чисельність лікарів на 100 тис. населення

Рівень і динаміка цін на основні 
предмети користування

Коефіцієнт старіння населення
Коефіцієнт народжуваності
Кількість психічних патологій

Дохід
Заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальна допомога Умови 

життя
Тарифи комунальних послуг

ВВП на душу населення Наявність автомобіля

Дохід
Рівень заробітної плати

Умови 
життя

Наявність власного житла
Депозити, довгострокові вкладення Наявність земельної ділянки

Зайня-
тість

Рівень безробіття Житлові умови
Робочий час

Проведення культурних за-
ходівУмови праці

Люд-
ський 
розвиток

Грамотність населення (рівень освіти)
Середня тривалість навчання Можливість накопичення
Середня тривалість життя

Можливість відпочинку
Кількість правопорушень
Частка бідного населення
Співвідношення найбагатших до найбідніших
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Такий методичний підхід покладений в основу 
удосконалення класифікації показників рівня жит-
тя населення дає можливість виявити взаємозв’язок 
критеріїв, які кількісно та якісно характеризують 
трудовий потенціал.

Переходячи до оцінки та аналізу трудового по-
тенціалу країни, слід зазначити. що соціологічні 
дослідження, проведені у 2010-2013 р.р. Держком-
статом України і Інститутом соціології НАН Укра-
їни характеризують негативні ризики руйнування 
трудового потенціалу. Так, найнижчу оцінку серед 
умов розвитку трудового потенціалу отримав рі-
вень матеріальної забезпеченості населення Укра-
їни. Дійсно, за даними соціологічного моніторингу 
українського суспільства, більшість українців ви-
значають низький добробут свій і своєї сім'ї. Част-
ка населення із середньодушовими загальними до-
ходами у місяць нижче середньорічного розміру 
прожиткового мінімуму збільшилася порівняно з 
2009 р. і склала 22%. 

Серед усіх сукупних витрат 90% становили спо-
живчі витрати домогосподарств (у 2009 р. – 88%). 
Найбільш вагомою статтею сукупних витрат домо-
господарств продовжували залишатися витрати на 
харчування. Порівняно з 2009 р. частка цих витрат 
збільшилася на 5 відсоткових пунктів і становить 
53%. Неможливість гідного формування трудового 
потенціалу підтверджується даними вибіркового 
обстеження Держкомстату, згідно з якими більшій 
половині респондентів не вистачає доходів для від-
починку (75%), модного і красивого одягу (65%), на-
вчання (62%), медичного обслуговування (58,5%) [2].

Крім того, однією з найважливіших умов про-
гресивного розвитку трудового потенціалу є забез-
печення його відтворення, реалізація можливостей 
збереження здоров'я населення. Сучасні реалії 
демографічних процесів в Україні виявляються у 
зниженні чисельності, погіршенні показників від-
творення, депопуляції населення, катастрофічно-
му погіршенні здоров'я. Нині демографічний стан в 
Україні є одним із найскладніших у Європі. Масш-
таб демографічних втрат України можна оцінити, 
порівнюючи дані, що наведено на рис. 1.

Характеризуючи зображені на рисунку тен-
денції, зазначимо, що протягом тривалого періоду 
спостерігається поступове зменшення чисельності 
населення. Загальна втрата населення за роки не-
залежності складає вражаючу цифру – 6,24 млн 
осіб. Вагомою причиною такого скорочення чисель-
ності населення залишається висока смертність, 
яка в нашій державі стабільно перевищує наро-
джуваність, та міграція населення. 
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Рис. 1. Динаміка чисельності наявного населення 
України за період 1990-2014 рр., тис. осіб

За прогнозними даними відділу економічних і 
соціальних досліджень ООН, до 2050 р. населення 
нашої країни становитиме близько 26 млн. осіб. 

Отже, сучасні реалії демографічних процесів в 
Україні виявляються у зниженні чисельності, по-
гіршенні показників відтворення, депопуляції на-
селення, катастрофічному погіршенні здоров'я. Ви-
сокий рівень захворюваності ускладнює процеси 
якісного відтворення трудового потенціалу, пере-
шкоджає його збереженню, можливості розвитку і 
ефективного використання. Результати соціологіч-
них спостережень свідчать, що у третини населен-
ня є хронічні хвороби, внаслідок яких суспільство 
зазнає значних втрат трудового потенціалу. Май-
же не хворіють лише 20% респондентів. Нерозви-
неність системи медичної допомоги, низький рівень 
купівельної спроможності громадян зумовлюють ту 
обставину, що отримати за місцем проживання ме-
дичну допомогу належного рівня можуть лише 34%.

Ускладнення демографічної ситуації внаслі-
док депопуляції населення, скорочення тривалості 
життя та загального старіння населення виклика-
ють незворотні втрати трудового потенціалу і уне-
можливлюють навіть просте його відтворення. Все 
це є прямою загрозою національним інтересам кра-
їни та об’єктивно актуалізує проблему розвитку і 
збереження трудового потенціалу.

Іншими словами, окреслені демографічні тен-
денції та прогнозні оцінки щодо їх подальшого роз-
витку означають у майбутньому загострення про-
блеми формування трудового потенціалу в Україні, 
передусім старіння населення, нестачу молодої ро-
бочої сили, необхідність більш ефективного вико-
ристання наявного трудового потенціалу в країні.

Наступна важлива характеристика трудового 
потенціалу є безробіття. У процесі існування без-
робіття зростає величина нереалізованого трудового 
потенціалу суспільства, що веде до непродуктивних 
витрат суспільства на забезпечення життєдіяльності 
працюючих, необхідності оплачувати набуття ними 
нових трудових навичок відповідно до потреб ринку.

Характерно, що в Україні на ринку праці з 
2000 р. по 2008 р. спостерігалася позитивна тен-
денція, однак у 2009 р. ситуація змінилася з по-
дальшою стабілізацією. Разом з тим слід зазначи-
ти, що загальний рівень безробіття залишається 
високим (і це лише за офіційними даними). До-
слідження показують, що найвищий рівень за-
йнятості населення спостерігається в осіб віком  
30-49 років, а найнижчий – у молоді віком  
15-25 років та осіб у віці 60-70 років. Спираючись 
на багатоаспектну інформацію даних офіційної 
статистики та даних вибіркових обстежень Держ-
комстату України встановлено, що деструктивні 
зміни демографічних та освітніх показників ви-
кликані загостренням проявів бідності, особливо в 
багатодітних сім’ях і тих, де є безробітні. 

Досі на ринку праці України залишаються такі 
негативні фактори як дискримінація. Молодь, яка 
вперше шукає роботу, студенти найбільше неза-
хищені від дискримінації за віком: стверджуваль-
ні оцінки проявів жорстокості щодо себе поширені 
серед молоді віком 16-28 років (12,6%), студентів 
(16,1%). Підвищені вимоги ринку праці до профе-
сійного потенціалу молоді, низький рівень досвід-
ченості цієї категорії призводять до неможливості 
захисту їх прав та інтересів [2].

Зазначимо. що із сукупності факторів, які впли-
вають на трудовий потенціал, до резервів можна 
віднести: чисельність населення, чисельність без-
робітних, чисельність хворих і якість освіти. З гру-
пи якісних чинників впливу на трудовий потенціал 
найвагомішими є підвищення рівня освіти. З групи 
кількісних чинників впливу на величину трудового 
потенціалу найбільшу питому вагу мають дестиму-
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люючі фактори: зменшення загальної чисельності 
населення і зростання чисельності хворих, а також 
стимулюючий фактор, пов'язаний зі зменшенням 
чисельності безробітних. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
можна зробити висновок, що в сучасних умовах в 
Україні спостерігаються негативні тенденції розви-
тку трудового потенціалу та погіршення його якос-
ті. Підвищується потреба у ефективному управлін-
ні трудовим потенціалом. 

Основними заходами для поліпшення ста-
ну трудового потенціалу мають бути створення 
сприятливих умов для повноцінного відтворення 
трудового потенціалу і його професійно-інтелек-
туального розвитку; створення можливостей для 
продуктивного його використання через відпо-
відне економічне підґрунтя, збалансований регі-
ональний розвиток, впровадження системи сти-
мулів до праці, забезпечення умов праці і життя; 
реалізація соціальних гарантій зайнятого і неза-

йнятого населення в умовах формування ринко-
вих відносин.

Серед них першочерговими мають стати: ре-
формування системи охорони здоров’я, системи 
професійної освіти, реформування політики дохо-
дів, формування та реалізація регіональних Про-
грам збереження і розвитку трудового потенціалу.

Узагальнюючи підходи щодо вирішення про-
блемних питань розвитку і збереження трудового 
потенціалу, в сучасних економічних умовах доцільно 
здійснювати комплексне управління розвитком тру-
дового потенціалу, де можна виділити окремі блоки: 
покращення матеріальної забезпеченості, врегулю-
вання ринку праці, підвищення якості освіти, розви-
тку інноваційного потенціалу, зменшення соціальної 
напруженості, поліпшення демографічного стану, 
стимулювання здоров’я, оптимізація екологічної по-
літики з метою досягнення підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності української робочої сили 
та прискорення включення до світового ринку праці.
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ОЦІНКА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ  
УМОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА УМОВНИХ АКТИВІВ

У статті розглянуто сутність категорій «умовне зобов’язання» та «умовний актив». Підкреслено важливість даної 
інформації відносно тактичних та стратегічних перетворень підприємства. Розроблено форму таблиці «Оціночна 
інформація щодо ймовірності виникнення умовного зобов’язання та активу», яка входитиме до переліку таблиць ф. 5 
«Примітки до фінансової звітності підприємства».
Ключові слова: умовні активи, умовні зобов’язання, фінансова звітність, ймовірність виникнення, певна подія.

Постановка проблеми. Основним ресурсом 
для будь-якого підприємства є якісна інфор-

мація, володівши якою воно зможе ціленаправлено 
здійснювати планування тактичних та стратегічних 
заходів відносно максимізації фінансових результа-
тів. Інформація щодо передбачення підприємством 
можливості виникнення зобов’язань та активів, які 

ідентифікуються як «умовні», є тією інформацією, 
яка здатна суттєво вплинути на ефективність ді-
яльності підприємства. Проте наразі нею нехтують 
і відображають у примітках до фінансової звітності 
недоречним чином або взагалі не наводять. 

Умовні зобов’язання та активи є предметом об-
говорення значної кількості молодих дослідників та 

© Ворона О.М., Горбач В.А., 2015

Таблиця 1
Трактування категорії «умовне зобов’язання»

Джерело Визначення терміну «умовне зобов’язання»
МСБО 37 «Забез-
печення, умовні 
зобов’язання та умов-
ні активи» [1]

- це можливе зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого 
підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька не-
визначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб’єктом господарювання, 
або існуюче зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, 
оскільки: немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні 
вигоди, буде необхідним для погашення зобов’язання або суму зобов’язання не мож-
на оцінити достатньо достовірно.

П (С)БО 11 
«Зобов’язання» [2]

- це зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого 
буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше 
невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; 
або теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, 
оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде використа-
ти ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не 
можна достовірно визначити.

GAAP 5 «Облік непе-
редбачених подій» [3]

- це можливе зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій та існування якого 
може бути підтверджене з настанням або ненастанням однієї або декількох невизна-
чених подій у майбутньому, які не повністю підконтрольні підприємством.

ПБО 8/2010 «Оціночні 
зобов’язання, умовні 
зобов’язання та умов-
ні активи» [4]

- це зобов’язання, яке виникає в організації внаслідок минулих подій її господар-
ського життя, коли існування в організації зобов’язання на звітну дату залежить від 
настання (ненастання) однієї або кількох майбутніх невизначених подій не конт-
рольованих організацією. 

Великий економічний 
словник [5, с. 562]

- це потенційне зобов’язання, яке може стати реальним, якщо відбудуться певні по-
дії (програш у судовому процесі тощо).

Сучасний економіч-
ний словник [6, с. 213]

- це потенційне зобов’язання, яке може перетворитися в реальне за певних умов, зо-
крема, що можуть виникнути в результаті минулих операцій і залежать від майбут-
ніх подій.

Таблиця 2
Трактування категорії «умовний актив»

Джерело Визначення терміну «умовне зобов’язання»
МСБО 37 «Забезпечення, 
умовні зобов’язання та 
умовні активи» [1]

- це можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого 
підтвердиться лише після того, як відбудеться, або не відбудеться одна чи кіль-
ка невизначених майбутніх подій не повністю контрольованих суб’єктом господа-
рювання.

ПБО 8/2010 «Оціноч-
ні зобов’язання, умовні 
зобов’язання та умовні 
активи» [4]

- це актив, який виникає у організації внаслідок минулих подій її господарського 
життя, коли існування у організації активу на звітну дату залежить від настан-
ня (ненастання) однієї або кількох майбутніх невизначених подій, не контрольо-
ваних організацією.

Українсько-англійський 
бізнес словник [7]

- це актив, право володіння яким залежить від того, відбулася чи не відбулася 
визначена подія.
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досвідчених науковців. Серед загального їх пере-
ліку варто виділити наступних: Ляхова О.Д, Івакі- 
на І.І. [11, c. 151-155], Орлов І.В. [12, c. 241-249], Ма-
ценко Л.Ф. [13, c. 291-300; 14, с. 95-101], Нашкерсь- 
ка Г.В. [15, c. 141-150] та ін. Проте в даних напра-
цюваннях відсутні пропозиції, які дозволили б під-
вищити рівень якості облікової інформації стосовно 
умовних зобов’язань та активів у примітках до фі-
нансової звітності.

Постановка завдання. До переліку основних за-
вдань, які ми прагнемо вирішити в даному напра-
цюванні, можна віднести:

– розгляд трактувань термінів «умовне 
зобов’язання» та «умовний актив» з підкресленням 
їх важливості;

– розробка форми щодо групування інформації 
відносно умовних активів та зобов’язань у складі 
приміток до фінансової звітності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
почнемо дане дослідження із встановлення сутнос-
ті економічних категорій «умовне зобов’язання» та 
«умовний актив», що забезпечить фундаментальність 
у розумінні актуальності обраної теми дослідження.

Визначення категорії «умовне зобов’язання», 
яке можна зустріти в стандартах бухгалтерського 
обліку та словниках економічного спрямування, на-
ведено у табл. 1.

Після здійснення оцінки тлумачення терміну 
«умовне зобов’язання» можна сказати, що умов-
не зобов’язання – це потенційне зобов’язання, яке 
може виникнути в майбутньому під дією певних 
факторів та подій, а період виникнення та розмір 
грошової оцінки зобов’язання можна наближено 
прогнозувати. 

Отже, ми встановили, що можна розуміти під 
економічною категорією «умовне зобов’язання», а 
тому перейдемо до дослідження категорії «умовний 
актив». Деякі визначення розглянуті у табл. 2.

Здійснивши оцінку наведених трактувань тер-
міну вважаємо, що умовний актив – це потенцій-
ний актив, який може виникнути в майбутньому 
під дією певних факторів та подій, а період виник-
нення та розмір грошової оцінки активу можна на-
ближено прогнозувати. Дане трактування терміну 
враховує особливості, які визначені і у категорії 
«умовне зобов’язання». 

Відображення умовного активу залежить від 
ймовірності настання «певної події», яка здатна 
принести економічну вигоду та може бути іден-
тифікованою у складі активів підприємства і від-
повідно відображеною на балансі підприємства 
[17, c. 129-132]. 

Згідно з МСБО 37 «Забезпечення, умов-
ні зобов’язання та умовні активи» від 01.01.2012 
№ 929_051 інформацію щодо умовних зобов’язань 
та умовних активів суб’єкта підприємницької ді-
яльності слід ідентифікувати в складі приміток до 
фінансової звітності, які надають описові пояснення 
(детальніший аналіз) статей, поданих у цих фінан-
сових звітах, а також інформацію про статті, які не 
відповідають вимогам визнання в цих звітах.

В Інструкції про застосування Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань та господарських операцій підпри-
ємств та організацій від 30.11.1999 № 291 [8] (на-
далі – Інструкція про застосування Плану рахун-
ків) зазначено, що інформація відносно умовних 
зобов’язань та умовних активів повинна бути роз-

Умовне 
зобов’-
язання 
(актив)

Зміст минулої 
події

Назва 
креди-
тора 

(дебіто-
ра)

Сума, 
грн

Ймовірність 
виникнен-

ня умовного 
зобов’язання 

(активу)

Подія, внаслі-
док якої умов-
не зобов’язання 
(актив) може 

стати реальним

Можливий 
період ви-
никнення 
умовного 

зобов’язання 
(активу)

Відобра-
ження 

в обліку 
(шифр 

рахунка)
В Д Н

Умовне зобов’язання

Креди-
тор. за-

боргован.

Порушення умов 
договору, внаслі-
док чого отрима-
но позов до суду

ПП 
«Данко» 15 000 + Програш у суді ІІ кв.

2015р. 631

Заборго-
ваність 
перед 

бюдже-
том

Тимчасові по-
даткові різниці, 
які мають бути 
погашеними та 
перерахованими 

до бюджету

- 25 000 +
Настання звіт-
ного (податко-
вого) періоду

І кв.
2016 р. 641

Всього х х 40 000 х х х х х х
Умовний актив

Запасні 
частини

Оприбуткування 
внаслідок спи-
сання основного 

засобу

- 23 000 +
Списання осно-
вного засобу із 

балансу
ІІІ кв. 2016 р. 207

Грошові 
кошти

Виставлення пре-
тензії у зв’язку 
із отриманням 

бракованої про-
дукції

ТОВ 
«Ранок» 40 000 + Задоволення 

претензії ІІІ кв. 2015 р. 311

Грошові 
кошти

Отримання ко-
штів, внаслідок 
участі в капіталі 
іншого підпри-

ємства

ПАТ 
«Лотос» 270 000 +

Засновницькі 
збори, на яких 
буде здійсне-
ний розподіл 

прибутку

І кв. 2016 р. 311

Всього х х 233 000 х х х х х х

Примітка. В – висока; Д – достатня; Н – низька. 

Рис. 1. Таблиця «Оціночна інформація щодо ймовірності виникнення умовного зобов’язання та активу» 
(власна розробка авторів)
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критою на рахунках позабалансового обліку. Пе-
редбачено застосування рахунку 04 «Непередбачені 
активи й зобов’язання», які надають інформацію 
про наявність непередбачених (потенційних) акти-
вів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. 
Якщо розглядати перелік субрахунків рахунку 04 
«Непередбачені активи й зобов’язання» відповідно 
до Інструкції про застосування Плану рахунків, то 
їх виділено два: 041 «Непередбачені активи» та 042 
«Непередбачені зобов’язання».

Також відмітимо, що ці активи або зобов’язання 
виникли при узгодженні минулих господарських 
операцій та стануть реальними, якщо відбудеться 
або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька 
невизначених подій. Це визначення включає три 
основних характеристики непередбачених активів 
та зобов’язань: 

– наявна обставина; 
– невизначеність кінцевого результату цієї об-

ставини; 
– вирішення невизначеності на основі однієї або 

кількох майбутніх подій.
Відмітимо, що умовні активи визнаються у фі-

нансовій звітності, коли з’являється цілковита 
впевненість у отриманні доходу, тоді пов’язаний з 
ним актив не є умовним активом і його визнання є 
належним. Дещо подібне можна сказати і про ви-
никнення умовного зобов’язання в частині цілкови-
тої впевненості у його виникненні.

Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 
№ 996-XIV [9] трактує поняття «фінансова звіт-
ність» як бухгалтерська звітність, що містить ін-
формацію про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства 
за звітний період. Тобто основна мета фінансової 
звітності – це фіксація фінансового стану підприєм-
ства, фінансових результатів тощо на певну дату, 
яка називається датою балансу і представляє собою 
ретроспективні результати діяльності.

Зосереджуючись на цьому, ми дійшли висновку, 
що існує необхідність у розробці спеціальної форми 
таблиці, яка належатиме до числа таблиць, які ре-
гламентовані Національним положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73 [10] у 
ф. 5 «Примітки до фінансової звітності». Це дозво-
лить згрупувати інформацію відносно перспектив-
ної інформації у частині прогнозування можливості 
отримання активів та виникнення поточних та дов-
гострокових зобов’язань для потреб внутрішніх та 
зовнішніх користувачів з метою прийняття раціо-
нальних управлінських рішень.

Ми пропонуємо наступний вигляд таблиці, яка 
називатиметься «Оціночна інформація щодо ймо-
вірності виникнення умовного зобов’язання та ак-
тиву» (рис. 1). 

Заповнимо дану таблицю на основі типових гос-
подарських операцій, які можуть призвести до ви-
никнення умовних зобов’язань або умовних активів:

– ТОВ «Еверест» вирішило в середині 2016 року 
списати із балансу повністю зношений токарний 
верстат загальною первісною вартістю 370,0 тис. 
грн. За попередньою оцінкою визначено, що піс-
ля списання можна буде застосувати деякі части-
ни верстату у якості запасних частин на загальну 
суму 23,0 тис. грн.;

– ТОВ «Еверест» в травні 2015р. виставило пре-
тензію на загальну суму 40,0 тис. грн. ТОВ «Ранок», 
оскільки наступне доставило неякісну (браковану) 
продукцію. ТОВ «Ранок» відмовилося задовольнити 
претензію, на що ТОВ «Еверест» відповіло позовом 
до суду;

– внаслідок недотримання умов договору до 
ТОВ «Еверест» від ПП «Данко» на початку червня 
2015р. було направлено лист з вимогою з’явитися в 
суді для розгляду справи. Сума грошових коштів, 
яку ТОВ «Еверест» має сплатити, якщо програє 
суд, визначена у розмірі 15,0 тис. грн.;

– ТОВ «Еверест» володіє 30% акцій підприєм-
ства ПАТ «Лотос». За оцінкою рентабельності га-
лузі, в якій працює підприємство та за допомогою 
іншої допоміжної інформації ТОВ «Еверест» підра-
хувало, що ПАТ «Лотос» отримає чистий прибуток 
у розмірі 900,0 тис. грн., з яких 270,0 тис. грн. (30%) 
будуть направлені до ТОВ «Еверест»;

– у процесі ведення господарської діяльності в 
ТОВ «Еверест» виникли тимчасові податкові різни-
ці у розмірі 25,0 тис. грн. За підрахунками підпри-
ємства вони зникнуть в наступних звітних (подат-
кових) періодах. 

Новорозроблена форма таблиці «Оціночна ін-
формація щодо ймовірності виникнення умовного 
зобов’язання та активу» надасть підприємству мож-
ливість систематизувати інформацію щодо можли-
вого виникнення умовного зобов’язання та умовного 
активу. Це набуває особливої актуальності, оскіль-
ки економіка України інтегрує у європростір, а пи-
тання підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства виноситься на передній план.

Висновки з проведеного дослідження. До ре-
зультатів проведеного дослідження можна від-
нести: 

– встановлення сутності економічних катего-
рій «умовне зобов’язання» та «умовний актив», 
що дає зрозуміти важливість даної інформації по 
відношенню стратегічних цілей підприємства. За-
уважимо, що дана інформація особливо буде ко-
рисною для підприємств середнього та великого 
бізнесу; 

– розробка форми таблиці «Оціночна інфор-
мація щодо ймовірності виникнення умовного 
зобов’язання та активу», яку ми пропонуємо вклю-
чити до переліку таблиць ф. 5 «Примітки до фі-
нансової звітності підприємства» пакету фінансо-
вої звітності. Дана таблиця запропонована з метою 
оцінки наявної інформації підприємства стосовно 
умовних активів та зобов’язань з подальшим ви-
значенням можливих зовнішніх (внутрішніх) ризи-
ків для діяльності підприємства.
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ASSESSMENT AND DISPLAY IN THE FINANCIAL STATEMENTS CONTINGENT 
LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

Summary
In the article the essence of the categories of «Сontingent liability» and «Contingent Assets». Emphasized the importance 
of information on tactical and strategic transformation of the company. The form table «Estimated information on the 
potential contingent liability and asset» that will include the list of tables f. 5 «Notes to the financial statements».
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Постановка проблеми. В Україні історично 
склалась однорівнева схема пенсійного за-

безпечення на засадах солідарності поколінь, яка 
певним чином узгоджувалася з командно-адміні-
стративною системою. За ринкових умов ця схема 
не забезпечує громадянам адекватного заміщення 
пенсією заробітку, втраченого ними у зв'язку зі 
старістю, та запобігання зниження життєвого рівня 
та бідності серед людей похилого віку. Внаслідок 
цього, діючою пенсійною системою незадоволені як 
платники пенсійних внесків, так і переважна біль-
шість пенсіонерів.

Проблема працюючих пенсіонерів на сьогодні є 
дуже актуальною. Як правило скупчення працю-
ючих пенсіонерів Україна має місце в державних 
установах. За статистикою 20-25% людей пенсій-
ного віку продовжують працювати на керівних по-
садах в бюджетних організаціях і не збираються 
залишати своє робоче місце. Ця проблема є дуже 
актуальною ще й тому, що на сьогоднішній день 
МВФ висунув жорсткі вимоги до України, вико-
нання яких необхідне для вступу в ЄС (збільшення 
пенсійного віку, зменшення прихованого безробіт-
тя). Тобто, працюючі пенсіонери є подразником для 
збільшення пенсійного віку в державі.

Вивченню проблеми працюючих пенсіонерів 
присвячено праці таких учених та науковців як  
В. Ачаркан, П. Буряк, І. Долюк, М. Захарова, В. Ло-
паков та ін., що ще раз доводять актуальність об-
раної теми.

Здебільшого проблему працюючих 
пенсіонерів зумовлено тим, що на одну 
пенсію в Україні прожити дуже важко, 
вона як правило, менше прожиткового мі-
німуму. Тож, аби хоч якось забезпечити 
свою старість, а подекуди і проживання 
своїх дітей та онуків, які як правило ніде 
не працюють, люди похилого віку зму-
шені й далі працювати. З іншої сторони, 
кожного року вищі навчальні заклади та 
професійні технічні училища випускають 
молодих дипломованих фахівців, яким 
необхідно працевлаштуватися, а знайти 
роботу фактично нереально.

Постановка завдання. На жаль, до 
цього часу науковцями не було розгля-
нуто питання впливу кількості працю-
ючих пенсіонерів на рівень безробіття 
серед молоді. Вченими не досліджено пе-
релік посад та підприємств (державних 
чи приватних), на яких переважно здій-
снюють свою трудову діяльність пенсі-
онери, рівень їхньої заробітної плати. 

Тому стоїть завдання дослідити проблему працю-
ючих пенсіонерів у державі в аспекті зменшення 
безробіття та запропонувати шляхи вирішення да-
ної проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. У на-
уковій літературі досить детально розглядається 
питання пенсійного забезпечення, зокрема понят-
тя «пенсія». Наприклад, Захарова М.Л. вважає, що 
пенсія – це грошове забезпечення, що виплачуєть-
ся пенсіонерам і непрацездатним безкоштовно за 
рахунок суспільних фондів споживання у зв’язку 
з їх трудовою або іншою корисною для суспільства 
діяльністю в минулому, яке є основним джерелом 
для існування [1, с. 153]. Дещо по-іншому розгля-
дає поняття «пенсія» В.А. Ачаркан – «грошове 
утримання, що отримують громадяни із суспільних 
фондів споживання у випадках постійної або стій-
кої непрацездатності, або презюмованої (в зв’язку 
з вислугою років, за віком), або встановленої ме-
дичним обстеженням (для визначення інвалідності); 
пенсія призначається для інвалідів за їх колишню 
працю або за суспільно корисну діяльність і є для 
них постійним та основним джерелом засобів існу-
вання [2, с. 68]. 

У світовому досвіді не існує такого поняття, як 
«працюючий пенсіонер», ви або працюєте, або ви 
пенсіонер. Звичайно, все це залежить від рівня 
життя населення (рис 1). 

За даними таблиці ми бачимо, що рівень жит-
тя за кордоном набагато вищий, пенсії та зарп-
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Рис. 1. Порівняльна характеристика розмірів пенсії  
та заробітної плати в країнах ЄС та Україні
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лати значно відрізняються від українських, тому 
іноземцям, будучи на заслуженому відпочинку не 
має потреби працювати.

На законодавчому рівні поняття «пенсія» закрі-
плено в Законі України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», як щомі-
сячна пенсійна виплата в солідарній системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, яку отримує застрахована особа в 
разі досягнення нею передбаченого цим Законом 
пенсійного віку чи визнання її інвалідом або отри-
мують члени її сім’ї у випадках визначених цим 
Законом [3, ст. 1].

Основними проблемами безробіття молодих 
фахівців є відсутність досвіду роботи та не вивче-
ний попит роботодавців на професії та спеціаль-
ності. Також, значною проблемою є пенсіонери, 
які перебуваючи на пенсії, продовжують працю-
вати і тим самим займають робочі місця, які мала 
б отримати молодь. 

Інша негативна категорія працюючих пенсіоне-
рів, про яку слід зауважити, це пенсіонери на ке-
рівних посадах. В Україні працевлаштування пен-
сіонерів здійснюють бюджетні організації, в той 
же час у приватному бізнесі пенсіонерів працює 
дуже мало. Це говорить про низький професійний 
рівень пенсіонерів, їх бюрократизм, консерватизм 
і неприйняття змін в суспільстві. Можна ствер-
джувати, що працюючі пенсіонери в державних 
установах на керівних посадах це загроза еконо-
мічному розвитку країни.

На даний момент в Україні молодь, у переваж-
ній більшості, не має роботи, у той час пенсіонери 
отримують і зарплату, і пенсію. Ця проблема є за-
гальновідомою в Україні, але політики не говорять 
про її вирішення, бо бояться втратити голоси саме 
пенсіонерів перед виборами [4]. Також, напевно, 
із-за складності, ця проблема не досліджується й 
українськими вченими. За статистичними даними, 
які пропонує Державна служба статистики Украї-
ни, на 2014 рік зареєстровано 13533,3 тис. осіб, які 
отримують пенсію, з яких 2571,3 тис. осіб – працю-
ючі пенсіонери. (табл. 1.)

Якщо у пенсіонера є 24 місяці страхового ста-
жу, тобто людина працювала та сплачувала стра-
хові внески до пенсійного фонду, вона має право 
на перерахунок пенсії з додаванням стажу робо-
ти. З чого випливає, що чим більше пенсіонер має 
трудовий стаж, тим більші надбавки до пенсії він 
отримує [5].

Таблиця 1
Основні демографічні показники в Україні  

за 2014 рік
Показник Тис. осіб.

1. Загальна численність населення 42895,7
2. Економічно активне населення
2.1. Зайнята населення
2.2. Безробітне населення
2.2.1. Зареєстроване безробіття
2.2.1.1. Не працевлаштовані після закін-
чення загальноосвітніх та вищих навчаль-
них закладів І–ІV рівнів акредитації

19920,9
18073,3
1847,6
524,4

24,1 або 
(17,3%)

3. Кількість пенсіонерів
3.1. З них працюючі пенсіонери

13533,3
2571,3

В Україні немає закону, який забороняв би пен-
сіонерам працювати. Навпаки, положення Консти-
туції України передбачає право громадян на роботу 
та заслужений відпочинок. Тому будь-яка установа 
не має права звільняти працівника лише тому, що 

останній досяг пенсійного віку, інакше почнеться 
довга судова тяганина і, у кінцевому результаті, 
пенсіонер, що ще бажає працювати, виграє суд, а 
роботодавець змушений заплатити йому за мораль-
ні збитки [6]. 

До того часу, поки працюючі пенсіонери отриму-
ють і зарплату, і пенсію, у центр зайнятості кожно-
го дня приходять молоді люди, щоб стати на облік, 
і у подальшому знайти роботу. Станом на 2014 рік 
у центрі зайнятості перебувало на обліку 524,4 тис 
осіб. І це лише ті, які зареєструвалися, але для ста-
тистики необхідно ще враховувати приховане без-
робіття. Безперечно, виникає соціальна несправед-
ливість між молоддю та пенсіонерами (табл. 2), та 
питання, чому молодь, отримавши освіту у ВНЗ, не 
може знайти роботу за фахом?

Отже, аналізуючи дані таблиці, можна зробити 
висновок про існуючу в українському суспільстві 
соціальну несправедливість по відношенню до мо-
лоді. Молодь у самому працездатному віці залиша-
ється без роботи, тоді як багато робочих місць у 
державних установах закріплені за пенсіонерами 
до самої їхньої смерті.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика соціального  

становища категорії працюючих пенсіонерів  
та безробітної молоді

Працюючі пенсіонери Безробітна молодь
Наявність пенсій та 
зарплат Відсутність зарплати

Безоплатний проїзд у 
транспорті

Витрати на оплату послуг 
громадського транспорту

Знижки на медика-
менти

Відсутність знижок на ме-
дикаменти

Соціальний захист Відсутність соціального за-
хисту

Наявність власного 
житла Відсутність власного житла

Наявність сім’ї, дітей Відсутність коштів для ство-
рення та утримання сім’ї

Досягнута професійна 
кар’єра в молоді роки, 
наявність робочого 
місця

Професійна деградація. 
Відсутність майбутнього та 
професійної кар’єри

Оперуючи цифрами, це – 2571,3 тис. працюючих 
пенсіонерів (2,571 млн.), з них 243 тис на керівних 
посадах у державних установах та 24,1 тис. випус-
кників вищих навчальних закладів, зареєстрованих 
у центрі зайнятості. Можна зробити висновок, що 
як би закон забороняв пенсіонерам працювати на 
керівних посадах в державних установах, то на 
сьогодні на одного випускника, який стоїть на об-
ліку у центрі зайнятості, припадало би 10 робочих 
місць. Порушується основне правило стабільного 
суспільства – молоде працююче покоління повинно 
утримувати старше покоління.

Діюча пенсійна система України уже давно 
не ефективна. Сучасна демографічна ситуація в 
Україні характеризується процесами депопуляції 
та старіння населення (рис. 2), що має негативний 
вплив на стабільність пенсійної системи, яка має 
ґрунтуватися на засадах солідарності поколінь, 
коли покоління працюючих утримує покоління 
своїх батьків-пенсіонерів. У світовій практиці вона 
була реформована в трирівневу пенсійну систему: 
солідарну, накопичувальну та систему недержав-
ного пенсійного забезпечення. Україна в процесі 
реформування пенсійної системи внесла зміни до 
солідарної системи, встановивши залежність між 
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внесками в процесі трудової діяльності та розміром 
призначених пенсійних виплат, і запровадила до-
бровільне недержавне накопичувальне пенсійне за-
безпечення. Але досі, як і раніше діє тільки перший 
рівень – солідарний [7].
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Рис. 2. Співвідношення працюючих та пенсіонерів  
в Україні у 2010-2014 рр.

За прогнозами Міністерства соціальної політи-
ки України, якщо демографічна ситуація в Україні 
буде погіршуватись таким ж темпами, то у 2025 
році один працюючий буде утримувати одного 
пенсіонера.

Особливого значення набуває висновок В. Лопа-
кова, що «в умовах високого рівня старіння насе-
лення пріоритетом державної соціальної та демо-
графічної політики має бути не лише стимулювання 
народжуваності, а й продовження повноцінної еко-
номічної і соціальної активності населення старших 
вікових груп» [8, с. 143]. Тобто збільшення віку ви-
ходу на пенсію.

Місія пенсійної системи очевидна: це забезпе-
чення соціального захисту. Конституцією України 
передбачено формування якісних соціальних стан-
дартів для усіх громадян, у тому числі й пенсіонерів. 
Необхідність належного і своєчасного забезпечення 
пенсійних виплат підтверджується й досвідом роз-
винених країн, зокрема країн, що входять до ЄС, 
у якому вважають, що саме пенсії є наріжним ка-
менем соціальної структури Європи. Підвищення 
віку виходу на пенсію стало адекватною відповіддю 
більшості країн світу на сформовану демографіч-
ну ситуацію, а також на потребу активнішої участі 
громадян у забезпеченні власного соціального за-
хисту. Так, за даними ОЄСР, вік для виходу на пен-
сію був підвищений в Угорщині з 55 років для жі-
нок до 60 років і чоловіків до 63 років, Бельгії – для 
жінок з 64 до 65, Чехії – для чоловіків до 63 років, 
Греції з 58 до 65 років, Данії – до 67 років, США – з 
65 до 67 років, Японії до 65 років [9, с. 119].

Необхідно зазначити, що подібні кроки здатні 
призвести до зменшення дефіциту пенсійного фон-
ду, який в Україні з кожним роком зростає (рис. 3).

У 2014 р. видатки пенсійного фонду України пе-
ревищували його доходи на 17 млрд. грн. Як наслі-
док, зростають видатки з державного бюджету для 
погашення цього дефіциту, що негативно впливає 
на економіку країни [10]. Також, подовження термі-
ну праці для певної кількості осіб сприятиме зрос-
танню ВВП. Важливим початковим кроком з боку 
держави для урегулювання цього питання стало 
прийняття Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо пенсійно-
го забезпечення».

Закон набув чинності з 1 квітня 2015 року та 
буде діяти до 1 грудня 2016 року. У законі з ме-

тою створення умов для стабілізації фінансового 
стану бюджету Пенсійного фонду України та удо-
сконалення окремих положень стосовно пенсійного 
забезпечення пропонується, зокрема, з 1 березня 
2015 року передбачити поетапне підвищення на  
5 років пільгового пенсійного віку для жінок, а та-
кож підвищення на 5 років страхового, а за окре-
мими професіями і спеціального стажу для осіб, що 
мають право на пенсії за роботу в шкідливих та 
особливо шкідливих умовах праці, а також на пен-
сії за вислугу років.
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Рис. 3. Динаміка дефіциту бюджету  
Пенсійного фонду України

Також, працюючим пенсіонерам пропонується 
виплачувати пенсії у розмірі 85%, але не менше 
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 
втратили працездатність, а особам, які працюють 
на посадах, що дають право на призначення спе-
ціальних пенсій (народним депутатам, державним 
службовцям та прирівняним до них особам, суддям, 
прокурорам та іншим), у період роботи на цих по-
садах пенсії пропонується взагалі не виплачувати. 
Крім того передбачено, що порядок виплати пенсій 
(щомісячного довічного грошового утримання) пра-
цюючим пенсіонерам, встановлений цим Законом, 
поширюються на пенсіонерів (тим, що виплачуєть-
ся щомісячне довічне грошове утримання) неза-
лежно від часу призначення пенсії [11].

У разі, якщо такі пенсіонери приймуть рішен-
ня звільнитися із зaймaних пoсaд, пенсійні виплати 
буде відновлено в повному обсязі. Вoднoчaс, роз-
мір пенсій відповідно нoрмaм зaкoну, обмежено 
рoзмірaми 10-ти мінімальних зарплат. Oснoвною 
причиною прийняття «пенсійних зaкoнів» стaлa ви-
мога МВФ, в іншому випадку Укрaїнa не отримaлa 
б чергового траншу. Зa підрaхункaми уряду, зa 
рахунок скорочення виплат пенсій планується 
зaoщaдити 3,9 млрд. гривень.

Нa думку П. Буряка, у дaній ситуації тaкa 
екoнoмія нa пенсіях мaє сенс. Сьогодні ми пoвинні 
не забувати про те, щo бюджетні ресурси будуть 
вичерпувaтися, тому що екoнoмікa знaходиться у 
кризовому стaні, і вихід з кризи у найближчому 
часі неможливий. Бюджет зa свoєю бaзoвoю функ-
цією пoвинен зaбезпечувaти тих, хтo сaм не мoже 
вижити. Прaцюючі пенсіoнери здатні забезпечити 
свої власні потреби. І якщо нaспрaвді ресурсів для 
виплaти всіх пенсій немaє, держaвa повиннa вжити 
зaходів aби нaдaти підтримку виключно тим, хто не 
може це зробити самостійно [12].

На сучасному етапі розвитку України пенсійне 
забезпечення є одним із найактуальніших питань в 
соціальній політиці держави. Це пов’язано із кри-
зою пенсійного забезпечення. До основних причин 
незадовільного пенсійного забезпечення відносять-
ся: 1) неспроможність існуючої солідарної систе-
ми забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів;  
2) низький рівень заробітної платні; 3) демографіч-
на причина – рівень старіння населення України є 
найвищим у СНД (хоча й нижчим, ніж у більшості 
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економічно розвинутих країн, але питома вага пен-
сіонерів у складі населення країни перевищує не 
тільки східноєвропейські, а й західноєвропейські 
стандарти) [13, с. 56].

Виходячи з наших досліджень, пропонуємо 
ввести диференційований підхід до виходу на пен-
сію громадян України у віці від 60 до 70 років. Тоб-
то основним критерієм має стати не вік, а здоров’я 
працюючого. На нашу думку людина, яка не бажає 
піти на пенсію в 60 років і має здоров’я працюва-
ти, може продовжувати це робити та не виходити 
на пенсію аж до 70 років, при цьому пенсії таким 
громадянам не будуть нараховуються, вони будуть 
отримувати тільки зарплату. Потрібно доповнити 
пенсійне законодавство крім визначення пенсійного 
віку, ще й можливістю працювати та збільшувати 
пенсійний вік виходу на пенсію від 60 до 70 ро-
ків за власним бажанням та в залежності від ста-
ну здоров’я. Така гнучка диференційована система 
автоматично наблизить пенсійний вік населення 
України до європейських країн.

Завдяки нашим пропозиціям і прийняттям та-
кого закону можна ліквідувати дефіцит пенсійного 
фонду, збільшити пенсії та забезпечити занятість 
молодого населення.

Висновки з проведеного дослідження. Пробле-
ми пенсійного забезпечення українських громадян 
мають системний характер й зумовлені, перш за 
все, двома основними складовими – економічною 
кризою та віковим розподілом населення, оскіль-
ки кількість пенсіонерів уже наздоганяє кількість 

працюючих. При цьому, подолання кризи, а також 
забезпечення високого рівня доходів працюючого 
населення (у тому числі й пенсіонерів) в умовах 
ефективної економіки, майже автоматично перево-
дить доходи й, відповідно, – витрати людей стар-
шого віку у стабілізаційну складову національної 
економіки, забезпечуючи функціонування вітчиз-
няного ринку товарів та послуг, що і відбувається 
в економічно розвинених країнах.

Тож було б доцільно, щоб пенсіонери вибира-
ли чи залишитися на роботі і отримувати тільки 
зарплату чи звільнити посаду і отримувати пенсію. 
Також важливу роль відіграє вирішення проблеми 
дефіциту бюджету пенсійного фонду, який з кож-
ним роком стрімко росте. Адже кошти державного 
бюджету, які ідуть на його покриття, держава може 
використати як інвестиції які в майбутньому при-
несуть прибуток державі.

На нашу думку, подолання зазначених проблем 
у сфері пенсійного забезпечення можна досягнути 
за рахунок, по-перше, забороною працювати пен-
сіонерам на керівних посадах в державних уста-
новах; по-друге, істотного зменшення неофіційної 
зайнятості та прихованого безробіття; по-третє, 
підвищенням рівня заробітної плати та зменшен-
ням рівня безробіття; по-четверте, підвищенням 
рівня пенсійного віку, враховуючи демографічну 
ситуацію в країні; по-п’яте, забороною впроваджен-
ня нових пільг, непідкріплених належним фінансу-
ванням; по-шосте, підвищення фінансової плато-
спроможності пенсійної системи.
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства, охарактеризо-
вано його складові. Визначені основні інструменти організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне 
управління санацією підприємства на основі формування санаційної стратегії. Запропоновано алгоритм запроваджен-
ня механізму санації, що дозволить реалізувати його та досягти основної мети санації.
Ключові слова: управління санацією, організаційно-економічний механізм, санаційна стратегія, алгоритм запровад-
ження механізму управління санацією підприємств.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із практичними завданнями. 

Реальній ринковій економіці властива нестабіль-
ність на макро- і мікро рівнях: кризи, безробіття, 
інфляція, банкрутства підприємств. Основу еконо-
мічної нестабільності становить циклічний характер 
відтворення, спосіб його руху. Циклічність розвитку 
економічних систем, виникнення й розвитку кризи, 
як однієї зі стадій циклу, відноситься до основних 
концепцій економічної теорії.

Кількість підприємств, що мають збитки, росте 
рік у рік. Традиційно вважається, що досягнення 
стійкої нормалізації господарської діяльності під-
приємства досягається головним чином за рахунок 
санації, основним змістом якої є фінансова допомо-
га підприємству-боржникові.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням фінансової санації підприємства присвя-
чено праці В.Г. Крижановського, В.І. Лапенкова,  
В.І. Лютера, Е.С. Мінаєва, І.П. Булєєва, Н.Е. Брюхо-
вецької, А.М. Ковальової та ін.

Мета статті. Метою даної статті є дослідження 
механізмів фінансової санації підприємства в кри-
зових умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Поняття банкрут-
ство, як і санація, зайняли одне з головних місць у 
предметній проблематиці економічної науки, голо-
вним чином у функціонально-галузевих напрямках. 
Метою санації, як це традиційно вважається, – є 
досягнення стабілізації господарської діяльності, 
головним чином за рахунок зовнішньої фінансової 
допомоги, у результаті чого організація не визна-
ється банкрутом і не ліквідується. Слово «санація» 
латинського походження, («sanare»), переклада-
ється як «оздоровлення» або «лікування». Таким 
чином, санація є однієї з передбачених законодав-
ством процедур фінансового, економічного оздоров-
лення підприємств, запобігання банкрутства.

На думку економісті, санація, як економічна ка-
тегорія – це комплекс послідовних, взаємозалеж-
них заходів фінансово-економічного, організацій-
но-правового, виробничо-технічного, соціального 
характеру, які спрямовані на подолання фінансової 
кризи на підприємстві й у результаті чого віднов-
ляється або досягнення його конкурентоздатність у 
довгостроковому періоді [1].

Існує безліч поглядів на те, яким чином слід від-
новлювати фінансовий стан підприємства, що має 
бути змістом санаційних заходів. Так, А.Н. Азри-
ліян вважає, що санація – це система заходів, що 
проводиться стосовно підприємства, необов'язково 
близького до банкрутства, і спрямована на поліп-
шення його фінансово-економічного положення. 
Головна мета санації – недопущення банкрутства 
або підвищення конкурентоздатності підприємства 
[2, с. 777]. На думку Чичканова В.П., санація – це 

система методів впливу, головним напрямком яких 
є курс на підтримку діяльності підприємства, оздо-
ровлення підприємства-боржника. Головна мета 
проведених заходів – запобігання банкрутства й 
ліквідації підприємства [3, с. 535]. Б.А. Райзберг вва-
жає, що санація – система державних і банківських 
заходів з метою запобігання банкрутства підпри-
ємств, для поліпшення їхнього фінансового стану 
через такі заходи, як кредитування, реорганізація 
підприємства, диверсифікованість або інші спосо-
би [4, с. 383]. На думку Румянцевої Є.Є., санація – 
це реорганізаційна процедура, яка спрямована на 
оздоровлення підприємства боржника, як правило, 
протягом певного терміну. Реорганізаційна проце-
дура передбачає фінансову допомогу, кошти на яку 
виділяють кредитори, власник підприємства-борж-
ника, інші зацікавлені особи. На ухвалення рішення 
про надання фінансової допомоги впливає наявність 
реальної можливості відновити платоспроможність 
боржника, для чого попередньо робиться аналіз й 
оцінка фінансово-економічної діяльності підприєм-
ства з метою оцінки можливості наступного продо-
вження його діяльності [5, с. 534]. Орєхов В.І. також 
вважає, що санація – це реорганізаційна процедура 
передачі власності підприємства-боржника особам 
або організаціям, які мають інтерес у наступному 
продовженні діяльності підприємства, для чого на-
дають фінансову допомогу для його оздоровлення 
[6, с. 523]. На думку В.Я. Захарова, змістом санації 
є фінансова допомога зацікавленими особами – за-
сновниками боржника, власником майна-боржника, 
кредиторами – відповідно до обмежувальних захо-
дів по попередженню банкрутства. Розмір фінансо-
вої допомоги повинен бути достатній для погашення 
обов'язкових платежів і ліквідації неплатоспромож-
ності боржника [7, с. 244].

Думка Жарковської Є.П. збігається з визна-
ченням, запропонованим Захаровим: санація – це 
система заходів, спрямованих на поліпшення фі-
нансово-економічного положення організації, які 
реалізуються за допомогою сторонніх юридичних 
або фізичних осіб з метою запобігання її банкрут-
ства й підвищення її конкурентоздатності на рин-
ку товарів і послуг [8, с. 232]. Трененков Є.М., як й 
Орєхов В.І. вважає, що санація – це в першу чер-
гу реорганізаційна процедура, проведена з метою 
оздоровлення підприємства-боржника, здійснювана 
за рахунок фінансування [9, с. 228]. Бланк І.О. до-
тримується думки, що санація- це система заходів 
щодо фінансового «оздоровлення» підприємства, 
які спрямовані на запобігання оголошення підпри-
ємства-боржника банкрутом і його ліквідації, що 
також принципово не відрізняється від ряду наве-
дених висловлень [10, с. 632].

Процес санації можна представити у вигляді 
декількох локальних взаємозалежних і взаємообу-
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мовлених механізмів, а саме: механізм оцінки мож-
ливості підприємства стати банкрутом, механізм 
кількісної оцінки стану підприємства, механізм 
прогнозування тенденції розвитку кризових явищ 
і механізм розробки комплексу управлінських рі-
шень по локалізації розвитку кризи.

Аналіз поглядів науковців дозволив зробити ви-
сновок, що визначення санації, які використовують-
ся в теорії й практиці економічного життя, мають 
як достоїнства, так і недоліки. До недоліків можна 
віднести наступні: якщо у визначенні вказується 
на комплексність у проведенні санаційних заходів, 
то вони, як правило, обмежуються фінансовими й 
економічними заходами; у визначеннях досить роз-
пливчасто говориться про систему заходів щодо за-
побігання банкрутства, без дослідження напрямку 
заходів; у визначеннях немає визначення строків 
санаційних заходів, проведених при реструктури-
зації; як джерело санації вказується використання 
тільки зовнішньої підтримки.

З іншого боку, до переваг деяких визначень са-
нації можна віднести наступне: санація є профі-
лактичною процедурою недопущення банкрутства 
підприємства; санація – комплекс заходів, метою 
яких є підвищення конкурентоздатності продукції 
підприємства на ринку товарів, робіт і послуг.

Особливе місце в процесі санації займають за-
ходи фінансово-економічного характеру. Метою 
фінансової санації є оптимізація фінансових пото-
ків підприємства: покриття поточних збитків і лік-
відація причин їхнього виникнення, відновлення 
або збереження ліквідності й платоспроможності 
підприємств, скорочення всіх видів заборгованос-
ті, покращення структури оборотного капіталу й 
формування фінансових ресурсів для проведення 
заходів виробничо-технічного й організаційного 
характеру. 

В даний час розрізняють оборонну й наступаль-
ну концепції здійснення санації підприємства.

Оборонна концепція санації спрямована на ско-
рочення обсягів операційної й інвестиційної діяль-
ності підприємства, тобто забезпечення збалансова-
ності грошових потоків на більш низькому рівні. Ця 
концепція припускає залучення зовнішньої фінан-
сової допомоги для реструктуризації підприємства, 
у процесі якої підприємство може позбутися ряду 
виробничих структурних підрозділів, незаверше-
них реальних інвестицій й інших видів активів з 
метою фінансової стабілізації.

Наступальна концепція санації спрямована на 
диверсифікованість операційної й інвестиційної ді-
яльності підприємства, що забезпечить збільшення 
обсягів чистого грошового потоку в майбутньому 
за рахунок зростання ефективності господарської 
діяльності. У цьому випадку зовнішня фінансова 
допомога й інші реорганізаційні заходи, що здій-
снюються в процесі санації, використовуються з 
метою розширення асортименту конкурентоздатної 
продукції, збільшення конкурентоздатності товарів, 
впровадження сервісної концепції, виходу на інші 
регіональні ринки, швидкого завершення початих 
реальних інвестиційних проектів. 

Для розуміння сутності фінансової санації слід 
розглянути закордонний досвід санації підприємств.

У Німеччині банкрутство розуміється як кон-
курсний виконавчий процес (задоволення вимог 
кредиторів). Існує чітке ранжування всіх креди-
торів за рівнями у порядку розподілу конкурсної 
маси (співробітники, держава та інші кредито-
ри). Санація підприємства-банкрута відбувається 
лише в тому випадку, якщо кредитори бачать у 
цьому сенс. У такій ситуації акції підприємства 

знижуються в ціні, і під нові капітали випуска-
ються нові акції.

Правова передумова проведення санації під-
приємства – задоволення вимог кредиторів хоча б 
на 35% і надання підприємством реального плану 
подальшого його розвитку. Законодавство надає 
підприємству можливість відстрочити виплати по 
заборгованості до періоду, в якому воно почне отри-
мувати прибуток.

Для задоволення мінімальних вимог кредиторів 
підприємство може перерозподілити свої активи за 
допомогою переведення частини активів, не заді-
яних у виробничому процесі (наприклад, будинки, 
земельні ділянки) у ліквідні активи (гроші). Вироб-
ниче обладнання також може бути продано, а потім 
орендовано.

Треба також відзначити, що для Німеччині най-
більш характерна оборонна стратегія санації. Крім 
того, важлива особливість проведення санації у Ні-
меччині – зміна менеджерів. У Німеччині для фі-
нансового оздоровлення підприємства проводиться 
ретельний аналіз всіх причин (як зовнішніх, так і 
внутрішніх), що породили кризу.

У Чехії якщо підприємство не в змозі викону-
вати свої платіжні зобов'язання (банкрут), то кон-
курсний суд починає конкурсний виконавчий про-
цес або процес з погашення боргових зобов'язань. 
Метою конкурсного виконавчого процесу є задово-
лення вимог кредиторів на майно боржника.

У процесі бере участь і вирішує справу один 
суддя. Суддя надає захисний строк (як правило три 
місяці), протягом якого кредитори не мають права 
вимагати від боржника задоволення своїх претен-
зій; суд може прийняти рішення, щодо повного об-
меження правових дій боржника або ї виконання 
тільки з попередньої згоди Комітету кредиторів.

Законодавство про банкрутство в Італії виділяє 
чотири правових норми: дійсне банкрутство, угода 
з кредиторами (через погрозу банкрутства), контр-
ольоване управління (у випадку погрози банкрут-
ства) і примусова ліквідація органів управління. 
В Італії створювалися різні інститути антикризо-
вого управління в рамках країни – ІПР (Інститут 
промислової реконструкції), а потім і ДжеПІ. Мета 
створення цих інститутів – захист зайнятості й по-
долання старої схеми банкрутства за допомогою 
втручання держави з метою реконструкції промис-
лових підприємств, що перебувають в умовах тим-
часових утруднень (а не в умовах дійсної неплато-
спроможності).

Законодавством Канади передбачає наявності 
превентивних реорганізаційних заходів, застосову-
ваних до боржника із метою недопущення його бан-
крутства, причому проведення таких заходів може 
прямо указуватися у договорі, з яких випливають 
зобов'язання боржника (судові ж процедури вини-
кають тільки з моменту появи предмета спору щодо 
реалізації зазначених процедур).

В Україні розрізняють два основних напрямки 
здійснення санації:

Санація підприємства, спрямована на рефінан-
сування його боргу. Така санація здійснюється, як 
правило, для допомоги підприємству для покращен-
ня його платоспроможності, якщо його кризовий 
стан ідентифікований як тимчасовий й не носить 
катастрофічного характеру. Це напрямок санації не 
міняє статусу юридичної особи підприємства.

Санація підприємства, спрямована на його ре-
структуризацію (реорганізацію). Така санація 
здійснюється при значних масштабах кризового 
фінансового стану підприємства й вимагає здій-
снення ряду реорганізаційних процедур, що за-
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безпечують більше ефективні організаційні форми 
його господарської діяльності. Як правило, цей вид 
санації пов'язаний зі зміною статусу юридичної 
особи підприємства.

Фінансова санація здійснюється в кілька етапів 
і має певний порядок проведення. Цілісний погляд 
на етапи розробки санаційної концепції окремого 
підприємства являє собою так звана «класична мо-
дель санації», що широко використається як основа 
для розробки механізму фінансового оздоровлення 
суб'єктів господарювання в країнах з розвитий рин-
ковою економікою.

У випадку виникнення на підприємстві кризової 
ситуації дана модель припускає проведення аналізу 
її причин (причинно-наслідковий аналіз). На основі 
результатів аналізу приймається рішення або про 
ліквідацію підприємства, або про проведення не-
відкладних санаційних заходів. У випадку рішення 
про санацію визначається її мета, формується са-
наційна стратегія, розробляються санаційні заходи. 
Це оформляється в програму санації, створюється 
її проект. Відповідно до цих документів здійснюєть-
ся реалізація, координація й контроль ходу санації. 

Невід'ємним і найважливішим компонентом са-
наційного процесу є координація й контроль прове-
дення запланованих заходів. Внутрішні контрольні 
органи повинні постійно виявляти санаційні резер-
ви й вчасно підготовляти кваліфіковані рішення 
щодо ліквідації можливих перешкод, виникнення 
яких можливо в процесі проведення оздоровчих 
процедур. 

В основі процесу санації лежить законодавство 
про банкрутство й фінансове оздоровлення підпри-
ємства, що повинне: 

1. запобігати непродуктивному використанню 
активів підприємств;

2. бути механізмом санації (фінансової реоргані-
зації) підприємств, які мають реальний потенціал 
для успішної фінансово-господарської діяльності в 
майбутньому;

3. сприяти повному задоволенню вимог креди-
торів.

Порядок та умови проведення санації боржни-
ка до порушення справи про банкрутство визначе-

ні Законом України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» 
в редакції Закону № 4212-VI від 22.12.2011 [11]. 
Під санацією боржника до порушення справи про 
банкрутство розуміється система заходів щодо 
відновлення платоспроможності боржника, які 
може здійснювати засновник (учасник, акціонер) 
боржника, власник майна (орган, уповноважений 
управляти майном) боржника, кредитор боржни-
ка, інші особи з метою запобігання банкрутству 
боржника шляхом вжиття організаційно-госпо-
дарських, управлінських, інвестиційних, техніч-
них, фінансово-економічних, правових заходів 
відповідно до законодавства до порушення про-
вадження у справі про банкрутство.

Метою проведення досудової санації є добровіль-
не врегулювання питань погашення заборгованості 
між кредиторами та боржником, між незабезпече-
ними кредиторами, а також між незабезпеченими 
та забезпеченими кредиторами; досягнення вза-
ємовигідних (паритетних) умов щодо врегулювання 
заборгованості; використання недорогої процедури 
врегулювання заборгованості; забезпечення спра-
ведливого задоволення вимог кредиторів та запобі-
гання порушенню прав кредиторів під час погашен-
ня їх грошових вимог; збереження господарюючого 
суб’єкта та його господарської діяльності.

План санації може передбачати призначення 
керуючого санацією. Керуючий санацією призна-
чається з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих (розпорядників майна, ке-
руючих санацією, ліквідаторів) України. Порядок 
призначення, повноваження керуючого санацією 
визначаються у плані санації.

Механізм фінансової санації розглянемо на рис. 1.
Відповідно до класичної моделі санації, функ-

ціональний процес фінансового оздоровлення під-
приємства починається з виявлення (ідентифікації) 
фінансової кризи.

Наступним етапом санації є проведення причин-
но-наслідкового аналізу фінансової кризи. На під-
ставі комплексного аналізу господарської діяльнос-
ті підприємства визначаються зовнішні і внутрішні 
чинники кризи, вид кризи, його глибина і якість фі-

нансового стану фірми.
Під час аналізу здійснюється експерт-

на діагностика фінансово-господарського 
стану підприємства, визначаються його 
сильні і слабкі сторони. На підставі ре-
зультатів причинно-наслідкового аналі-
зу, відповідно до класичної моделі сана-
ції, здійснюється висновок про санаційну 
можливість підприємства, а потім – про 
доцільність або недоцільність санації да-
ної господарської одиниці.

 Однак, як свідчить практика, показ-
ники, прийняті в якості еталонів, не по-
вною мірою відображують комплексно 
фінансовий стан підприємства й зале-
жать, насамперед, від галузі підприєм-
ства. Тому аналіз показників слід прово-
дити комплексно, з урахуванням галузі, 
умов господарювання, нормативно-право-
вого забезпечення функціонування дано-
го підприємства та менеджменту господа-
рюючого суб’єкту.

Традиційно санація здійснюється за 
рахунок наступних зовнішніх джерел:

- злиття підприємства з більш круп-
ною компанією; 

- випуску нових цінних паперів для 
мобілізації грошового капіталу; 

Підприємство 
в кризовому стані

ТАК                             НІ

Програма санації

Проект санації

Бізнес – план санації
Ні

                                           Так

                                          

Аналіз причин виникнення 
кризової ситуації

заходи для 
ліквідації:

на добровільній                          
чи примусовій 

основі

Рішення щодо 
ліквідації

негайні         
першочергові 

заходи із 
санації

Визначення цілей санації

Ліквідація

Вихід із кризи та 
відновлення позицій 

на ринку

Рис. 1. Механізм санації підприємства [12, с. 14-25]
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- збільшення банківських кредитів і надання 
субсидій; 

- зменшення виплат по облігаціях і відстрочки 
їхнього погашення; 

- повної або часткової покупки державою акцій 
підприємства.

Фінансова санація може також здійснюватися за 
допомогою залучення засобів власників (пайовиків, 
акціонерів) підприємства; за допомогою основних 
кредиторів; персоналу підприємства. 

У науковій літературі з питань фінансового оздо-
ровлення підприємств часто зустрічається таке по-
няття, як «чиста санація». При даній санації збитки 
покриваються винятково за рахунок сформованих 
на підприємстві резервних (страхових) фондів. Ви-
користання внутрішніх фінансових резервів дозво-
ляє не тільки істотно знизити погрозу банкрутства, 
але й у значній мірі зменшує потребу в залученні 
капіталу із зовнішніх джерел. 

Якщо фінансових ресурсів з децентралізованих 
джерел недостатньо для проведення санації, то в 
деяких випадках може бути ухвалено рішення про 
надання підприємству державної фінансової під-
тримки. У випадку збиткової діяльності підпри-
ємств держава, якщо вона вважає дану продукцію 
соціально необхідної, може надати дотації й інші 
види фінансової підтримки. 

Централізована санаційна підтримка може ви-
являтися шляхом прямого бюджетного фінансуван-
ня й непрямих форм створення сприятливих умов.

Пряме бюджетне фінансування санації під-
приємств може здійснюватися на принципах зво-
ротності (бюджетні позички) і безповоротності 
(субсидії, дотації, повний або частковий викуп 
державою акцій підприємств, які перебувають на 
грані банкрутства).

Одним з методів державного фінансового 
сприяння підприємствам є санаційна підтримка 
у формі повного або часткового викупу держа-
вою акцій тих підприємств, які перебувають у 
фінансовій кризі. Виступаючи в ролі санатора, 
держава повинна керуватися, насамперед, народ-
ногосподарською ефективністю. Державу, у ви-
падку її участі в капіталі, не можна розглядати 
як звичайного акціонера, оскільки монопольний 
прибуток, і прибуток взагалі, не є першорядним 
завданням діяльності держави в якості санатора. 
Головною метою державних інвестицій у цьому 
випадку є сприяння поновленню ліквідності й за-
безпечення життєздатності підприємств. Значна 
частина державного сектора в Німеччині, США, 
Швеції й інших країн сформована саме за раху-
нок колишніх приватних підприємств, які постали 
на грані банкрутства. 

Одним з головних факторів обмеженого до-
ступу неспроможних підприємств до кредитних 
ресурсів є повна відсутність або недостатній роз-
мір кредитного забезпечення. Вихід на фінансові 
ринки в цьому випадку можливий за допомогою 
одержання санаційної підтримки у формі дер-
жавних гарантій або поручительств. За кордо-

ном створені великі установи, які займаються 
санаційною підтримкою підприємств. В якості 
прикладу можна назвати напівдержавний «Екс-
імбанк» (США) або Товариство гарантування 
кредитів (Німеччина). Ці організації займаються 
відбором підприємств для надання їм підтримки 
у формі державних гарантій, а також відповіда-
ють за цільове використання кредитів і своєчас-
не їхнє погашення. Як правило, такі організації 
звільнені від оподатковування. 

Одним з непрямих методів державної санацій-
ної підтримки підприємств є надання їм дозволу на 
порушення антимонопольного законодавства. На-
приклад, у США це може виражатися в дозволі 
на злиття конкуруючих компаній у випадку, якщо 
одна з фірм, що має значне народногосподарське 
значення, перебуває на грані банкрутства. У ціло-
му ж у практиці проведення санації цей метод ви-
користається у виняткових випадках, оскільки на-
дання дозволу на монопольні утворення може мати 
негативні мікро- і макроекономічні наслідки страте-
гічного характеру. 

Залежно від економічної політики держави мож-
ливе використання санаційної підтримки фіскаль-
ного характеру у вигляді списання або реструк-
туризації податкових зобов'язань, податкового 
кредитування, надання цільових податкових пільг 
підприємствам, які безпосередньо підлягають сана-
ції, а також шляхом фіскальних поступок основним 
кредиторам даних підприємств із метою активізації 
їхньої участі в санаційних процесах. 

Використання того або іншого методу державної 
підтримки санації й реструктуризації залежить від 
конкретних характеристик підприємства, його на-
родногосподарського й регіонального значення. 

Висновки з даного дослідження. Отже, санація, 
як механізм оздоровлення економіки підприємств, 
являє собою складний структурований процес, до 
здійснення якого на сьогоднішній день не існує єди-
ного підходу, як серед учених теоретиків, так і се-
ред фахівців-практиків.

Це пояснюється тим, що сама процедура санації 
характеризується багатоаспектністю, тому що є, з 
одного боку, елементом правового регулювання ме-
ханізму банкрутства, з іншого боку, – економічним 
інструментом відновлення платоспроможності, що 
включає фінансову, соціальну й іншу складові. 

Результати санації в остаточному підсумку 
можуть бути оцінені розміром додаткового при-
бутку (різницею між її сумою після й до здій-
снення санації). Додатковий прибуток у цьому 
випадку виходить за рахунок нормалізації госпо-
дарської діяльності підприємства при відповідній 
фінансовій підтримці.

Мета санації вважається досягнутою, якщо 
вдалося за рахунок зовнішньої фінансової допо-
моги або реорганізаційних заходів нормалізувати 
господарську діяльність й уникнути рішення арбі-
тражного суду про визнання боржника банкрутом, 
відкритті конкурсного виробництва й ліквідації 
підприємства.
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Аннотация
В статье рассмотрено суть организационно-экономического механизма управления санацией предприятия, описано 
его составляющие. Определены основные инструменты организационно-экономического механизма, которые обеспе-
чивают эффективное управление санацией предприятия на основании формирования стратегии санации. Предложено 
алгоритм запуска механизма санации, который позволит реализовать его и достичь основной цели санации.
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пуска механизма санации.
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Summary
The essence of the organizational and economic mechanism considered in the article and described his components. The 
basic tools of organizational and economic mechanism defined to ensure the effective management of readjustment on the 
basis of formation rehabilitation strategy. The algorithm implementation mechanism of reorganization proposed that will 
implement it and achieve the main goal of rehabilitation.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»: 
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ РИСИ

В статті розкрито зміст поняття «інвестиційний потенціал підприємства», а також систематизовано основні підходи 
до його визначення. Виділено головні особливості інвестиційного потенціалу, серед яких визначають дане поняття 
як сукупність ресурсів, а також як їх особливу комбінацію; включають до структури даного поняття інвестиційні 
можливості; спрямовують інвестиційний потенціал на досягнення або кінцевої мети підприємства, або забезпечен-
ня високого рівня конкурентоспроможності товарів та послуг, або задоволення поточних потреб у довгостроковій 
перспективі. Доведено існування наступних основних підходів у визначенні категорії «інвестиційний потенціал 
підприємства»: ресурсний, результативний, а також підхід, що трактує дане поняття як сукупність засобів та умов 
здійснення інвестиційної діяльності. 
Ключові слова: потенціал, інвестиції, інвестиційний потенціал підприємства, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність.

Постановка проблеми. На сьогодні ринкові 
умови господарювання вимагають від ві-

тчизняних підприємств постійно підтримувати свої 
конкурентні позиції, покращувати якість продук-
ції, прямувати до безперервного оновлення тех-
ніки та технологій, здійснювати трансформацію 
виробничих процесів, розробляти ефективні стра-
тегії розвитку. Реалізація таких завдань потребує 
обґрунтування сутності інвестиційного потенціалу 
підприємства, що дозволяє оцінити власні можли-
вості для досягнення поставлених цілей та визна-
чити обсяг необхідних зовнішніх залучень.

Тому розуміння сутності поняття «інвестиційний 
потенціал підприємства» є основним кроком у вирі-
шенні завдань формування єдиного підходу до ви-
значення даного поняття, що дасть змогу здійснити 
його адекватну оцінку у подальших дослідженнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бага-
то уваги щодо обґрунтування змісту та оцінювання 
інвестиційного потенціалу приділили у своїх пра-
цях такі відомі вітчизняні та зарубіжні економісти:  
І.Ю. Бережна, Д.М. Стеченко, А.В. Бандурін,  
Ф.І. Шахманов, С.В. Іванов, Г.М. Кадирова, Г.Я. Кіпер-
ман, Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк, І.М. Мягких, М.Г. На- 
заров, У.П. Нечитайло, В.М. Сєров, Н.О. Татаренко, 
А.М. Поручник, М.Д. Лесечко, А.О. Чемерис, О.М. Че- 
мерис, В.В. Буряковський, С.В. Каламбет [1-14] та 
інші. Проте, незважаючи на наявність значної кіль-
кості досліджень, серед авторів немає єдиного під-
ходу щодо визначення сутності та змісту інвести-
ційного потенціалу.

У зв'язку із необхідністю залучення фінансо-
вих ресурсів, які є досить обмеженими, на сьогод-
нішній день перед вітчизняними підприємствами 
постає досить важлива проблема, пов’язана з фор-
муванням, оцінюванням, належним використанням 
та підвищенням інвестиційного потенціалу під-
приємства, який надає можливість підприємству 
створювати додаткові інвестиційні можливості, 
що можуть бути реалізовані підприємством шля-
хом мобілізації внутрішніх або залучення зовніш-
ніх ресурсів. Разом з тим, нові виклики ринкової 
економіки, кризові явища та нові принципи орга-
нізації бізнесу змушують підприємства постійно 
змінювати та удосконалювати поточні інструменти 
управління інвестиційним потенціалом.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розгляд сучасного трактування поняття «інвести-
ційний потенціал підприємства», а також уточнен-
ня його сутності. Для досягнення поставленої мети 
досить важливим є вирішення таких завдань як 

розкриття змісту поняття «інвестиційний потенціал 
підприємства», а також аналіз сучасних підходів до 
визначення терміну «інвестиційний потенціал» на 
рівні підприємства та уточнення його змісту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ка-
тегорію «інвестиційний потенціал» можна розгляда-
ти з позицій використання її країнами, регіонами, 
галузями, компаніями, банками, іншими господар-
ськими одиницями, фінансовими і товарними рин-
ками, а також інструментами фінансового ринку. 
В рамках нашого дослідження ми будемо розгляда-
ти інвестиційний потенціал підприємства, де досить 
доречно з’ясувати його сутність та значення.

Сучасна економічна література не надає одно-
значного трактування терміну «інвестиційний по-
тенціал підприємства» (табл. 1).

Більшість авторів схильні визначати інвестицій-
ний потенціал підприємства як сукупність інвес-
тиційних ресурсів. Так, відповідно до визначення  
І.Ю. Бережної [1], інвестиційний потенціал підпри-
ємства розглядають як організовану відповідним 
чином динамічну та взаємопов'язану сукупність 
залучених ззовні інвестиційних ресурсів підприєм-
ства, що перебувають у його розпорядженні та які 
можна задіяти в інвестиційну діяльність з метою 
досягнення стратегічної і тактичної мети підпри-
ємства з урахуванням факторів зовнішнього серед-
овища. Тобто інвестиційний потенціал підприємства 
детермінується сукупною здатністю здійснювати 
інвестиційну діяльність, де ефективність цієї діяль-
ності визначається рівнем та обсягом використання 
цього потенціалу. Автор у своїй праці виділяє на-
ступні складові інвестиційного потенціалу: інтелек-
туально-трудову, виробничу, інноваційну, ресурс-
но-сировинну, інституційну, споживчо-збутову, 
демографічну, економіко-географічну.

Відповідно до визначень В.М. Сєрова та  
Д.М. Стеченко [2], інвестиційні ресурси охоплюють 
активи підприємства, які можуть спрямовуватись 
на досягнення інвестиційних цілей.

Систематизація існуючих підходів до тракту-
вання терміна «інвестиційний потенціал» дає змогу 
виділити наступні його особливості:

- при визначенні інвестиційного потенціалу ви-
користовують ресурсний підхід [1, 2, 3, 4], де ре-
сурси можуть бути використані за певних умов і 
трансформовані в інвестиції при здійсненні інвес-
тиційної діяльності;

- інвестиційний потенціал підприємства варто 
розглядати не лише як сукупність інвестиційних 
ресурсів, а як їх особливу комбінацію [3], що є на-
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лежним чином упорядковані, за допомогою яких 
можна досягти очікуваного ефекту;

- до структури поняття «інвестиційний потенці-
ал» включають інвестиційні можливості [7-10], за 
допомогою яких можна досягти стратегічних і так-
тичних цілей або цілей розвитку підприємства;

- інвестиційний потенціал підприємства спря-
мований на досягнення або кінцевої мети підпри-
ємства, або забезпечення високого рівня конкурен-
тоспроможності товарів та послуг, або задоволення 
поточних потреб у довгостроковій перспективі.

На нашу думку, трактування інвестиційного 
потенціалу підприємства як сукупності ресурсів 
є вузьким, охоплює тільки наявні ресурси для 
інвестування та не враховує інвестиційних мож-
ливостей.

Разом з тим, Г.М. Кадирова [5] ототожнює ін-
вестиційний потенціал підприємства із його май-
ном. У цьому випадку можна виділити такі складо-
ві інвестиційного потенціалу: базовий інвестиційний 
потенціал, до якого входять сформовані активи за 
попередній період; додатковий інвестиційний по-

тенціал, під яким розуміють частину активів, ство-
рених у поточному періоді.

Водночас Г.Я. Кіперман [6] трактує інвести-
ційний потенціал як сукупність засобів та умов, 
що є необхідними для фінансування простого та 
розширеного відтворення у виробничій та неви-
робничій сферах.

Варто звернути увагу на підхід до визначен-
ня інвестиційного потенціалу У.П. Нечитайла [10], 
який пропонує визначати інвестиційний потенціал 
як здатність досягти бажаного результату за до-
помогою реалізації та управління інвестиційними 
можливостями, котрі містяться в інвестиційних ре-
сурсах. Таке трактування включає комплекс під-
ходів до визначення інвестиційного потенціалу під-
приємства. 

Так, аналіз проведених досліджень дає змогу 
отримати наступні результати:

– на сьогодні існує декілька основних підходів 
щодо визначення сутності поняття «інвестиційний 
потенціал підприємства». Відповідно до першого, 
термін визначається як сукупність інвестиційних 

Таблиця 1
Систематизація джерел щодо трактування поняття «інвестиційний потенціал»

Автор, джерело Визначення
1. І.Ю. Бережна 
[1]

Сукупність залучених ззовні інвестиційних ресурсів підприємства, яка є динамічною, 
взаємопов’язаною та відповідним чином організованою. Такі ресурси перебувають у роз-
порядженні підприємства та можуть бути за певних умов залучені до інвестиційної ді-
яльності з метою досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства у перспективі 
із врахуванням стану і характеристики макроекономічного середовища, в якому підпри-
ємство здійснює своє безпосереднє функціонування.

2. Д.М. Стеченко 
[2]

Сукупність ресурсів, що є інвестиційними за критерієм можливості їх вкладення у ста-
тутний капітал підприємства.

3. А.В. Бандурін, 
Ф.І. Шахманов [3]

Сукупність інвестиційних ресурсів, упорядкованих належним чином, при використанні 
котрих можна досягти ефекту синергізму.

3. С.В. Іванов [4] Сукупність ресурсів, факторів та умов для здійснення інвестиційної діяльності.
4. Г.М. Кадирова 
[5]

Частина наявного у суб'єкта господарювання майна, що може виражатись у грошовій чи 
іншій формах та бути направленою на досягнення інвестиційних цілей без шкоди задля 
задоволення потреб у довгостроковій перспективі.

5. Г.Я. Кіперман 
[6]

Сукупність умов та засобів, що є необхідними для фінансування простого та розширеного 
відтворення у виробничій та невиробничій сферах економіки.

6. Г.Ю.Кучерук, 
О.М. Вовк [7]

Організована належним чином сукупність внутрішніх та зовнішніх економічних можливос-
тей, що створюють умови для розвитку та реалізації стратегічної і тактичної мети підпри-
ємства при здійсненні інвестиційної діяльності; сукупність необхідних ресурсів і можливос-
тей в сфері інвестиційної діяльності й досягнення поставленої мети підприємства.

7. І.М. Мягких [8] Можливість формування та відновлення основних фондів з метою забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності товарів та послуг.

8. М.Г. Назаров 
[9]

Здатність підприємства здійснювати витрати на виробництво, накопичення засобів вироб-
ництва та зростання запасів капіталу.

9. У.П. Нечитайло 
[10]

Здатність підприємства досягати бажаного результату за допомогою реалізації та управ-
ління інвестиційними можливостями, які містяться в інвестиційних ресурсах.

10. В.М. Сєров 
[11]

Сукупність грошових коштів, матеріальних та ліквідних нематеріальних активів, котрі 
можна спрямовувати на інвестиційні цілі підприємства.

11. Н.О. Татарен-
ко А.М. Поручник 
[12, с. 5]

Визначається наявністю коштів для внутрішніх валових інвестицій, які з часом матеріа-
лізуються у новостворювані фактори суспільного виробництва та суспільну інфраструк-
туру.

13. М.Д. Лесечко, 
А.О. Чемерис, 
О.М. Чемерис 
 [13, с. 67]

Сукупність потенційних інвестиційних ресурсів, які включають ту частину накопиченого 
капіталу, яка на інвестиційному ринку представлена у формі потенційного інвестиційного 
попиту та може трансформуватися у реальний інвестиційний попит, що забезпечує задо-
волення як фінансових, так і матеріальних та інтелектуальних потреб з метою відтворен-
ня капіталу.

14. В.В. Буряков-
ський, 
С.В. Каламбет 
[14, с. 35]

Є величиною розриву між реальними інвестиціями та валовими заощадженнями. 

15. Авторське ви-
значення

Сукупність інвестиційних ресурсів у поєднанні із можливостями, засобами та умовами, 
взаємодія котрих дає можливість їх формувати, накопичувати та раціонально викорис-
товувати при здійсненні інвестиційної діяльності, із врахуванням визначеного часового 
критерію, а також чинників зовнішнього та внутрішнього середовища з метою досягнення 
тактичних та стратегічних цілей розвитку підприємства
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ресурсів, котрі можуть бути трансформовані в ін-
вестиції за певних умов;

– згідно із другим підходом, інвестиційний по-
тенціал підприємства являє собою поєднання ре-
сурсів та можливостей їхнього використання; 

– третій підхід трактує дане поняття як сукуп-
ність засобів та умов здійснення інвестиційної ді-
яльності; 

– існує ще й результативний підхід, відповідно 
до якого інвестиційний потенціал спрямований на 
досягнення або кінцевої мети підприємства, або за-
безпечення високого рівня конкурентоспроможності 
товарів та послуг, або задоволення поточних потреб 
у довгостроковій перспективі.

Разом з тим, доповнюючи пропоновані підходи 
варто виділити важливість використання «часового 
критерію» із визначенням його впливу на форму-
вання та раціональне використання інвестиційного 
потенціалу підприємства.

Узагальнення наукових підходів до визначення 
інвестиційного потенціалу підприємства дає змогу 
запропонувати наступне визначення: інвестиційний 
потенціал – це сукупність інвестиційних ресурсів 
у поєднанні із можливостями, засобами та умова-

ми, взаємодія котрих дає можливість їх формувати, 
накопичувати та раціонально використовувати при 
здійсненні інвестиційної діяльності, із врахуванням 
визначеного часового критерію, а також чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища з метою 
досягнення тактичних та стратегічних цілей розви-
тку підприємства.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, систематизація наукових 
підходів щодо змісту поняття «інвестиційний по-
тенціал підприємства» дозволяє виділити підхо-
ди, які визначають даний термін або як ресурси, 
або як сукупність наявних ресурсів чи можливос-
тей їх використання, або як сукупність засобів та 
умов здійснення інвестиційної діяльності, або як 
результат. 

Водночас розглядати інвестиційний потенціал 
підприємства лише з позицій теоретичного аспекту 
без врахування дії факторів зовнішнього та вну-
трішнього середовища є недоцільним. 

У подальші дослідження автора входитиме фор-
мування науково-практичних підходів та методич-
них рекомендацій щодо формування механізму під-
вищення інвестиційного потенціалу підприємства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ»: 
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация
В статье раскрыто содержание понятия «инвестиционный потенциал предприятия», а также выделены главные под-
ходы к его определению. Выделены главные особенности инвестиционного потенциала, среди которых определяют 
данное понятие как совокупность ресурсов, а также как их особую комбинацию; включают в структуру данного 
понятия инвестиционные возможности; направляют инвестиционный потенциал на достижение или конечной цели 
предприятия, или обеспечения высокого уровня конкурентоспособности товаров и услуг, или удовлетворения текущих 
потребностей в долгосрочной перспективе. Доказано существование следующих основных подходов в определении ка-
тегории «инвестиционный потенциал предприятия»: ресурсный, результативный, а также подход, который трактует 
данное понятие как совокупность средств и условий осуществления инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: потенциал, инвестиции, инвестиционный потенциал предприятия, инвестиционные ресурсы, инве-
стиционная деятельность.
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DEFINITION OF «INVESTMENT POTENTIAL ENTERPRISE»:  
ESSENCE AND MAIN FEATURES

Summary
In the article the essence of the term «investment potential of enterprise» is disclosed and their correlation is defined. 
The presence of existing approaches to the interpretation of the term «investment potential» allows to determine the 
following features: to determine the investment potential the resource approach is used, where the resources can be 
used under certain conditions and transformed into investments in investment activity; the investment potential of the 
enterprise should be considered not only as a set of investment resources, as well as their special combination, which 
is properly organized and can help to achieve the desired effect; the structure of the concept of «investment potential» 
includes investment opportunities, which can help to achieve strategic and tactical goals and objectives of the enterprise. 
As a result of investments realization the investment activity is carried out, which is a set of measures and actions of 
individuals and entities on the investment of own funds (financial, material or other property) for profit. Thus, the analysis 
of the research allows giving the following results: there are several basic approaches which define the essence of the 
concept of «investment potential». Under the first approach, the term is defined as a set of investment resources that 
can be transformed into investment under certain conditions; under the second approach, the investment potential of 
the enterprise is a combination of resources and opportunities for their use; the third approach treats this concept as a 
set of means and conditions of investment; there is the effective approach, according to which investment potential aims 
to achieve the ultimate goal or enterprise, or to ensure a high level of competitiveness of goods and services, or to meet 
current needs in the long run. 
Keywords: potential, investment, investment potential of the enterprise, investment resources, investment activity.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

В період розвитку України на шляху до переходу в умови ринкової економіки важливим завданням кожного 
підприємства, в тому числі і сільськогосподарського, є адаптація до нестабільного ринкового середовища, до постійних 
змін ринкової кон’юнктури. Все це в свою чергу вимагає формування ефективного фінансового механізму щодо 
здійснення прибуткової діяльності підприємства, адекватного умовам невизначеності ринкової економіки. А управління 
прибутком підприємства є невід’ємною складовою такого фінансового механізму.
Ключові слова: прибуток, дохід, фінансовий результат, прибутковість, рентабельність, фінансовий механізм, 
управління прибутком.

Постановка проблеми. Узагальнюючим по-
казником ефективності діяльності підпри-

ємства та оцінкою його фінансового стану є прибу-
ток. Невизначеність загальноекономічної ситуації, 
зміни законодавчої системи негативно впливають 
на прибутковість підприємств та призводять до 
збільшення ризику неефективності їх діяльності. 
Тому питанням покращення фінансового механізму 
управління прибутком підприємства займаються і 
дотепер, тому методологічна база знаходиться на 
стадії розробки та постійно трансформується.

Постановка завдання. Отримання стабільного 
фінансового результату (прибутку) для сільсько-
господарських підприємств, що має досить якісне 
наповнення, зумовлює потребу до побудови ефек-
тивної системи управління прибутком.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дохід 
підприємства є одним із найголовніших показників, 
що відображають фінансовий стан підприємства. 
Такий показник визначає мету підприємницької ді-
яльності. Крім керівництва фірми і колективу, він 

цікавить вкладників капіталу (інвесторів, кредито-
рів), а також державні органи, і передусім – контр-
олюючі органи, фондові біржі, що здійснюють ку-
півлю-продаж цінних паперів.

Основний результат діяльності підприємства ви-
значається за допомогою низки показників, що по-
діляються на абсолютні та відносні. До абсолютних 
показників належить прибуток підприємства, що 
іноді ототожнюють з поняттям «дохід», а до віднос-
них – рентабельність підприємства.

Але ототожнювання доходу з прибутком непра-
вильне. Таке поняття, як дохід, широко застосову-
ється як у загальному, економічному розумінні, так 
і на побутовому рівні, тоді як в прибутку акумулю-
ються резерви всіх складових елементів діяльності, 
що стосуються лише підприємства: виробництво і 
реалізація; ефективність використання виробничих 
ресурсів; собівартість продукції.

Виходячи із цього, можемо сказати, що прибу-
ток – це важливий узагальнюючий показник оцін-
ки ефективності функціонування кожного суб’єкта 

© Долженко І.І., Афанаскіна І.С., 2015
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господарювання. Він характеризує ефективність 
господарювання підприємства за всіма напрямками 
діяльності. Прибуток є основою економічного розви-
тку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та 
фінансові відносини з партнерами (рис. 1.1) [1, c. 457].
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Рис. 1.1. Характеристика ролі прибутку підприємства 
в умовах ринкової економіки [2, c. 189]

Крім цього, прибуток є основним джерелом фі-
нансування витрат на виробничий і соціальний роз-
виток підприємства, а також найвагомі-
шим джерелом централізованих ресурсів 
держави: до доходів бюджету здійсню-
ються відрахування від одержаного до-
ходу підприємства, значною частиною 
якого є прибуток. Це означає, що доходи 
підприємства повинні задовольняти не 
тільки його власні фінансові потреби, а й 
потреби держави у фінансуванні суспіль-
них фондів споживання [1, c. 458].

Прибуток на підприємстві виконує 
складний механізм: формування, розпо-
діл та використання. Спосіб отримання 
прибутку схематично представлена на 
рис. 1.2.

У діяльності підприємства важли-
ве місце займає розподіл і використан-
ня одержуваного прибутку як основного 
джерела фінансування інвестиційних по-
треб і задоволення економічних інтересів 
власників [4, c. 214]. 

Розподіл прибутку – це відрахування 
до бюджету і використання його за стат-
тями на підприємстві. Законодавчо роз-
поділ прибутку регулюється в тій його 
частині, яка надходить до бюджетів різ-
них рівнів у вигляді податків та інших 
обов'язкових платежів. 

Відповідно до законодавства, при-
буток за вирахуванням усіх податків, 
отриманий від різних форм господар-
ської діяльності, називається чистим 
прибутком. Розподіл чистого прибутку 
підприємства в загальному вигляді зо-
бражена на рис. 1.3 [3, c. 282].

Отже, об'єктивна основа прибутку 
пов'язана з потребою первинного розпо-
ділу додаткового продукту. Приймаючи 
ці рішення, власники (менеджери) мають 
враховувати потребу підприємства у фі-
нансових ресурсах, резервах, необхід-
ність виробничого і соціального розвитку 
підприємства тощо.

Важливим при аналізі прибутку на підприємстві 
є його оцінюючі показники: прибутковість (рен-
табельність). Мочерний С.В. запропонував оцінку 
прибутку здійснювати через відношення річного 
прибутку до авансованого капіталу, що виражає 
формула 1.1: 

%100*'
vc

pp
+

=                 (1.1)

де: р' – норма прибутку; 
р – маса прибутку; 
с + v – авансований капітал [5, с. 337].
На практиці широко використовується велика 

кількість показників оцінки прибутку підприємства, 
сукупність яких всебічно відбиває ефективність 
операційної, інвестиційної й фінансової діяльності 
підприємства. Проте, систематизація існуючих ме-
тодичних підходів дозволила зробити висновок, що 
вони тим чи іншим чином відображають традиційну 
методологію аналізу показників прибутку, яка була 
запропонована більше 100 років тому фінансовими 
менеджерами фірми «Du pont». 

Спочатку модель виражала залежність рента-
бельності активів від прибутковості продажів і ре-
сурсовіддачі та мала наступний вигляд: 

ROA = NPM × TAT          (1.2)
де: ROA – характеризує співвідношення чистого 

прибутку після сплати податків до активів банку;
NPM – прибутковість продажів;
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Рис. 1.2. Алгоритм формування чистого прибутку згідно із 
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [10]
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TAT – ресурсовіддача.
Надалі модель була розгорнена в модифіковану 

факторну модель, представлену у вигляді дерево-
видної структури (рис. 1.4), у вершині якої знахо-
диться показник прибутковості власного капіталу. 
Основна відмінність цих моделей полягає в більш 
детальному виділенні факторів і зміні пріоритетів 
щодо результативного показника.

Представлена на рисунку модель виражає на-
ступну залежність: 

ROE = NPM × ROА × FD             (1.3) 
або 

E
A

A
S

S
Pn

E
Pn **=                       (1.4)

З моделі видно, що рентабельність власного капі-
талу залежить від трьох факторів: прибутковості про-
дажів, оборотності активів і коефіцієнту фінансової 
залежності. Важливість виділених факторів поясню-
ється тим, що вони в певному значенні узагальнюють 
всі сторони фінансово-господарської діяльності під-
приємства, його статику і динаміку, зокрема бухгал-
терську звітність: перший фактор узагальнює форму 
№ 2 «Звіт про фінансові результати», другий – актив 
балансу, третій – пасив балансу. 

Якість прибутковості більшість авторів схильні 
оцінювати через параметри динаміки фінансових 
результатів, структури прибутку відповідно до по-
рядку його визначення, достовірності відображення 
даних [6, c. 64].

Хмелевський О.В. в цьому контексті пропонує 
визначати якість прибутку через співвідношення 
прибутку від операційної діяльності та прибутку 
від звичайної діяльності [5, c. 53].

Якість прибутковості акумулює сукупність па-
раметрів прибутку, що відображають ефективність 
здійснення діяльності підприємства в контексті ви-
конання його місії. Тому при її оцінці потрібно вра-
ховувати специфіку його діяльності. Як приклад: 
якість прибутковості сільськогосподарського під-
приємства є параметром, що відображає джерела 
формування фінансових результатів, таким чином, 
будучи комплексною відносною оцінкою управ-
ління діяльності підприємства – чистий прибуток 
підприємства є узагальнюючим результатом під-
приємницької діяльності, відображуючи рівень ви-
користання підприємством внутрішніх та зовнішніх 
можливостей, а також обумовлює здатність підпри-
ємства до розвитку [6, c. 65]. 

Отже, все ж таки важливим аспектом в діяль-
ності підприємства є отримання фінансо-
вого результату (прибутку) та забезпе-
чення його прибутковості, що в значній 
мірі залежить від ефективності фінан-
сового механізму управління прибутком 
підприємства. 

Невизначеність загальноекономіч-
ної ситуації, зміни законодавчої системи 
негативно впливають на прибутковість 
підприємств та призводять до збільшен-
ня ризику неефективності їх діяльності. 
В цих умовах важливим завданням кож-
ного підприємства є адаптація до неста-
більного ринкового середовища, до по-
стійних змін ринкової кон’юнктури. Це 
вимагає формування фінансового меха-
нізму управління прибутком підприєм-
ства, адекватного умовам невизначеності 
ринкової економіки (табл. 1.1) [7, c. 300].

Фінансовий механізм управління при-
бутку підприємства реалізується через 
сукупність методів, що охоплює: фінан-
совий облік, фінансовий аналіз, фінансове 
планування, фінансове регулювання, фі-
нансовий контроль. Тому за функціональ-
ною ознакою фінансовий механізм має 
широкий діапазон дії – від прогнозування 
до контролю.

Впровадження фінансового механізму 
управління прибутком відповідно до за-
пропонованого підходу сприятиме забез-
печенню прибутковості діяльності під-
приємства і зростанню добробуту його 
власників.

Велику роль в механізмі управління 
прибутком відіграє система організацій-
ного забезпечення управління прибутком 
(рис. 1.5). Це взаємозалежна сукупність 
внутрішніх структурних служб і підроз-
ділів підприємства, які забезпечують роз-
робку й прийняття управлінських рішень 
щодо окремих аспектів формування при-
бутку та несуть відповідальність за ре-
зультати цих рішень.

Усі підприємства прагнуть у резуль-
таті своєї діяльності мати прибуток і на-
віть завжди його збільшувати. Тільки 
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Рис. 1.3. Розподіл прибутку підприємства [3, c. 282]
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розуміння того в якому напрямку діяти, може при-
вести до позитивної динаміки.

Висновки. Отже, забезпечення дієвого фінан-
сового механізму управління прибутком підпри-
ємства потребує: зниження витрат підприємства 
(включає в себе зниження матеріаломісткості ви-
робництва і раціонального використання матері-
альних ресурсів); економії матеріальних ресурсів; 

своєчасного і повного надходження виручки від 
реалізації; підвищення конкурентоспроможності 
та якості продукції і на як наслідок збільшення 
обсягу продажу; високої ефективності управлін-
ського чинника; визначення ефективної збутової 
політики; розширення діяльності у суміжному та 
існуючих сегментах: можливість використання 
переваг та досвіду.

Таблиця 1.1
Концептуальні основи адаптивного фінансового механізму управління прибутком підприємства

Параметр Характеристика

Мета
Створення сприятливих фінансово-економічних умов для реалізації коротко- і довгострокових 
фінансових цілей і перспективних рішень у сфері управлінням прибутку та в процесі забезпе-
чення прибутковості підприємства.

Вимоги

1) гарантування одержання підприємством прибутку;
2) цілеспрямованість кожного елементу фінансового механізму;
3) спрямування дії усіх елементів механізму на забезпечення прибутковості підприємства;
4) зворотний зв’язок елементів фінансового механізму різних рівнів;
5) своєчасне реагування фінансового механізму на зміни середовища.

Системи за-
безпечення

1) нормативно-правове забезпечення: законодавчі акти, постанови, накази й інші правові доку-
менти виконавчих і законодавчих гілок влади, устави господарюючих суб’єктів; норми і норма-
тиви оборотних коштів, норми амортизаційних відрахувань, ставки заробітної плати, податкові 
ставки, збори, платежі, тарифи;
2) інформаційне забезпечення: інформація щодо фінансової стабільності та платоспроможності 
партнерів і конкурентів, ринкових цін, курсів валют, відсотків на товарному, кредитному, фон-
довому і валютному ринках;
3) забезпечення фінансовими ресурсами: самофінансування, оренда, кредитування, бюджетне 
фінансування, акціонування, інвестування
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Аннотация
В период развития Украины на пути к переходу в условия рыночной экономики важной задачей каждого предприятия, 
в том числе и сельскохозяйственного, является адаптация к нестабильному рыночной среды, к постоянным изменени-
ям рыночной конъюнктуры. Все это в свою очередь требует формирования эффективного финансового механизма по 
осуществлению прибыльной деятельности предприятия, адекватного условиям неопределенности рыночной экономики.
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СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО СЕКТОРУ МИКОЛАЇВЩИНИ

В статті розглянуто основні етапи формування фермерського руху у Миколаївській області, зазначено проблеми 
функціонування фермерських господарств, дано оцінку структурних перетворень цього сектору економіки та сформу-
льовано пропозиції щодо удосконалення діяльності цих господарств.
Ключові слова: фермерські господарства, структурні перетворення, виробнича структура, коефіцієнт структур-
них зрушень.

Постановка завдання. Розвиток ринкових від-
носин в Україні не приніс суттєвих позитив-

них результатів в аграрному секторі економіки. На-
впаки, світова економічна криза, криза української 
економіки тільки поглибили перекоси у розвитку 
сільського господарства країни. 

Виведення країни з кризового стану потребує 
формування високоефективного та дієздатного 
аграрного сектору, який розвивається на основі ін-
новаційних інтенсивних технологій. Сталий розви-
ток будь-якої системи неможливий без формування 
її оптимальної дієвої структури.

Фермерські господарства впевнено зайняли 
своє місце серед інших аграрних підприємств, од-
нак, деякі особливості їх розвитку не дають можли-
вості в повній мірі розкрити виробничий потенціал 
цих господарств. Одними із найменш захищеними 
в складному хижацькому середовищі агробізнесу є 
саме фермерські господарства. І тому для них вкрай 
важливим є аналіз змін, що відбулися, та формуван-
ня на підставі отриманих даних високорентабельної 
конкурентоздатної структури виробництва. Оцінка 
структурних перетворень фермерських господарств 
області та формування пропозицій щодо їх удоско-
налення і стали метою нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стра-
тегічні напрями розвитку економіки нашої держави 
були предметом дослідження багатьох видатних су-
часних вчених, серед яких хотілося б відмітити робо-
ти П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина, В.Я. Месель-Весе-
ляка, М.Й. Маліка, В.Я. Амбросова, П.М. Макаренка 
та ін. Багато хто, зокрема О.М. Онищенко, Б.Й. Пас-
хавер, О.Ю. Єрмаков, С.І. Наконечний, С.С. Савіна та 
ін. – займалися питаннями удосконалення структури 

виробництва в тому числі і фермерських господарств. 
Незважаючи на значний вклад цих вчених у розви-
ток аграрної науки та розв’язання низки важливих 
проблем, деякі питання потребують додаткового по-
глибленого розгляду. Зокрема, необхідним є визна-
чення виробничої структури фермерських госпо-
дарств окремих регіонів в розрізі всіх її прошарків.

Виклад основного матеріалу. Сільське господар-
ство – це досить складна динамічна система. Вона 
знаходиться в постійному русі та самостійному 
пошуку напрямів розвитку. Однак, лише керова-
не спрямування здатне удосконалити цю систему. 
Розглянемо зміни, які відбулися у фермерських 
господарствах Миколаївської області в розрізі орга-
нізаційної, галузевої та територіальної структури.

Історія розвитку фермерського руху сяє своїм 
корінням далеких 90-х років попереднього сторіччя, 
коли по всій незалежній Україні налічувалося лише 
десятки фермерів. На сьогодні, число фермерських 
господарств обчислюється десятками тисяч.

Кількість фермерських господарств в Украї-
ні стрімко зросла до 2000 року, а потім безупинно 
збільшувалася до 2005 року (табл. 1), потім спосте-
рігається поступовий спад чисельності. У 2013 році 
число фермерських господарств області становило 
3881 одиниць, у загальній кількості сільськогоспо-
дарських підприємств це – 84,6%. Господарства об-
ласті становлять 9,5% всіх фермерів України. Маса 
структурних зрушень за останні роки становить 
24,6% за часткою у загальній кількості підприємств 
та -1,6% за часткою фермерів по Україні. 

За природно-кліматичними умовами територія 
Миколаївської області поділена на три зони: пів-
нічну, центральну та південну.

© Домаскіна М.А., 2015
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В північній зоні Миколаївської області (табл. 2) 
розташована найбільша кількість фермерських гос-
подарств та вони займають значні площі. Якщо в 
середньому по області у 2013 році на одне фермер-
ське господарство приходилося 88,4 га сільськогос-
подарських угідь, то на одне господарство цієї зони 
припадає 102,6 га, що відповідно на 16,1% більше.

Важливим для будь-якого підприємства, а осо-
бливо для аграрного, є правильний вибір напряму 
виробництва. І якщо за адміністративно-командних 
часів це питання вирішувалося централізовано, то 
сьогодні кожен господар повинен це вирішувати 
сам і, відповідно, повністю брати на себе результа-
ти діяльності.

Як в цілому по Україні, так і серед фермерських 
господарств Миколаївської області спостерігається 
загальний занепад тваринницької галузі.

Виробництво тваринницької продукції майже 
не практикується серед фермерів області. Частка 

валової продукції тваринництва протягом остан-
ніх років коливалася в межах 1%, і лише у 2012 
році цей показник зріс до 1,8% всієї сільськогос-
подарської продукції. Відповідно маса структурних 
зрушень склала 0,5% за останні роки. Найгіршим 
було співвідношення рослинництва і тваринництва 
у 2000 році, а саме 99,3% приходилося на продук-
цію рослинництва і лише 0,7% – на продукцію тва-
ринництва. Основна причина, з якої фермери не 
бажають займатися виготовленням тваринницької 
продукції – висока затратність галузі, як в мате-
ріальному так і трудовому ракурсі. У складних су-
часних умовах виживати фермерам дозволяє лише 
вирощування високорентабельних культур, що 
звісно веде до формування дисбалансу сільського 
господарства.

Основна увага фермерів зосереджена на вироб-
ництві рослинницької продукції, зокрема вирощу-
ванні насіння соняшнику та зерна.

Таблиця 1
Питома вага фермерських господарств у загальній чисельності аграрних підприємств*

Показники 2000 
рік

2005 
рік

2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

Кількість фермерських господарств по Україні, од. 38428 42445 41524 40965 40676 40752
Їх частка в загальній кількості підприємств, % 60,4 73,3 73,5 73,0 74,0 73,3
Кількість фермерських господарств по Миколаївській області, од. 4260 3778 4568 4561 3966 3881
Їх частка в загальній кількості підприємств, % 60,0 80,0 85,9 85,4 84,1 84,6
Миколаївська область у % до України 11,1 8,9 11,0 11,1 9,8 9,5

* Побудовано автором за даними Голов. управ. статистики в Миколаївській області

Таблиця 2
Динаміка розвитку фермерських господарств за зонами Миколаївської області*

Показники 2000 p. 2005 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p.
Північна зона

Площа сільгоспугідь, га 64238 142438 180992 181963 179461 177768
Кількість фермерських господарств, од. 1678 1919 1995 1974 1740 1732

Центральна зона
Площа сільгоспугідь, га 35109 76249 108010 108311 97298 95730
Кількість фермерських господарств, од. 1326 1215 1301 1311 1126 1095

Південна зона
Площа сільгоспугідь, га 35097 57231 72081 72220 71094 69518
Кількість фермерських господарств, од. 1256 1311 1259 1235 1100 1054

* Побудовано автором за даними Голов. управ. статистики в Миколаївській області

Таблиця 3
Галузева структура сільськогосподарського виробництва фермерських господарств  

Миколаївської області (за вартістю валової продукції у постійних цінах 2010 року)*

Галузі та види продукції 2000 p. 2005 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. Маса струк-
турних зрушень

Продукція рослинництва 99,3 98,5 98,8 99,0 98,2 98,8 -0,5
зернові культури 45,9 46,8 41,6 40,7 26,2 42,3 -3,6
технічні культури 54,6 40,5 41,1 42,7 55,5 41,0 -13,6
картопля, овочі та баштанні культури 3,8 5,5 4,2 6,6 8,7 3,9 0,1
кормові культури 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
інша продукція рослинництва 0,0 5,6 11,9 9,0 7,7 11,5 11,5
Продукція тваринництва 0,7 1,5 1,2 1,0 1,8 1,2 0,5
худоба та птиця (вирощування) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0
молоко 0,1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,4 0,3
яйця 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
вовна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інша продукція тваринництва 0,0 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4
Інтегральний коефіцієнт структурних 
зрушень - 0,115 0,142 0,123 0,165 0,141

* Побудовано автором за даними Голов. управ. статистики в Миколаївській області
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Частка рослинницької продукції фермерських 
господарств у 2013 році становила 98,8% загальної 
виробленої сільськогосподарської продукції (табл. 3).  
 Найбільше серед продукції рослинництва було ви-
роблено продукції зернових та технічних культур. 
Протягом останніх років спостерігається чітка тен-
денція до зменшення обсягів вирощування зерна 
на користь технічних культур, маса структурних 
зрушень по зерновиробництву склала – -3,6% за 
досліджуваний період.

Для визначення структурних зрушень, які 
відбулися в галузевій структурі фермерських 
господарств області, нами було обчислено інте-
гральні коефіцієнти структурних зрушень за 
формулою:
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За базу порівняння було взято 2000 рік. Розра-
хунки показали, що за досліджуваний період галу-
зева структура фермерських господарств зазнала 
незначних змін (табл. 3). Більш помітні зрушення 
структурні зрушення спостерігаються у 2012 році, 
проте їх не можна назвати значними.

Підтверджують висновок про спеціалізацію 
фермерів області на вирощуванні соняшнику та 
зерна дані таблиці 4. В середньому за останні чо-
тири роки найбільше площ було відведено під по-
сіви зерна – 58,0% та технічних культур – 40,6%. 
Найбільше зернових було засіяно у 2013 році, тех-
нічних – у 2012 році. Перевага у вирощуванні зер-
нових надається вирощуванню озимої пшениці, 
найбільша частка якої становила 74,3% у 2010 році. 
Серед технічних культур перевага надається виро-
щуванню соняшнику, яким у 2012 році було засіяно 
86,3% всієї площі технічних культур. 

Взагалі площі, що відводяться під вирощу-
вання технічних культур у фермерських госпо-
дарствах області з кожним роком збільшуються. 
У 2012 році цей показник досяг найвищого рів-
ня – 44,7%. Враховуючи, що із технічних куль-
тур фермери вирощують в основному соняшник 
і озимий ріпак, дана ситуація є неприпустимою. 
І тому, виникає нагальна потреба у визначенні 
оптимальної структури посівних площ у фермер-
ських господарствах.

В розрізі природно-кліматичних зон області най-
більша частина площ зернових та технічних куль-
тур зосереджена у північній зоні області – 53,9% 
та 58,7% відповідно (рис. 2). Значна частка площ 

Таблиця 4
Структура посівів у фермерських господарствах Миколаївської області*

Культури 2000 p. 2005 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. Маса структур-
них зрушень

Зернові та зернобобові 58,4 59,6 59,0 56,8 53,7 62,4 4,0
в т.ч. озимі зернові 54,9 58,3 74,3 68,6 45,6 68,4 13,5
ярі зернові 45,1 41,7 25,7 31,4 54,4 31,6 -13,5
Технічні культури 37,8 38,5 39,8 41,9 44,7 36,4 -1,4
в т.ч. соняшник 95,6 85,4 79,5 82,0 86,3 88,8 -6,8
Картопля і овоче-баштанні 1,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 -1,3
Кормові культури 2,0 1,2 0,5 0,7 1,0 0,7 -1,3

* Побудовано автором за даними Голов. управ. статистики в Миколаївській області

Таблиця 5
Питома вага фермерських господарств у виробництві основних видів продукції  

сільського господарства сільгосппідприємствами Миколаївської області*

Продукція 2000 p. 2005 p. 2010 p. 2011 p. 2012 p. 2013 p. Маса структур-
них зрушень

Зернові та зернобобові 6,6 18,8 24,6 23,7 24,9 24,3 17,7
пшениця 6,1 17,2 20,6 22,1 22,6 22 15,9
ячмінь 6,8 21,1 29,7 27,4 29,9 29,8 23
кукурудза на зерно 12,2 25,4 15,7 19,5 24,8 22,6 10,4
просо 12,3 17,9 17 23,9 26,4 31,1 18,8
гречка 14 12,4 14,8 21,2 20,4 15,9 1,9
Цукрові буряки 9,8 12,9  -  -  - 1,3 -8,5
Соняшник 2,2 22,1 28 26 28,7 23,7 21,5
Картопля 67,5 73,8 80,1 73,9 70,1 56,3 -11,2
Овочі 4 21,3 15,5 10,8 14,8 10,9 6,9
Продовольчі баштанні 11,3 34,7 38,8 22,9 31,7 23,4 12,1
Кукурудза на силос і зелений корм 0,3 3,4 5,2 4,1 4,7 6,3 6
М'ясо (у забійній вазі) – всього 1,4 2,5 3,1 2,7 2,8 3,1 1,7
в т.ч. яловичина та телятина 1 2,1 3,2 3,3 4,7 5,2 4,2
свинина 2,9 3,2 3,7 2,9 2,5 3,1 0,2
баранина та козлятина 0 2,9 11,9 29,2 40,9 21,4 21,4
м'ясо птиці 0 1,6 1,3 0,8 1,2 1 1
Молоко 0,1 2,7 4 5,8 6,4 6,5 6,4
Яйця 1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,9
Вовна 0 4,5 15,4 29,2 31,8 34,8 34,8

* Побудовано автором за даними Голов. управ. статистики в Миколаївській області
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картоплі і овоче-баштанних та кормових культур 
знаходиться в південній частині області – 71,4% та 
39,5% відповідно.

Не дивлячись на значну чисельність фермер-
ських господарств, їх внесок в економіку області 
залишається досить низьким, хоча останніми ро-
ками намітилася тенденція зростання (табл. 5). Це 
можна пояснити цілою низкою причин: починаючи 
із незначних площ фермерських господарств і за-
вершуючи слабкою матеріально-технічною базою, 
відсутністю оптимальних оборотних коштів тощо.
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Рис. 1. Груповий склад валової продукції сільського 
господарства у фермерських господарствах 

Миколаївської області*
* Побудовано автором за даними Голов. управ. статис-

тики в Миколаївській області
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Рис. 2. Питома вага площ вирощування основних 
культур фермерськими господарствами  

за природно-кліматичними зонами області 
Миколаївської області у 2013 році*

* Побудовано автором за даними Голов. управ. статис-
тики в Миколаївській області

Питома вага виробництва зерна фермерами об-
ласті безупинно зростає і у 2013 році досягла рівня 
24,3%. Таким чином, структурні зрушення за до-
сліджуваний період становили 17,7%. Зростання 
спостерігається по всіх зернових культурах. Також 
значний внесок роблять фермери у вирощування 
соняшнику, питома вага зросла на 21,5в.п., най-
більше зібрано було соняшнику у 2012 році – 28,7% 
всього врожаю цієї культури по області.

Нехарактерним є для нашого регіону вирощу-
вання картоплі, проте найбільша частина цієї про-
дукції вирощується саме фермерами області. Най-

більший за досліджуваний період урожай картоплі 
було зібрано у 2009 році – 80,1% всієї картоплі, ви-
рощеної в області. Проте, структурні зміні по кар-
топлі становлять -11,2%, тобто рівень виробництва 
у 2013 році знизився порівняно із 2000 роком.

Значних успіхів досягли фермери у вирощуван-
ні баранини та виробництві вовни. Індекс структур-
них зрушень по цих позиціях збільшився на 21,4 та  
34,8 в.п. відповідно. Це говорить про те, що альтер-
натива затратному вирощуванню великої рогатої 
худоби у фермерів області є.

Територіальний розподіл виробництва про-
дукції сільського господарства фермерських гос-
подарств у 2013 році має наступний вигляд: у 
північній зоні області фермерами найбільше виро-
бляється кукурудзи на зерно (95,8%), зернових та 
зернобобових (68,9%), соняшнику (67,2%) та моло-
ка (64,9%). Овочів найбільше виробляють фермери 
південної природно-кліматичної зони – 86,7%, а 
яєць найбільше виробляється у центральній час-
тині області – 83,9%.
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Рис. 3. Виробництво основних видів 
сільськогосподарської продукції фермерськими 

господарствами за природно-кліматичними зонами 
Миколаївської області у 2013 році*

Висновки. Розглянувши структурні зрушення, 
що відбулися протягом 2000-2013 рр. у фермер-
ських господарствах області, можемо зробити на-
ступні висновки. Чисельність фермерських госпо-
дарств має тенденцію до зменшення, що говорить 
про припинення діяльності частини господарств, 
близько 20% фермерських господарств взагалі іс-
нують лише на папері. Однак зменшення кількості 
веде до збільшення площ в розрахунку на окреме 
господарство. У галузевій структурі фермерських 
господарств відчувається суттєвий дисбаланс в сто-
рону зменшення частки вирощування тваринниць-
кої продукції на користь продукції рослинництва, 
зокрема зерна та насіння соняшнику. Переважна 
частина виробництва фермерів зосереджена у пів-
нічній зоні області. 

Отримані результати дають можливість поста-
вити декілька завдань, що потребують негайного 
вирішення: удосконалити систему звітності ферме-
рів; розробити та впровадити дієву державну про-
граму підтримки тваринництва у фермерських гос-
подарствах; стимулювати вітчизняного виробника 
техніки для фермерських господарств; розробити 
на рівні регіону та окремих фермерських госпо-
дарств оптимальну структуру виробництва тощо.

Література:
1. Фермерські господарства Миколаївщини. Статистичний збірник / за ред. Н. Ю. Рошко. – Миколаїв: Головне 
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Keywords: farms, structural changes, product structure factor structural changes.

Постановка проблеми. Процеси економіч-
них трансформацій, що відбуваються у 

світі, стали важливою передумовою проведення 
наукових досліджень, пов’язаних з розробкою 
та впровадженням принципово нових підходів, 
щодо інформаційного забезпечення користувачів 
в управлінні для забезпечення стратегічного век-
тора кожного підприємства. Глобалізація ринків і 
поступове підвищення конкурентної боротьби та 
інші динамічні зміни в економіці вимагають від 
менеджменту вітчизняних підприємств застосу-
вання найсучаснішого інструментарію для вияв-
лення існуючих в системах управління резервів 
ефективності. На сьогоднішній день, саме контр-
олінг стає невід’ємною частиною сучасного ме-
неджменту та сприяє реалізації функції управ-
ління на якісно новому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою визначення сутності контролінгу займалися 
західні вчені, такі, як Дайле А., Манн Р., Майєр Е., 
пізніше цим питанням зацікавилися вчені постра-
дянських держав. Дослідили методологічні основи 
та прикладні аспекти розроблення і впроваджен-
ня системи контролінгу в організаціях, розробили 
класифікацію існуючих напрямів контролінгу, а 
також окреслили місце та роль контролінгу у сис-
темі управління підприємством та проблеми ста-
новлення і впровадження в діяльність підприємств 
України: Кармінський О., Фалько С., Іванова Н., 
Криворотько І., Івата В., Пушкар М., Гребінчук О., 
Воляник Г., Марушко Н. Папінко В.

Незважаючи на численні публікації з обраної 
проблематики, в Україні і досі відсутнє чітке одно-
значне уявлення про контролінг, що відобразилось 
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на практичній необхідності його застосування у ві-
тчизняну практику господарювання. 

Постановка завдання. В даній статті поставлено 
завдання поглибити теоретичні основи нового під-
ходу до ефективного управління підприємством – 
контролінгу, що направить підприємство на страте-
гічний вектор.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Контролінг – це спеціальна саморегулююча система 
методів та інструментів, яка спрямована на функ-
ціональну підтримку менеджменту підприємства і 
включає інформаційне забезпечення, планування, 
координацію, контроль і внутрішній консалтинг [6]. 

На сьогоднішній день контролінг як технологію 
управління визнають та використовують у всьому 
світі. Специфіка контролінгу в тому, що він інтегрує 
економічний аналіз, планування та управлінський 
облік. Таким чином, контролінг охоплює весь процес 
управління від формулювання стратегії, розробки 
планів та бюджетів до аналізу відхилень фактичних 
результатів від визначених цілей підприємства [3].

Роль контролінгу, як підсистеми фінансового 
управління підприємством, полягає у підтримці та на-
данні допомоги керівнику. Основною ідеєю 
в ході впровадження контролінгу має бути 
спрямованість на швидкий збір контролін-
гової інформації для того, щоб керівництво 
підприємства побачило реальну віддачу від 
роботи служби контролінгу.

Контролінг не можна ототожнювати 
з контролем, – він є способом мислення, 
орієнтованим на майбутнє, та пов'язаний 
з процесами, а котроль спрямований на 
минуле, на виявлення помилок, відхи-
лень, прорахунків і проблем, аналізує й 
орієнтується на поодинокі випадки.

Функції контролінгу – це забезпечен-
ня координації усіх процесів, що відбува-
ються на підприємстві, надання менедж-
менту інформації для прийняття рішень, 
а також вибір адекватних інструментів 
контролінгу чи управлінських рішень 
(рис. 1) [8]. 

Основна мета контролінгу – забезпе-
чення досягнення стратегічних цілей під-
приємства. Загалом схема дуже проста. 
Для того щоб запровадити контролінг на 
підприємстві, потрібно реалізувати схему 
і визначити стратегічну довгострокову 
мету. Саме для цього складаються стра-
тегічні плани, на базі яких розробляється 
поточне планування або бюджетування.

Для ефективності стратегічного пла-
ну потрібно визначити центр відпові-
дальності, який буде відповідати за до-
сягнення поставлених цілей. Для цього 
потрібно обрати необхідний формат вну-
трішньої звітності. Внутрішня звітність 
дає можливість оцінити, чи були успіш-
ними усі дії, чи досягає підприємство по-
ставленої мети. Якщо так, то має бути 
відповідна мотивація, заохочення. Якщо 
ні, то слід визначати, що не так: страте-
гії, плани чи дії. 

Хто повинен цим займатися? Є різ-
ні підходи як за кордоном, так і в нашій 
країні. У традиційній корпорації є фінан-
совий директор, у якого є два ключових 
помічники. Один з них скарбник або каз-
начей, а другий контролер (певною мірою 
це головний бухгалтер, але не в тому ро-
зумінні, до якого ми звикли) (рис. 2).

Функція скарбника – забезпечити підприєм-
ство ресурсами і гарантувати їх ефективне ви-
користання або інвестування. Він відповідає за 
грошові потоки, достатність коштів і своєчасність 
їх отримання.

Завдання контролера – забезпечити своє-
часною, достовірною, релевантною інформацією. 
У нього в підпорядкуванні особи, які здійснюють, 
як правило, фінансовий облік, складають баланс, 
звітність тощо [8]. 

Досить часто контролеру підпорядковується 
система обробки даних, тому що значна частина 
інформації базується на даних бухгалтерського 
обліку.

Служба контролінгу прагне так управляти про-
цесами поточного аналізу і регулювання планових і 
фактичних показників, аби по можливості уникну-
ти помилки, відхилення і прорахунку – як у тепе-
рішньому, так і в майбутньому часі [4].

Відділ контролінгу виконує такі функції:
• формує процедури і правила управлінського 

обліку;
• класифікує і структурує витрати;
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• здійснює бюджетний контроль діяльності під-
розділів;

• прогнозує фінансові результати;
• аналізує ефективність процесів;
• забезпечує нормування витрат матеріальних, 

енергетичних і трудових ресурсів;
• аналізує ціни на ресурси;
• готує й актуалізує інформацію для управлін-

ських структур [6].
Від ефективності виконання службою контр-

олінгу своїх функцій залежить життєздатність 
підприємства. З цього витікає необхідність її впро-
вадження на підприємствах, які знаходяться на по-
розі фінансової кризи, що особливо актуально на 
даний момент. Впровадження служби контролінгу 
має бути одним з елементів організації системи 
управління по запобіганню банкрутству вітчизня-
них підприємств [5].

На першому етапі існування служба контролінгу 
є робочою групою з 3-4 чоловік, що володіють чи-
малими повноваженнями і доступом до всієї еконо-
мічної інформації.

В період становлення служба контролінгу вста-
новлює зв'язки з іншими підрозділами і налагоджує 
інформаційну співпрацю. На великих компаніях цей 
період становить приблизно 6 років.

Важливою функцією або завданням відділу 
контролінгу є вибір форматів та структури управ-
лінської звітності.

Управлінська звітність – це звітність про умо-
ви і результати діяльності структурних підрозділів 
підприємства, окремих напрямках його діяльності, 
а також результати діяльності за регіонами [4]. 

Завдання управлінської звітності полягає в 
тому, щоб детально, з достатнім рівнем аналітич-
ності, точно і своєчасно відобразити витрачання ви-
робничих ресурсів в кожному підрозділі і дати якіс-
ну оцінку доцільності та ефективності цих витрат, 
забезпечивши контроль над витратами за центрами 
відповідальності.

В залежності від цілей управління звітність по-
діляється на три типи:

• інформаційну;
• про економічні результати;
• результативну про персональну діяльність.
Інформаційна звітність найчастіше складається 

на запит та використовується для інформування 
керівництва про події, що відбуваються.

Звітність про економічні результати призна-
чена для оцінки діяльності господарських під-
розділів – цехів, ділянок, бригад, забезпечує 
комунікаційні зв'язки між цехами та відділками 
та є підставою для прийняття короткострокових 
управлінських рішень.

Основною звітною формою є звіт про результа-
ти роботи за день. Він має форму відомості, показ-
ники якої не вимагають супровідного тексту, легко 
сприймаються та дозволяють оперативно здійсню-
вати процес управління. 

Система управлінської звітності повинна буду-
ватися таким чином, щоб дані, які в ній містять-
ся дозволяли отримати відповідь на всі питання 
управлінців. Для створення ефективної системи 
управлінської звітності необхідно мати:

• масив якісних основних даних;
• узгоджені за формою та змістом макети звітів;
• функціональний метод накопичування та під-

сумовування інформації;
• комп'ютеризовану систему обробки даних [4].
Управлінська звітність підприємства традицій-

но залежить від рівнів управління звітністю. Чим 
вищий рівень управління, тим більш узагальне-

ні показники (продажу, прибутку, прибутковості 
капіталу, економічна додана вартість тощо). Чим 
нижчий рівень управління, тим більш вони дета-
лізовані (рис. 3). 

Як видно з рисунку, структура управлінської 
звітності повинна відповідати трьом рівням управ-
ління: операційному, тактичному, стратегічному [8].

На першому оперативному рівні на підставі 
первинних облікових даних формується інформа-
ція, яка може цікавити менеджера при здійсненні 
оперативного планування та поточного контролю. 
Оперативне управління покликане вирішувати по-
точні або такі, що виникають у результаті неба-
жаних відхилень, виробничі проблеми. При цьому 
ставляться конкретні, кількісно вимірювані орі-
єнтири і використовується ситуаційний підхід, за 
якого обирається прийнятний варіант дій, виходячи 
зі сформованих умов [2].

На другому тактичному рівні відбувається 
узагальнення інформації у звіти за видами та на-
прямками діяльності. Тактичне управління – кон-
кретні дії щодо реалізації намічених цілей, тобто 
короткострокове управління, за якого на базі на-
явної інформації відбувається постійне порівняння 
показників стратегічного плану з досягнутими за 
певний період результатами. У результаті, іно-
ді здійснюється коригування окремих показників 
стратегічного плану, переглядаються цілі управ-
ління. Це відбувається за умови, якщо виявляєть-
ся вплив або безпосередня дія раніше не врахова-
них факторів [2].

На найвищому стратегічному рівні відбувається 
аналіз внутрішньої та зовнішньої звітності підпри-
ємства з метою розробки стратегії його діяльності. 
Стратегічне управління в широкому значенні визна-
чає довготермінову орієнтацію у питаннях розвитку 
суспільства у цілому або за окремими напрямами, 
сферами, об’єктами, територіями, визначає мету, за-
вдання, стратегію розвитку суспільства і задає на-
прями діяльності кожній ланці управління [2].

Висновки з проведеного дослідження. Конт-
ролінг, будучи одним із найсучасніших і ефектив-
них систем керування підприємством, відіграє дуже 
важливу роль в системі управління підприємством. 
Він є відособленою системою, економічна сутність 
якої полягає в динамічному процесі перетворення 
та інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, пла-
нування, контролю і координації в єдину систему 
отримання, оброблення інформації для прийняття 
на його основі управлінських рішень, орієнтованих 
на досягнення всіх завдань, що постають перед під-
приємством [1].

Значну частку в системі контролінгу має управ-
лінська звітність, яка повинна формувати відповід-
ну інформацію для користувачів на різних рівнях 
управління. Ефективну систему управлінської звіт-
ності можна створити лише за умов згрупованості 
показників основних даних, узгодженості форми та 
змісту звітів, функціонального підходу до нагрома-
дження і підсумовування інформації. Це дасть змо-
гу визначити стратегію підприємства та дозволить 
передбачити майбутню поведінку організаційної 
системи [4]. 

Ця система могла б стати важливим інструмен-
том виводу українських підприємств з кризово-
го стану. Впровадження автоматизованої системи 
контролінгу на підприємствах України дозволить: 
досягти ефективного управління, створити й оціни-
ти потенціал підрозділів підприємства, досліджу-
вати ідеї конкурентів, здійснювати порівняльний 
аналіз усіх отриманих даних, використовувати ін-
новації, і звичайно орієнтуватися на майбутнє. 
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В статті розкрито сутність видатків на соціальну сферу та їх аналіз протягом 2012-2013 р.р. у м. Вінниця. Досліджено 
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країнах. Особлива увага приділяється можливим напрямкам врегулювання та раціоналізації видатків на соціальну 
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Постановка проблеми. Питання раціоналізації 
державних соціальних видатків та вдоско-

налення механізму управління ними надзвичайно 
актуалізуються в умовах фінансово-економічної 
кризи, яка розгортається в Україні. Необхідність 
підтримки належного рівня життя населення та за-
безпечення гарантованого державою мінімуму со-
ціальних послуг потребує значних фінансових ре-
сурсів, формування яких ускладнюється в умовах 
падіння обсягів виробництва, зниження надходжен-
ня до бюджетів усіх рівнів та фондів соціального 
страхування. Проте саме в кризових умовах дефі-
циту державних ресурсів зростає значення підви-
щення ефективності їх використання та розподілу, 
і саме цей період є найбільш своєчасним для вве-
дення нових реформ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мим проблемам здійснення видатків, оцінки розви-
тку та забезпечення фінансування соціальної сфери 
присвячені праці відомих вітчизняних і зарубіжних 
вчених та фахівців: Л. Тарасенко, О. Кочемировська, 
О. Пищуліна, Л. Чорний, А. Наполов, С. Винник,  
Н. Пилипенко, С. Горбатюк, О. Мельник та багато 
інших. Враховуючи недосконалість існуючої систе-
ми соціального захисту і соціального забезпечення 
України, виникає необхідність її вдосконалення.

Метою статті є дослідження сучасної структури 
системи соціального захисту населення і політики 
України, аналіз її стану, характеристика сучасних 
процесів, що відбуваються в соціальній сфері, об-
ґрунтування можливостей вдосконалення механіз-
му фінансування соціальних видатків держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часних умовах економічного розвитку України осо-
бливого значення набуває формування і функціону-
вання дієвої системи соціального захисту, здатної 
усувати соціальні ризики в суспільстві. Держава 
бере на себе зобов’язання і відповідальність ви-
ступати реальним гарантом соціальних прав своїх 
громадян. У зв’язку з цим необхідним є формуван-
ня збалансованої системи фінансових відносин між 
різними її суб’єктами, які врегульовуються з вико-
ристанням елементів фінансового механізму.

До того ж актуальним завданням уряду є раці-
оналізація мережі закладів та установ, які фінан-
суються з державного і місцевих бюджетів, для 
підвищення рівня та якості соціальних послуг, 
виконання у повному обсязі цільових програм со-
ціально-економічного та гуманітарного розвитку, 
підвищення ефективності використання бюджет-
них коштів. Програми та заходи, що не належать 

до пріоритетних, мають бути призупинені або пе-
реведені на фінансування за рахунок не бюджет-
них ресурсів.

Ключовим завданням бюджетної політики має 
стати подальше посилення соціальної спрямова-
ності бюджету. На реалізацію програм соціальної 
спрямованості має бути зосереджено не менше  
50 відсотків видатків зведеного бюджету.

 Закон України «Про соціальні послуги», який 
визначає організаційні та правові засади надання 
послуг соціальної сфери, практично не закладає 
інструментів впровадження ринкових принципів 
їхнього надання. Поняття «соціальної послуги» зву-
жено до комплексу «заходів, спрямованих на окре-
мі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у 
складних життєвих обставинах та потребують сто-
ронньої допомоги», що обмежує ринок послуг соці-
альної сфери; закон також не передбачає механіз-
мів залучення до надання послуг соціальної сфери 
комерційних організацій. Досі не завершено роз-
робку передбаченого «Державним класифікатором 
соціальних стандартів та нормативів» комплексу 
індикаторів якості послуг соціальної сфери, не роз-
роблено нормативи регулювання тарифів на оплату 
послуг соціальної сфери [1]. 

Негативні наслідки такої ситуації полягають в 
наступному: 

- відсутнє належне економічне обґрунтування 
видатків на забезпечення мінімальних стандартів 
надання послуг соціальної сфери, що веде до дис-
пропорцій у розподілі фінансування та недофінан-
сування мережі її закладів; 

- відсутні затверджені стандарти якості надання 
послуг соціальної сфери; 

- значна частина послуг соціальної сфери, яка 
вже сьогодні надається недержавними постачаль-
никами, випадає з поля нормативного регулювання 
та державної підтримки, відсутня система ліцензу-
вання таких послуг; 

- система взаємовідносин між замовником і по-
стачальником соціальних послуг орієнтує поста-
чальника не на результат обслуговування (тобто 
позитивні зміни в соціальній сфері), а на забезпе-
чення самого процесу соціального обслуговування; 

- прив'язування» замовників послуг соціальної 
сфери до фіксованих постачальників перешкоджає 
розвитку альтернативних постачальників, які не ма-
ють відповідного простору для конкуренції за отри-
мання замовлень з одного боку; з іншого – жорстка 
централізація повноважень з замовлення соціальних 
послуг у окремих розпорядників коштів знижує їх 
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ефективність та призводить до непрозорості у їх фі-
нансуванні та поширення тіньових схем. 

Доходи громадян зменшуються під час кризи, 
особливо це стосується малозабезпечених верств 
населення, так як вони не можуть самостійно за-
довільнити свої потреби. Унаслідок цього першо-
черговою є потреба в збільшенні фінансування со-
ціальних видатків, посилюється соціальна функція 
держави. Наслідками кризи для нашої держави 
стали: скорочення чисельності робочих місць, обся-
гів виробництва, затримка виплати заробітної пла-
ти та посилення напруги в суспільстві. Це призве-
ло до зменшення дохідної частини бюджету, та у 
свою чергу, до обмеження фінансування державою 
соціальних програм та виконання нею соціальних 
зобов’язань (табл. 1).

Таблиця 1
Виконання бюджету м. Вінниця за 2013 рік  
по видатках (з порівнянням за минулий рік)  

 (млн. грн) [2]:

№ п/п Найменування показників
Виконання за
2012 р. 2013 р.

1. Освіта 391,4 380,3
2. Охорона здоров’я 257,1 241,9

3. Соціальний захист та со-
ціальне забезпечення 328,8 381,8

4. Житлово-комунальне госпо-
дарство 195,9 63,4

5. Культура і мистецтво 37,7 38,3
6. Фізична культура і спорт 12,9 12,2
7. Будівництво 58,1 33,0
8. Транспорт 86,1 85,6
9. Інші 116,2 109,1

Разом 1484,2 1345,6

З таблиці видно, що найбільша частина виплат з 
міського бюджету спрямовується на соціальну сфе-
ру: видатки на освіту, охорону здоров’я та соціаль-

ний захист і соціальне забезпечення, вони склада-
ють понад 60% від загальних видатків.

З-поміж усіх форм соціального захисту, які сьо-
годні використовуються в Україні, домінуюча роль 
належить пільгам і соціальним виплатам, які зде-
більшого є неадресними та не виконують повною 
мірою функцію соціального захисту й соціальної 
підтримки найбільш незахищених категорій насе-
лення (табл. 2). 

Варто зазначити, що в Україні більшість соці-
альних виплат розраховуються беручи за основу 
прожитковий мінімум, тоді як у країнах-членах Єв-
росоюзу вони виплачуються з урахуванням попере-
днього заробітку стандартного утримувача, яким є 
чоловік з дружиною і двома дітьми [4, с. 51].

Аналізуючи представлені дані, можна зробити 
висновок, що найбільша частка з видатків на со-
ціальну сферу припадає на допомогу сім’ям з ді-
тьми, малозабезпеченим сім’ям та тимчасова дер-
жавна допомога дітям, яка в 2013 році збільшилась 
на 42 млрд. грн. Також левову частку доходів виді-
ляють на захист громадян постраждалих від Чор-
нобильської катастрофи – близько 50 млрд. грн 
та надання житлових субсидій населенню – понад  
23 млрд. грн. Слід зазначити, що соціальний за-
хист та соціальне забезпечення є на сьогодні най-
більшою видатковою статтею зведеного бюджету 
України. Загальний обсяг фінансування за нею 
перевищує сукупні видатки на охорону здоров’я, 
освіту та економічну діяльність.

У проекті Державного бюджету на 2014 р. 
на Міністерство соціальної політики виділено  
92,3 млрд. грн., що на 3,6 млрд. грн. (4,1%) біль-
ше, ніж у 2013 р. У поточному році передбачаєть-
ся збільшення видатків на Пенсійний фонд Укра-
їни – на 4,95% порівняно з 2013 р. до 87,3 млрд. 
грн. Соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, залишено 
практично без змін на рівні 2,6 млрд. грн. (-0,001% 
порівняно з 2013 р.). У проекті змін до державного 
бюджету України на 2015 р. видатки на соціальний 
захист населення збільшено до 24,4 млрд. грн.

Таблиця 2
Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення м.Вінниці за 2013 рік  

 (з порівнянням за минулий рік) (млн. грн) [2]:

№ 
п/п Найменування показників

Виконання за
2012 р. 2013 р.

1

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,..., ветера-
нам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,..., громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям

49 439,9 47 567,9

2 Надання житлових субсидій населенню 23 863,4 24 383,6

3 Допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та тимчасова державна допо-
мога дітям 196 678,2 239 632,1

4 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 36 633,9 41 976,3
5 Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 1 948,5 5 793,4

6 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи 812,4 921,5

7 Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 316,2 409,3

8
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування авто-
транспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І 
та ІІ груп

249,5 271,2

9 Видатки на виконання Програми соціального захисту окремих категорій громадян 
міста Вінниці на 2012-2020 роки 8 122,9 8 978,5

10 Утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) 5 456,0 5 046,6

11 Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей 5 301,0 6 820,5
12 Інші видатки 2,0 2,9

Разом 328 823,9 381 803,8
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Для порівняння, також можна зазначити, що в 
європейських країнах питання розподілу видатків 
на соціальну сферу вирішується на основі принци-
пів справедливості та корисності за активної участі 
регіонів. Для цього їм надано більше самостійнос-
ті, ніж в Україні, забезпечено відповідні юридичні 
права, які держава не може порушити. Певна фі-
нансова самостійність регіонів, можливість розпо-
ряджатися місцевими ресурсами, відповідальність 
місцевих органів влади за соціальний розвиток 
створюють необхідний економічний фундамент та 
спонукає до ефективних дій стосовно регулювання 
та підтримки соціальної активності кожного регіону 
в цілому і головне враховує всі його особливості при 
здійсненні видатків на соціальний захист і соціаль-
не забезпечення.

У Великобританії на освіту, охорону здоров’я та 
пенсії виділяють 2/3 соціального бюджету. Части-
ну державних пенсій замінюють пенсії за місцем 
роботи. Видатки на соціальну сферу здійснюють за 
рахунок розвинених систем страхування та при мі-
німальному втручанні держави [3, с. 163]. 

Соціальний бюджет Бельгії становить 73% від 
загального бюджету країни. Найбільше виплат 
здійснюється у сфері пенсійного забезпечення і на-
дання допомоги у зв’язку з інвалідністю.

У Франції система соціального захисту фінан-
сується в основному за рахунок соціального стра-
хування. Французька система соціального страху-
вання включає допомоги по безробіттю, пенсії по 
старості та інвалідності, різні сімейні допомоги, 
компенсацію витрат на лікування та ін. 

Прийнятий Верховною Радою Закон України 
№ 2212 «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо пенсійного забезпечення». 
Закон передбачає з 1 березня 2015 р. поетапне під-
вищення на 5 років пільгового пенсійного віку для 
жінок, а також підвищення на 5 років страхового, а 
за окремими професіями та спеціального стажу для 
осіб, які мають право на пенсії за роботу в шкідли-
вих і особливо шкідливих умовах праці та на пенсію 
за вислугу років.

З метою створення умов для стабілізації фінан-
сового стану бюджету Пенсійного фонду України та 
вдосконалення окремих положень щодо пенсійного 
забезпечення законопроект передбачає:

- для обчислення пенсії застосовувати середню 
заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено 
страхові внески, за 2012 – 2014 роках;

- пенсії працюючим пенсіонерам виплачувати в 
розмірі 85%, але не менше розміру прожиткового 
мінімуму встановленого для осіб, які втратили пра-
цездатність;

- особам в період роботи на посадах, які дають 
право на призначення спеціальних пенсій (народні 
депутати, державні службовці та прирівняні до них 
особи, судді, прокурори та інші), пенсії, призначені 
у відповідності з чинним законодавством України, 
не виплачувати. Але будь-яка пенсійна реформа 
буде неефективною, поки половина економіки зна-
ходиться в тіні. Нові-старі парламентарі не можуть 
не розуміти, що покращення якості життя пенсіо-
нерів та населення в цілому напряму залежить від 
комплексного реформування економіки, залучення 
інвестицій, нарощення обсягів ВВП. 

Розпорошення управлінських функцій між різ-
ними рівнями та структурами виконавчої влади час-
то призводить до дублювання функцій соціального 
захисту окремих категорій населення. Так, видатки 

на фінансування осіб похилого віку фінансуються 
як за різними статтями Державного та місцевих 
бюджетів, так і з бюджету Пенсійного фонду Укра-
їни. Розпорошення соціальних видатків за числен-
ними розпорядниками коштів (міністерствами та ві-
домствами) значно зменшує прозорість бюджетного 
процесу та знижує ефективність управління фінан-
совими ресурсами галузі. Крім того, така ситуація 
спричиняє нерівномірність забезпечення населення 
послугами [6, с. 35].

В свою чергу, непрозорість формування міжбю-
джетних відносин через відсутність нормативів фі-
нансової забезпеченості за відповідними галузями 
або вартісних стандартів надання соціальних по-
слуг, що призводить до нецільового використання 
фінансових ресурсів та їх неефективного викорис-
тання. Ситуація ускладнюється відносністю ефек-
тивної системи зовнішнього аудиту та контролю за 
діяльністю бюджетних установ, що ускладнює облік 
використання ресурсів і моніторингу якості послуг, 
що надаються відповідними установами [5, с. 81].

Іншою проблемою є низька адресність соціаль-
них програм, оскільки багато передбачених зако-
нодавством соціальних допомог не спрямовуються 
чітко тим категоріям населення, що дійсно їх по-
требують. Водночас неврахування реальних доходів 
громадян при призначенні ряду соціальних допомог 
залишає можливість їх нецільового використання 
бюджетних коштів, призводить до соціальної нерів-
ності у користування послугами системи соціально-
го захисту і соціального забезпечення.

Основними пріоритетними напрямками реформу-
вання й удосконалення механізму системи управлін-
ня соціальним захистом населення в Україні є: 

- впровадження комплексу заходів щодо ради-
кальної модернізації діючої пенсійної системи, за-
безпечення переходу від бюджетного до страхового 
принципу фінансування значної частини видатків 
на соціальний захист; 

- перегляд системи критеріїв та підстав, за яки-
ми громадян надають пільги та призначають соці-
альні виплати; 

- раціоналізація видатків на соціальну сферу;
- підвищення ефективності виконання міжна-

родно-правових зобов’язань у сфері вдосконалення 
державної системи соціального захисту; 

- забезпечення прозорості і координації під час 
фінансування усіх державних програм соціального 
спрямування [6, с. 74]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
впродовж кількох останніх років Україна прово-
дить радикальне реформування системи соціаль-
ного захисту населення. Визначаючи те, що рин-
кові перетворення призводять до значного падіння 
рівня життя більшості сімей та зважаючи на об-
меженість державних фінансових ресурсів, уряд 
України створив нові програми адресної соціаль-
ної допомоги. Відмітною рисою такого підходу є те, 
що соціальна допомога надається лише найбільш 
нуж- денним. Сьогодні на порядку денному пошук 
оптимальних шляхів надання соціальної допомоги 
та послуг на місцевому рівні. Питання соціального 
захисту громадян – це понад усе прерогатива дер-
жавної політики. Держава вживає заходів щодо ви-
рішення питань економічного становища і гарантій 
соціального захисту громадян. Але треба сказати 
відверто, що сьогодні держава не готова внаслідок 
економічних обставин забезпечити виконання про-
грам соціально-орієнтованого напряму.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІІ ВИРОБНИЦТВА

У статті розглянуто результати теоретичних досліджень щодо удосконалення організації виробництва шляхом зни-
ження собівартості продукції. Наведено різноманітні фактори впливу щодо зниження витрат на виробництво та визна-
чено основні шляхи зменшення собівартості продукції. Тому, проектуючи виробничий процес, його організацію, треба 
враховувати оптимальні організаційно-технічні рішення та вибирати за критерієм економічної ефективності.
Ключові слова: виробнича діяльність, організація виробництва, собівартість продукції, матеріали, продуктивність, 
зниження, обсяг виробництва.

Постановка проблеми. Головними завдання-
ми розвитку вітчизняної економіки на су-

часному етапі є підвищення ефективності вироб-
ництва, а також можливості підприємств зайняти 
стійкі позиції на внутрішньому та міжнародному 
ринках. Основними завданнями виробництва щодо 
удосконалення його процесами є: систематичне 
підвищення рівня його організації, гнучкості реа-
гування на зміни попиту, мобільності проектування 
та освоєння нової продукції (послуг); підтримання 
оптимальності функціонування з найменшими ви-
тратами; забезпечення високої культури трудової 
діяльності персоналу, спрямованої на точне і сво-
єчасне виконання замовлень належної якості та 
конкурентоспроможності.

Однією з умов підвищення ефективності вироб-
ництва є систематичне зниження собівартості про-
дукції, адже собівартість продукції відображає всі 
сторони господарської діяльності підприємств. Вона 
здійснює безпосередній вплив на величину прибут-
ку, рівень рентабельності, а також на бюджет. Окрім 
того, собівартість продукції пов’язана з обсягом і 
якістю продукції, використанням робочого часу, 
сировини, устаткування, що підвищує значимість 
цього економічного показника. А тому зниження со-
бівартості продукції вигідне як для кожного підпри-
ємства, окремого його підрозділу, так і суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ба-
гато як вітчизняних, так і зарубіжних економістів 
зробили значний вклад у розробку та вивчення 
даного дослідження. Серед вітчизняних – наукові 
праці таких вчених, як В.В. Пархоменко, А.Г. Бро-
дін, А.А. Філінков, А.Д. Леонов, О. Орлов, Є. Рясних,  
К. Ларіонова, Г. Партин, Н. Постолюк, В. Романен-
ко, І. Калініченко та інші. Слід відзначити наявність 
значної кількості наукових праць з цієї проблеми, 
проте аналіз публікацій даних авторів показав, що 
дане питання є актуальним й в сучасних умовах.

Постановка завдання. Завдання полягає у дослі-
дженні особливостей удосконалення виробництва 
шляхом зниження собівартості продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Обсяг 
виробництва при незмінній вартості матеріальних і 
трудових ресурсів збільшується тільки в резуль-
таті зниження собівартості. Собівартість продукції 
належить до найважливіших якісних показників, 
які в узагальненому вигляді відображають всі сто-
рони господарської діяльності підприємств (фірм, 
компаній). Собівартість є основою визначення цін на 
продукцію. Зниження цього показника зумовлює до 
збільшення суми прибутку та рівня рентабельності. 

Для того, щоб досягти зниження собівартості про-
дукції, треба знати її склад, структуру та фактори, 
які сприяють цьому зниженню.

Собівартість продукції – це грошове виражен-
ня затрат підприємства на виробництво та реаліза-
цію продукції. Собівартість продукції характеризує 
ефективність всього процесу виробництва на під-
приємстві, оскільки у ній відображаються: рівень 
організації виробничого процесу; технічний рівень; 
продуктивність праці та інше. 

З економічних і соціальних позицій значення 
зниження собівартості для підприємства полягає у 
наступному: 

– у збільшенні прибутку, що залишається у роз-
порядженні підприємства, а отже, у появі можли-
вості не тільки в простому, але й розширеному від-
творенні; 

– у появі більших можливостей матеріального 
стимулювання робітників і вирішення багатьох со-
ціальних проблем колективу підприємства; 

– у поліпшенні фінансового стану підприємства і 
зниженні ступеню ризику банкрутства;

– у можливості зниження ціни реалізації на 
свою продукцію, що дозволяє значною мірою підви-
щити конкурентоспроможність продукції і збільши-
ти обсяг продажів. 

Основними напрямами зниження собівартості 
продукції є:

– підвищення технічного рівня виробництва; 
– удосконалення організації виробництва і праці; 
– зміна обсягу і структури продукції (з метою 

зниження умовно- постійних витрат); 
– скорочення витрат на сировину та матеріали 

[5, c. 90].
По кожному з представлених напрямків вихо-

дячи з наявних ресурсів і конкретної ситуації на 
підприємстві, необхідно розробити перелік заходів, 
спрямованих на досягнення поставлених цілей. 

Так, підвищення технічного рівня виробництва 
може бути реалізовано за такими напрямами: 

- суворе дотримання технологічної дисципліни з 
метою скорочення втрат від браку; 

- використання транспорту та обладнання в еко-
номічно ефективних режимах; 

- збалансоване використання виробничих по-
тужностей; 

- підвищення організаційного рівня виробництва 
з метою скорочення втрат робочого часу і тривалос-
ті виробничого циклу; 

- впровадження ефективних систем управління 
якістю продукції. 
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Зміна технологій дозволяє суттєво знизити 
витрати. Тобто, якщо автоматизувати певні ви-
робничі процеси, це призводить до більшої узго-
дженості і зниження витрат, також підприємство 
може використовувати його, аналізуючи саме ви-
робництво продукту. 

Багато підприємств вже використовують висо-
кий ступінь автоматизації, але ще є значні можли-
вості для оптимізації робочого потоку. Програмне 
забезпечення аналізує виробничі процеси і визна-
чає час очікування, та його причини. Це показує, де 
матеріал і компоненти не доступні в разі потреби 
і дозволяє компаніям оптимізувати виробництво, 
підвищити ефективність і скоротити витрати. 

Досить важливим джерелом зниження собівар-
тості продукції на підприємстві є зростання про-
дуктивності праці. Це обумовлюється тим, що, по- 
перше, за рахунок зростання продуктивності праці 
досягається економія заробітної плати, так як зрос-
тання продуктивності праці призводить до скоро-
чення витрат на виробництво продукції. По-друге, 
завдяки зростанню продуктивності збільшується 
випуск продукції, за рахунок чого досягається зни-
ження собівартості продукції шляхом економії не-
пропорційних витрат.

Удосконалення організації виробництва і праці 
може бути реалізовано за такими напрямами: 

– підвищення мотивації співробітників; 
– автоматизація виробництва. 
Ще одним із шляхів зниження собівартості по 

даному напряму є заміна постачальника – якщо по-
стачальник компонентів не готовий розглянути зни-
ження цін і не може запропонувати більш дешеві 
альтернативи, компанія, досліджуючи ринки, може 
знайти постачальників, які задовольняють вимогам, 
які пропонують краще співвідношення з точки зору 
задоволення специфікації і низьких цін. 

Зміна обсягу і структури продукції (з метою 
зниження умовно-постійних витрат) може бути ре-
алізовано за такими напрямами: 

– скорочення витрат на обслуговування і управ-
ління виробничим процесом; 

– раціоналізація організаційної структури сис-
теми управління виробництвом. 

Вартість компонентів, що входять до складу го-
тового продукту, є одними із основних витрат на 
виробництво. Скорочення даних витрат навіть в не-
великому відсотковому співвідношенні може внести 
істотні зміни на вартість виробництва. 

Скорочення витрат на сировину та матеріали 
може бути реалізовано за такими напрямами: 

– зменшення транспортних витрат і витрат на 
зміст логістичного ланцюга; 

– застосування ресурсозберігаючих технологій. 
Іноді компанії можуть знизити вартість компо-

нентів, купуючи оптом або замінивши менш дороги-
ми компонентами, які задовольняють вимоги. 

Ефективна стратегія для зниження собівартості 
продукції полягає в перегляді компонентів само-
го продукту. Компанія повинна визначити ключові 
характеристики продукту, які відповідають за його 
успіх на ринку. 

Можна змінити дизайн продукту, щоб зменшити 
витрати за рахунок усунення незначних особливос-
тей, зберігаючи характеристики, що цінують клієн-
ти. Слід зазначити, що перелік заходів в кожному 
конкретному випадку складається індивідуально з 
урахуванням специфіки поточного стану виробни-
цтва і може динамічно змінюватися.

В собівартості продукції знаходять своє відо-
браження всі сторони діяльності підприємства: 
ступінь технологічного оснащення виробництва та 

освоєння технологічних процесів; рівень організа-
ції виробництва та праці, ступінь використання 
виробничих потужностей, економність викорис-
тання матеріальних та трудових ресурсів та інші 
умови і фактори, які характеризують виробничо-
господарську діяльність.

 Можна сказати, що саме на дані показники по-
винні спиратися резерви зниження собівартості 
продукції. Але звичайно ж, основним і найбільш го-
ловним резервом зниження собівартості продукції 
підприємства є зниження матеріальних витрат. 

Тому за рахунок закупівлі більш дешевшої си-
ровини, а також зі зменшенням транспортних ви-
трат, пов'язаних з її доставкою підприємство може 
значно знизити собівартість своєї продукції. 

Разом з тим слід зазначити, що зниження со-
бівартості має бути розумним, без шкоди якості і 
конкурентоспроможності випускаємої продукції. 
Також неприпустимо проводити зниження собівар-
тості за рахунок погіршення становища персоналу 
підприємства. 

Таким чином, у загальному випадку доцільно го-
ворити не про зниження, а про оптимізацію витрат. 
Системний підхід до зниження собівартості на про-
мисловому підприємстві дозволяє організувати без-
перервні спостереження за додатковою економією і 
ефективними способами досягнення мети скорочен-
ня і зниження витрат. 

Така система спроможна ідентифікувати висо-
кі виробничі витрати і сприяти розробці стратегії 
боротьби з ними. 

Загальна собівартість продукції дорівнює:
Ск = Сз + Сн1 – Сн2, 

де Ск – собівартість кінцевої продукції підрозді-
лу за плановий період, грн.; 

Сз – загальні витрати підрозділу за коштори-
сом, грн.; 

Сн1, Сн2 – собівартість залишків незавершеного 
виробництва відповідно на початок і кінець плано-
вого періоду, грн. [1, c. 485]. 

З економічних і соціальних позицій значення 
зниження собівартості для підприємства полягає у 
наступному:

– у збільшенні прибутку, що залишається у роз-
порядженні підприємства, а отже, у появі можли-
вості не тільки в простому, але й розширеному від-
творенні; 

– у появі більшої можливості для матеріального 
стимулювання робітників і вирішення багатьох со-
ціальних проблем колективу підприємства; 

– у поліпшенні фінансового стану підприємства 
і зниженні рівня ризику банкрутства; 

– у можливості зниження ціни реалізації на 
свою продукцію, що дозволяє значною мірою під-
вищити конкурентоздатність продукції і збільшити 
обсяг продажів [2, c. 584]. 

Основним джерелом зниження собівартості 
продукції на підприємстві є зростання продуктив-
ності праці.

Варто зауважити, що, по-перше, за рахунок 
зростання продуктивності праці досягається еконо-
мія заробітної плати, оскільки зростання продук-
тивності праці призводить до скорочення витрат на 
виробництво продукції. По-друге, завдяки зростан-
ню продуктивності збільшується випуск продукції, 
за рахунок чого досягається зниження собівартості 
продукції шляхом економії непропорційних витрат.

При цьому необхідно враховувати, що зниження 
собівартості продукції багато в чому визначаєть-
ся відповідним співвідношенням темпів зростання 
продуктивності праці та зростання заробітної пла-
ти. Зростання продуктивності праці повинне випе-
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реджати зростання заробітної плати, забезпечуючи 
тим самим зниження собівартості продукції. Роз-
глянемо, в яких умовах при зростанні продуктив-
ності праці на підприємствах скорочуються витрати 
праці з розрахунку на одиницю продукції. 

Збільшення виробництва продукції на одного ро-
бітника може бути досягнуте за рахунок здійснення 
організаційно-технічних заходів, завдяки чому змі-
нюються норми виробітку, й відповідно розцінки за 
роботи, що виконуються; за рахунок перевиконання 
встановлених норм виробітку без проведення орга-
нізаційно- технічних заходів.

 У першому випадку підприємство одержує еко-
номію заробітної плати робітників. Пояснюється це 
тим, що у зв'язку зі зниженням розцінок частка 
заробітної плати в собівартості одиниці продукції 
зменшується. Проте це не призводить до зниження 
середньої заробітної плати робітників, оскільки ор-
ганізаційно-технічні заходи, що проводяться, дають 
можливість робітникам з тими ж витратами праці 
виготовити більше продукції. 

У другому випадку величина витрат на заро-
бітну плату робітників у собівартості одиниці про-
дукції не зменшується. Але із зростанням продук-
тивності праці збільшується об'єм виробництва, що 
забезпечує економію за іншими статтями витрат, 
зокрема скорочуються витрати з обслуговування 
виробництва й управління. 

Ще одним джерелом зниження собівартості про-
дукції є застосування альтернативних видів сиро-
вини. Застосовуючи альтернативи, можна підвищи-
ти якість і конкурентоспроможність продукції і за 
рахунок цього досягти зниження витрат на матері-
али. Це джерело має важливе значення для матері-
алоємних галузей. 

Зменшення витрат матеріалів здійснюється різ-
ними шляхами: скороченням витрат, заміною до-
рогих матеріалів більш дешевими, зменшенням 
витрат на постачання матеріалів, покращенням 
нормування витрат матеріалів.

Не менш важливим чинником, який сприяє ско-
роченню витрат є дотримання всіх головних принци-
пів ефективного розміщення продуктивних сил: це 
скорочення шляхів між виробником і покупцем, між 
виробництвом і сировинною базою. Для виявлення 
резервів зниження собівартості необхідно визначити 
фактори, які обумовлюють це зниження. Під чин-
никами зниження собівартості розуміють причини, 
рушійні сили, що зумовлюють до зменшення витрат, 
а також умови, в яких вони діють [3, с. 41].

Одним з основних факторів зниження собівар-
тості є підвищення технічного рівня виробництва. 
Це впровадження нової, прогресивної технології, 
механізація й автоматизація виробничих процесів; 
поліпшення використовування і застосування но-
вих видів сировини та матеріалів; зміна конструкції 
і технічних характеристик виробів; інші чинники, 
що підвищують технічний рівень виробництва. 

За цією групою також аналізується вплив на 
собівартість науково-технічних досягнень і передо-

вого досвіду. Підвищення технічного рівня вироб-
ництва може спричинити економію витрат за раху-
нок зниження норм витрат матеріалів та зростання 
продуктивності праці, тобто зниження трудоміст-
кості виготовлення продукції. 

Економія витрат за рахунок зниження норм ви-
трат матеріалів (Ем):

Ем= (Н0•Ц-Н1•Ц)•N1, 
де Н0, Н1 – норма витрат матеріалів до і після 

здійснення заходу, в натур.один.;
Ц – ціна одиниці матеріального ресурсу, грн.; 
N1 – обсяг випуску продукції після здійснення 

заходу, натур.один. Економія витрат за рахунок зни-
ження трудомісткості виготовлення продукції (Ет):

Ет = [(t0•Cr0 – Cr1) • (1+%дод/100) •  
• (1+%соц.зах/100)]• N1, 

де t0, t1 – трудомісткість одиниці продукції до і 
після здійснення заходу, н- год.;

Cr0, Cr1 – середнього динна тарифна ставка ро-
бітників до і після здійснення заходу,грн./год.; 

%дод – середній процент додаткової заробітної 
плати для певної категорії робітників; 

%соц.зах – встановлений процент відрахувань 
на соціальні заходи [1, с. 408].

Зниження собівартості може відбутися при 
створенні автоматизованих систем управління, ви-
користовуванні ЕОМ, удосконаленні та модернізації 
існуючої техніки і технології. Зменшуються витра-
ти і в результаті комплексного використання сиро-
вини, застосування економічних замінників, повно-
го використання відходів у виробництві. 

Ще одним з факторів зниження собівартості 
продукції є вдосконалення організації виробництва 
та праці. Зниження собівартості може відбутися 
в результаті зміни в організації виробництва, при 
розвитку спеціалізації виробництва; вдосконалення 
управління виробництвом і скорочення витрат на 
нього; поліпшення використування основних фон-
дів; поліпшення матеріально-технічного постачан-
ня; скорочення транспортних витрат; інших чинни-
ків, що підвищують рівень організації виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. Удоско-
налення організації виробництва – це комплекс за-
ходів, спрямованих на раціональне поєднання про-
цесів праці з речовинними елементами виробництва 
в просторі й часі з метою підвищення ефективнос-
ті виробництва, тобто досягнення поставлених за-
вдань у найкоротший строк за найкращого вико-
ристання виробничих ресурсів. 

Ми розглянули удосконалення виробництва шля-
хом зниженням собівартості продукції, тож можна 
сказати, що собівартість продукції на підприємстві 
залежить від багатьох чинників, зокрема від: про-
дуктивності праці, ефективності виробництва, якос-
ті та асортименту продукції, обсягу виробництва, 
ефективного розміщення продуктивних сил. Собі-
вартість відображає велику частину ціни продукції 
і залежить від зміни умов виробництва і реалізації 
продукції. Тому великий вплив на рівень витрат ма-
ють техніко-економічні фактори виробництва.
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decrease in product cost are defined. Therefore, projecting production, its organization, it is necessary to consider optimum 
organizational technical solutions and to choose by criterion of economic efficiency.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Значущість соціальної сфери та її фінансування в Україні, важко переоцінити. У будь-якій державі соціальна сфера, 
сфера соціальної політики слугує інтересам, насамперед, людей як вищої цінності на Планеті Земля. Фінансування 
соціальної сфери є складним і не прозорим. Основними проблемами фінансування соціальної сфери є: низька 
адресність при наданні соціальної підтримки; розподіл соціальних трансфертів є несправедливим; надання більшості 
видів соціальної допомоги відбувається без врахування доходів; відсутність моніторингу спожитих допомог і доходів 
споживачів цих допомог. Для вирішення проблем що склалися потрібно враховувати всі види доходів громадян при 
наданні пільг, запровадити та вдосконалити вже існуючі методи непрямої оцінки доходів громадян що претендують 
на соціальну допомогу. 
Ключові слова: соціальна сфера, фінансування, бюджет, соціальний захист, соціальна допомога
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Постановка проблеми. Масив чинного сьогод-
ні законодавства у сфері соціального захис-

ту та соціального забезпечення складається з при-
йнятих у різний час і нерідко доволі суперечливих 
законодавчих актів. Крім того, чинне законодав-
ство встановлює значно більше різноманітних видів 
пільг, соціальних виплат та соціальних послуг, аніж 
це передбачено Конституцією України чи міжна-
родно-правовими зобов’язаннями України. Не ма-
ючи необхідних ресурсів, держава бере на себе до-
даткові зобов’язання у сфері соціального захисту 
та соціального забезпечення, які часто не дають 
жодного соціального чи економічного ефекту, окрім 
встановлення привілеїв для представників певних 
професій або окремих соціальних груп. 

Водночас експерти в сфері соціального захисту 
звертають увагу на те, що фінансування різних ви-
датків у сфері соціального захисту та соціально-
го забезпечення за рахунок бюджетних коштів та 
цільових позабюджетних фондів здійснюється не-
системно і непрозоро. Так, окремі видатки соціаль-
ного характеру містяться, крім соціального захисту 
і соціального забезпечення, і в інших видаткових 
статтях бюджету, а саме: житлово-комунальне гос-
подарство, освіта, духовний і фізичний розвиток, 
охорона здоров’я, громадський порядок та оборона 
тощо. Таким чином, видатки соціального характеру 
можна знайти практично у кожній із видаткових 
статей зведеного бюджету, що включає показники 
державного та місцевих бюджетів.

За таких умов реальний обсяг усіх соціальних 
видатків держави буде в 3-4 рази перевищувати 
той, що декларується за видатковою статтею «Со-
ціальний захист та соціальне забезпечення» зведе-
ного бюджету.

Крім того, залишається проблема реалізації 
міжнародно-правових гарантій соціальних прав 
громадян і міжнародно-правових зобов'язань Укра-
їни щодо модернізації діючої системи соціального 
захисту в національному законодавстві. У переваж-
ній більшості випадків закони з питань ратифікації 
міжнародних договорів приймаються без одночас-

ного прийняття нових або внесення змін до чинних 
законів України, що випливають із цих договорів. 
Отже, Україна визнає міжнародні стандарти в со-
ціальній сфері, але не вживає достатніх заходів для 
їх практичної реалізації [1]. 

Аналіз останніх публікацій. Окремі аспекти да-
ної проблеми, а саме фінансування видатків на со-
ціальну сферу досліджуються в працях вітчизня-
них вчених, зокрема: О.П. Кириленка, К.В. Павлюк, 
Ф.О. Ярошенка Р.А. Кравченко, Т.Г. Затонацької та 
інших. Не дивлячись на це протягом останніх років 
значно зросла увага до цієї проблематики і як на-
слідок збільшилась кількість наукових праць. Отже 
актуальність пошуку фінансування соціальної сфе-
ри не втрачає своєї актуальності.

Мета статті. Метою дослідження є з’ясування 
сутності видатків та порядок їх розподілу на ви-
конання соціальних завдань. Дослідження про-
блеми діючих механізмів фінансового забезпе-
чення галузі. Пошук нових джерел фінансування 
соціальної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В статті розглянуті існуючі економічні засади фор-
мування моделі соціальної політики в Україні. Про-
аналізовано ресурсні і інституціональні обмеження 
щодо подальшого реформування соціальної сфери. 
Обґрунтовуються пріоритети соціальної політики 
держави, які залежать від стратегічної мети со-
ціально-економічного розвитку країни. Підкреслю-
ється, що для забезпечення довгострокової конку-
рентоспроможності країни у глобалізованому світі 
слід зосередити зусилля на інвестуванні в люд-
ський капітал, розвитку соціальної інфраструктури 
та підвищенню якості життя найбільш чисельних (а 
не лише найбідніших) прошарків населення. Про-
понуються стратегічні напрями реформування со-
ціальної політики в Україні [2].

В сучасних умовах значну частину загального 
обсягу державного бюджету займають видатки на 
розвиток соціальної інфраструктури з метою забез-
печення соціально-економічних та культурних прав 
громадян, зокрема видатки на соціальне забезпе-

чення, освіту, науку, культуру тощо. До 
складу діючих заходів соціального захис-
ту населення відносять окремі види суб-
сидування, а також направлення зусиль 
на подолання безробіття [3].

Відповідно до Бюджетного Кодексу 
видатки державного бюджету – це еконо-
мічні відносини, які виникають в резуль-
таті розподілу централізованого фонду 
грошових коштів держави і його викорис-
тання за цільовим призначенням [4]. 

 
Соціальний захист

Соціальні послуги (запобіжна 
та реабілітаційна функції)

Соціальна допомога 
(реабілітаційна функція)

Соціальне страхування 
(запобіжні функції)

Медичне Пенсійне Від безробіття

Від нещасного випадку Тимчасової втрати працездатності

Рис. 1. Складові соціального захисту населення
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Соціальний захист – це комплекс заходів, які 
спрямовані на забезпечення добробуту громадян за 
рахунок чітко встановлених економічних умов [4]. 
Високий його рівень досягається за рахунок соці-
альної допомоги і страхування. Відобразимо основні 
складові соціального захисту населення на рис. 1

Видатки на соціальне забезпечення населення 
можна об’єднати їх у такі групи:

– I група – видатки на соціальний захист у 
зв’язку з малозабезпеченістю. До їх складу входять 
допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми, дер-
жавна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 
тощо.

– II група – виплати у вигляді компенсації втра-
ченого доходу, а саме: виплата допомоги під час ва-
гітності і пологів, допомога по догляду за дитиною 
до 3-х років та дитиною-інвалідом.

– III група – виплати у вигляді компенсації 
втраченого здоров’я або майна.

– IV група – видатки, пов’язані з наданням 
підтримки в облаштуванні (витрати на утримання 
притулків для неповнолітніх) [5]. 

Галузь соціальної сфери фінансується за ра-
хунок фондів фінансових ресурсів, які займають 
близько 30% ВВП та коштів, що отримані від ви-
конання робіт та надання послуг. Близько 80% сімей 
одержують соціальні виплати, компенсації, пільги 
за рахунок коштів бюджетів різних рівнів. Відобра-
зимо обсяги видатків на соціальну сферу у складі 
державного бюджету в табл. 1.

З наведеної таблиці видатків соціального харак-
теру видно що у 2013 році видатки мали тенденцію 
до збільшення, в порівнянні із 2012 роком а саме: 
збільшилося фінансування охорони здоров’я на 
1517,9 грн. або на13%, соціальний захист та соці-
альне забезпечення на 13292,8 млн. грн. або на 17%, 
а також інших галузей, що є позитивним моментом. 
Однак, існують і негативні моменти, зокрема, про-
блема покращення якості пенсійного забезпечення, 
основними причинами якого є низький розмір пен-
сій, недостатній рівень обслуговування осіб, що є 
інвалідами чи втратили годувальника. З метою вре-
гулювання даної ситуації у 2012 році було збіль-
шено асигнування на пенсійне забезпечення військо 

службовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень 
до пенсії. Значну частину соціальних видатків у 
державному бюджеті становлять видатки на освіту, 
яка є обов’язковим чинником формування й роз-
витку людського капіталу. У 2013 році її величина 
становить 30943,0 млрд. грн., що на 11% більше ніж 
у 2012 році.

Проте обсяг видатків на соціальний захист та 
соціальне забезпечення, що відображається у дер-
жавному бюджеті, не розкриває реального обсягу 
всього бюджетного фінансування, яке спрямову-
ється в Україні на сферу соціального захисту та 
соціального забезпечення. Це пояснюється тим, що 
відповідно до діючої системи бухгалтерського об-
ліку, деякі складові видатків на фінансування соці-
альних послуг, соціальних виплат та інших заходів 
соціального захисту включаються до інших видат-
кових статей бюджету, а саме: видатків на жит-
лово-комунальне господарство, освіту, духовний і 
фізичний розвиток, охорону здоров’я, громадський 
порядок та оборону тощо [6].

Видатки на сферу соціального захисту та со-
ціального забезпечення можна знайти практично 
у кожній з видаткових статей бюджету відповідно 
до функціональної класифікації видатків. Напри-
клад, видатки за статтею «Субвенція з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на облаштування 
закладів, які надають соціальні послуги дітям та 
молоді» фактично належать до видатків на сферу 
соціального захисту та соціального забезпечення, 
проте формально вони обліковуються за видатко-
вою статтею бюджету «Загальнодержавні видатки». 

Інший приклад – видаткова стаття «Компенса-
ція збитків Пенсійного фонду, викликаних впрова-
дженням спеціальної ставки для платників фіксо-
ваного сільськогосподарського податку». Видатки за 
цією статтею логічно було б віднести до видатків 
на сферу соціального захисту та соціального за-
безпечення, але вони включаються до видаткової 
статті бюджету «Економічна діяльність». Ще одним 
прикладом є стаття «Фінансова підтримка сана-
торно-курортних закладів», за якою фінансуються 
державні програми оздоровлення ветеранів війни, 
інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чор-

Таблиця 1
Видатки Державного бюджету на соціальну сферу, млн. грн.
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Джерело: Державне казначейство України 
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нобильської катастрофи, дітей і молоді та ін. Однак 
ці видатки належать до видаткової статті «Охорона 
здоров’я», хоча, зважаючи на цільові групи, більш 
доцільно було б відносити їх до видатків на соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення.

Таким чином, реальний обсяг видатків на сфе-
ру соціального захисту та соціального забезпечення 
значно перевищує ту їх частину, що проходить у 
зведеному бюджеті України за видатковою статтею 
«Соціальний захист та соціальне забезпечення». 
Щоб побачити реальний обсяг видатків на сферу 
соціального захисту та соціального забезпечення в 
Україні, необхідно визначити ті з них, які на прак-
тиці фінансуються за рахунок інших видаткових 
статей бюджету, але фактично спрямовуються на 
вирішення окремих питань у сфері соціального за-
хисту та соціального забезпечення.

Для того, щоб провести коректне порівняння ви-
датків на сферу соціального захисту та соціально-
го забезпечення, які здійснює Україна, з аналогіч-
ними показниками розвинутих країн – наприклад, 
таких, як країни-члени Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР), – перш за все, 
необхідно підрахувати загальний обсяг відповід-
них видатків в Україні. Цей розрахунок має вклю-
чати видатки, що обліковуються за видатковою 
статтею «Соціальний захист та соціальне забезпе-
чення», іншими видатковими статтями бюджету, а 
також видатки державних цільових позабюджет-
них фондів. Інші видаткові статті бюджету вклю-
чають видатки на охорону здоров’я та видатки на 
про грами житлового будівництва і забезпечення 
житлом, що фінансуються за рахунок державного 
та місцевих бюджетів. Видатки, що здійснюються 
за рахунок держави на соціальний захист та со-
ціальне забезпечення [7].

У 2014 році приділено значну увагу соціальній 
сфері, а всі соціальні стандарти, закладені в бю-
джет, мають під собою об’єктивне підґрунтя та від-
повідне фінансове забезпечення. 

Варто також зауважити, що одним із пріори-
тетних напрямів соціальної політики 2014 року 
є реформа медичного обслуговування, головною 
мета якої поліпшення здоров’я населення, за-
безпечення рівного і справедливого доступу всіх 
членів суспільства до медичних послуг належної 
якості [8].

Висновки. Проаналізувавши структуру видатків 
на соціальні цілі відмітимо, що досягнення ефек-
тивної системи соціального захисту в Україні мож-

ливе лише за рахунок поєднання її із фінансовою 
стабільністю та економічним зростанням. Необхідно 
вдосконалити законодавчу базу з метою функціону-
вання ефективної системи пенсійного забезпечення; 
підвищити рівень освіти за рахунок раціонального 
використання фінансових та матеріально-технічних 
ресурсів; побудувати чітку систему відрахувань до 
соціальних фондів [9].

Система соціального захисту складається з 
трьох елементів, кожен з яких має різне коло 
суб'єктів, джерела фінансування, умови та мету за-
безпечення. Система соціального захисту включає 
такі форми:

– соціальне страхування за рахунок обов'язкових 
страхових і добровільних внесків;

– державне забезпечення та надання соціальних 
послуг окремим категоріям громадян за рахунок 
державного бюджету;

– соціальну допомогу та соціальну підтримку 
непрацездатних громадян.

На сьогодні нараховується понад 20 різних видів 
допомог і пільг, а падання їх закріплено десятками 
законів. Система є складною, окремі соціальні про-
грами не мають стабільного фінансування або за їх 
затвердження не передбачалися цільові джерела 
фінансування. Видатки державного бюджету Укра-
їни на соціальний захист і соціальне забезпечення 
з 2006 по 2013 р. зросли з 30283,9 млн до майже 
88547,2 грн. 

Сьогодні настала нагальна потреба змінювати 
докорінно ситуацію, що склалася в державі, виво-
дити Соціальну сферу на новий, якісно досконалий 
рівень функціонування, а саме: 

1. Необхідно розробити систему контролю, яка 
б забезпечувала цільове надходження коштів, які 
спрямовують на освіту чи охорону здоров' я. 

2. Поступово забезпечити зростання заробітної 
плати працівникам соціальної сфери, цим самим 
мотивуючи їх до вдосконалення та ефективності 
надання ними певного роду послуг. 

3. Затвердити на законодавчому рівні соціаль-
них стандартів, що реалізовуються на території 
всієї країни. 

4. Побудувати міжбюджетні відносини відпо-
відно до реальної вартості виконання Соціальних 
функцій, що розраховується на базі соціальних 
стандартів. 

5. Перейняти позитивний зарубіжний досвід фі-
нансування та підтримки соціальної сфери західно-
європейських країн
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Аннотация
Значимость социальной сферы и ее финансирования в Украине, трудно переоценить. В любом государстве социальная 
сфера, сфера социальной политики служит интересам, прежде всего, людей как высшей ценности на Планете Земля. 
Финансирование социальной сферы является сложным и не прозрачным. Основными проблемами финансирования 
социальной сферы являются: низкая адресность при предоставлении социальной поддержки; распределение социаль-
ных трансфертов является несправедливым; предоставление большинства видов социальной помощи происходит без 
учета доходов; отсутствие мониторинга потребленных пособий и доходов потребителей этих пособий. Для решения 
проблем, которые сложились нужно учитывать все виды доходов граждан при предоставлении льгот, ввести и усовер-
шенствовать уже существующие методы косвенной оценки доходов граждан претендующих на социальную помощь.
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Summary
It is hard to revaluate the significance of the social sector and its financing in Ukraine. In any state, social sphere and 
social policy sphere serve primarily the interests of people as the highest value on the Earth. Financing the social sphere 
is complicated and not transparent. The main problems of financing the social sphere are: low targeting in social support 
provision; distribution of social transfers is unfair; provision of most social benefits takes place without consideration of 
incomes; lack of monitoring of consumed benefits as well as incomes of consumers of these benefits. In order to address the 
issues that occurred, it is necessary to consider all kinds of incomes of citizens in the provision of benefits, to implement 
and improve existing methods of indirect estimation of incomes of citizens applying for social support. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КАПІТАЛУ БАНКІВ

У статті розглянуто особливості формування капіталу банків і управління ним. Показано, що недостатній рівень 
капіталізації є загальною проблемою для банківської системи України. З метою удосконалення управління формуван-
ням банківського капіталу запропоновано низку інформативних, нормативних й організаційних заходів. 
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Постановка проблеми. Капітал банків забез-
печує можливість банківської системи здій-

снювати позитивний вплив на економіку, розширю-
вати масштаби власної діяльності, не допускаючи 
при цьому значних ризиків, і відповідно зберігаючи 
надійність системи. Здатність вирішення цих за-
вдань залежить передусім від механізмів управлін-
ня формуванням капіталу банків.

Водночас, як було встановлено у попередніх до-
слідженнях [1, с. 168; 2, c. 259-260] понад 70% ві-
тчизняних банків мають неоптимальну фактичну 
капіталізацію, а в середньому фактична капіталі-
зація по системі банків становить трохи більше за 
половину від оптимальної. Станом на 22.04.2015 р. 
41 комерційний банк знаходиться у стадії ліквідації 
(27,7% від кількості банків, що мають ліцензію на 
здійснення діяльності) [3].

Тому питання підвищення рівня капіталізації 
банківської системи України є основною вимо-
гою регуляторних органів, оскільки низький рі-
вень капіталізації вітчизняних банків не в змозі 

забезпечити банківськими ресурсами реальний 
сектор економіки.

Останні дослідження і публікації, невиріше-
ність питання. Вивченням проблем управління 
формуванням банківського капіталу присвячено на-
укові праці зарубіжних і вітчизняних економістів: 
Кідуелл Д. [4], Роуз П. [5], Сінкі Дж. [6],, Гропп Р. [7], 
Октавіа М. [8], Е. Чаглаян [9], Алексеєнко М.Д. [10], 
Реверчук С.К. [11], Зарицька І.М. [12], Звєряков М.І., 
Коваленко В.В. [13], Купченко Ю.Е. [14] та ін. 

Разом з тим, незважаючи на глибину наукових 
досліджень в цій сфері, існуючі розробки і реко-
мендації не дають цілісної уяви про формування 
банківського капіталу, не повною мірою розкриті 
особливості формування банківського капіталу у 
специфічних умовах вітчизняної економіки, від-
сутні діючі стимули до збільшення капіталізації 
банківської системи. Цим визначається актуаль-
ність проблеми формування банківського капіталу 
й управління ним як одного з пріоритетних дослі-
джень у банківській системі України. 
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Постановка завдання. Метою даної статті є роз-
робка рекомендацій щодо удосконалення управлін-
ня формуванням капіталу банків у сучасних еконо-
мічних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Управління фор-
муванням банківського капіталу представляє 
собою цілеспрямований вплив на об’єкт (влас-
ний і позиковий капітал) з боку суб’єктів (Комі-
тет з управління активами і пасивами, Комітет 
з управління кредитними ризиками, Комітет з 
управління ринковими ризиками, Казначейство, 
Правління і власники, НБУ, Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку). Головною 
ціллю управління формуванням капіталу є зрос-
тання вартості банку. 

Ефективне управління формуванням банківсько-
го капіталу покликано забезпечувати довгостроко-
ву, ефективну діяльність банку і зростання ринко-
вої його вартості, шляхом формування достатнього 
обсягу капіталу, оптимізації розподілу капіталу за 
видами діяльності і напрямками використання, під-
тримки фінансової рівноваги, фінансової гнучкості і 
достатнього рівня контролю над банком з боку його 
власників.

Центральною проблемою управління формуван-
ням капіталу є визначення чинників оптимальнос-
ті структури капіталу банків. 

Що ж саме визначає структуру банківського 
капіталу? Традиційною на це питання є наступна 
відповідь: «Фінансові компанії мають специфіч-
ну структуру активів і пасивів, борг для них є не 
засобом залучення фінансування, а «сировиною». 
Структура капіталу фінансових компаній визнача-
ється головним чином регулятивними вимогами до 
капіталу» [15, с. 86]. Одначе, емпіричні дослідження 
формування структури банківського капіталу [7-9] 
ставлять під сумнів таке твердження. 

Шляхом економіко-статистичного моделюван-
ня [1] було встановлено, що із загального переліку 
чинників формування структури капіталу банків, 
реально на оптимізацію зазначеного показника, 
сприяючи збільшенню капіталізації, впливають 2 
чинники: розмір банку та ризик банківської діяль-
ності (рис. 1).

Безперечно також, що поточний рівень капіталі-
зації чималою мірою визначається рівнем капіталі-
зації банку в попередній період. Зазначені резуль-
тати підказують напрямки, яким слід приділити 
першочергову увагу при вирішенні задачі оптимі-
зації капіталізації банку:

- з одного боку, це – збільшення обсягів і якості 
власного капіталу банків, тобто, розмірів активів і 
їхньої якості;

- з іншого – зменшення ризиків банківської ді-
яльності.

 Причому, ці показники і, відповідно, ці задачі 
тісно пов’язані між собою.

Ринкова ціна акцій банку безпосередньо 
пов’язана з довірою до банку. Брак довіри до бан-
ківських установ породжує зменшення ринкової 
вартості акцій. Водночас, недовіра до банків багато 
в чому випливає з ненадійності їх функціонування, 
яка у свою чергу є наслідком недотримання при-
йнятих у світі нормативів банківської системи. При 
цьому, зазначене недотримання може спричиняти-
ся (і спричиняється) як тим, що банки не викону-
ють деякі із чинних нормативів, так і тим, що інші 
нормативи, встановлені НБУ, є більш слабими в по-
рівнянні з європейськими.

Ця проблема логічно пов’язана з іншою – нее-
фективною структурою банківського капіталу, про-
явами якої є:

- превалювання акціонерної форми капіталу й 
зосередження переважної його частини у незначної 
кількості власників;

- відсутність дієвого стимулювання нарощення 
власного капіталу;

- формування позикового капіталу банків за ра-
хунок, переважно, депозитних ресурсів фізичних 
осіб і суб’єктів господарювання.

 

Рис. 1. Потенційні та реальні чинники  
оптимізації структури капіталу банку  

та збільшення його капіталізації

У свою чергу, останню проблему можна визна-
чити, як проблему ресурсного регулювання, зокре-
ма, формування ресурсної бази банків.

Проблема формування ресурсної бази банків на 
депозитній основі.

Як уже зазначалося вище, ресурсна база банків 
формується, переважно, на депозитній основі, при-
чиною чого є, з одного боку повільність змін у сфе-
рі правового забезпечення механізму формування 
капіталу, яке би допомогло вирішенню питання 
повернення вкладів позичальникам із метою сти-
мулювання їх до активізації позикового процесу, а 
отже – до створення умов формування стабільної 
частини позикового капіталу; з іншого – впрова-
дженням обмежень для банків на здійснення депо-
зитних операцій у разі невиконання банками нових 
підвищення вимог до регулятивного капіталу, що 
впроваджуються з метою збільшення надійності 
функціонування банків.

При вирішенні зазначених проблем слід 
обов’язково брати до уваги необхідність балансу 
між загальним державним регулюванням і локаль-
ним управлінням в окремому банку. Бо завданням 
уряду та НБУ є утримання всієї банківської сис-
теми країни, тоді як менеджмент окремого банку 
опікується лише цим банком.

Тут слід розуміти, що ті чи інші рішення загаль-
ного характеру можуть розбалансувати економічну 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 95

2 (05) Vol. I, may 2015

(банківську) систему: надмірно жорсткі вимоги до 
обсягів власного капіталу зменшують мобільність 
банків; м’які вимоги – зменшують їхню стабільність 
і надійність.

У механізмі формування ресурсної бази мож-
на виділити три складові: ресурсне забезпечення, 
ресурсне регулювання й оптимізацію сформованої 
ресурсної бази.

Ресурсне забезпечення стосується способів фор-
мування ресурсної бази, достатньої для забезпе-
чення ефективної банківської діяльності. Серед цих 
способів можна виділити такі:

- управління власним капіталом, що склада-
ється з основного та додаткового капіталу без від-
рахувань; 

- нарощування акціонерного капіталу, реаліза-
ція ефективної дивідендної політики;

- освоєння нових видів операцій, технологій і 
ринків з використанням клієнтських коштів;

- забезпечення прибутковості кредитно-інвести-
ційних операцій.

На формування системи ресурсного регулюван-
ня комерційного банку чинять вплив як внутрішні, 
так і зовнішні чинники.

Зовнішні чинники, пов’язані з ресурсним ре-
гулюванням банківської системи країни в цілому, 
можна розділити на:

- правові нормативні;
- економічні нормативні;
- економічні індикативні.
До перших відносяться параметри податкового, 

валютного, антимонопольного законодавства. Най-
більш вагомими обов’язковими економічними та фі-
нансовими нормативи є, зокрема, облікова ставка 
НБУ, норми обов’язкового резервування і т. п. Інди-
кативні показники пов’язані, наприклад із вимірю-
ванням рівня конкуренції на грошово-кредитному 
ринку тощо.

Відповідальність за правові нормативи несе, 
насамперед, Верховна Рада та Кабінет Міністрів 
України. За другу групу відповідає Національний 
банк України і, певною мірою, урядові структу-
ри. Індикативне оцінювання є парафією НБУ та 
Держстату.

Державне регулювання грошово-кредитно-
го ринку (встановлення облікової ставки, норми 
обов’язкових резервів, тощо), як і регулювання пра-
вового та нормативного середовища: податкового, 
валютного чи антимонопольного законодавства – не 
є предметом даного дослідження і згадується у цьо-
му пункті задля повноти опису системи управління 
банківськими капіталами.

Серед внутрішніх чинників, що здійснюють най-
більш значущий вплив, можна виділити такі:

- поведінку банку на грошово-кредитних рин-
ках, що полягає у прийнятті рішень стосовно сту-
пеню універсалізації (спеціалізації) кредитної та 
депозитної політики банку;

- забезпеченість фінансових ризиків власним 
капіталом;

- результати фінансової діяльності банку та тен-
денцію їх зміни.

Ресурсне регулювання внутрішніх чинників 
природно здійснюється менеджментом банку і пе-
редбачає попередню оцінку значень перелічених 
параметрів: ефективність прийнятих рішень щодо 
стратегії та тактики поведінки, рівень їх оптималь-
ності; рівень забезпечення власним капіталом бан-
ківських ризиків; статичні та динамічні величини 
фінансових показників функціонування банку.

Оптимізація сформованої ресурсної бази містить 
заходи щодо збільшення ефективності розміщення 

залучених власних і запозичених коштів із метою 
максимізації прибутків банку. Складовими зазначе-
ного механізму є:

- на мікрорівні – оптимізація структури запо-
зичених власних і залучених коштів з урахуван-
ням її відповідності структурі активів; оптимізація 
кредитної політики стосовно узгодження величини 
кредитних ризиків із величиною резервів, призна-
чених для їх покриття [16, c. 78];

- на макрорівні – реалізація ефективної системи 
оподаткування банківських капіталів.

Проблема підвищення надійності функціону-
вання банківських установ і довіри до них:

- абсолютне превалювання акціонерної форми 
капіталу й зосередження його в руках переважно 
незначної кількості власників;

- відсутність дієвого стимулювання нарощення 
власного капіталу;

- позиковий капітал банків формується пере-
важно за рахунок депозитних ресурсів фізичних 
осіб і суб’єктів господарювання;

Важливим кроком у підвищенні капіталізації 
банківської системи повинно стати удосконалення 
системи ризик-менеджменту у банках. Вважаємо, 
що банки повинні керуватися такими принципами 
системи управління ризиками:

- наявність стратегії управління ризиками;
- наявність відповідної організаційної струк-

тури;
- принцип колегіальності, розділення конфліктів 

інтересів.
Тому вітчизняним банкам пропонується ви-

користовувати ті моделі ризик-менеджменту, по-
будовані не лише на основі середньостатистичних 
даних, а і враховують критичні дані, що особли-
во актуально в умовах економічної нестабільності. 
Тому в сучасних умовах, у межах використання 
передового міжнародного досвіду банківської діяль-
ності та впровадження рекомендацій Базельського 
комітету необхідний новий підхід до побудови мо-
делей ризик-менеджменту.

Проблема збільшення капіталізації банків.
Одним зі шляхів підвищення рівня капіталізації 

українських банків є участь держави у стимулю-
ванні капіталізації прибутку в банках, надання фі-
нансової допомоги банківським установам. Стосов-
но упорядкування участі держави в капіталізації 
банків ще у 2008 році Кабінетом Міністрів України 
було прийнято постанову № 960. Згідно цього до-
кументу, Національний банк України встановлює 
критерії, за якими визначається можливість участі 
держави в капіталізації банків, «проводить діагнос-
тування банків із залученням аудиторської компа-
нії, за результатами якого має право: рекоменду-
вати учасникам банку збільшити його статутний 
капітал, зокрема із залученням інвесторів; призна-
чати тимчасову адміністрацію (тимчасовий адміні-
стратор може ухвалити рішення про продаж бан-
ку, його частини, реорганізацію банку, зменшення 
статутного капіталу, пропонувати НБУ ліквідувати 
банк); вносити на розгляд Кабміну пропозицію про 
участь держави в капіталізації банку» [17].

В період найбільш глибокої фінансової й еко-
номічної кризи протягом 2008-2009 рр. користь від 
цієї постанови не піддається сумніву: банки до яких 
з ініціативи держави було застосовано процедуру 
рекапіталізації капітал суттєво збільшився [18]. 
Проте, ці заходи є, швидше, адміністративними і за 
більш спокійних часів не надто вітаються ринкови-
ми банківськими структурами.

Натомість, проведене дослідження [1] дає під-
стави для розробки економічного шляху оптимі-
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зації структури капіталу банків і збільшення їх 
капіталізації.

По-перше, враховуючи значущість для процесу 
оптимізації тих чи інших показників формування 
структури капіталу, рекомендується зосередитись 
на показниках величини банку та рівня ризиковості 
його операцій, насамперед, на їх співвідношенні.

Побудована модель у виразі для оптимальної 
структури капіталу банка установлює співвідно-
шення між коефіцієнтами при змінних «банківські 
ризики» та «розмір банку» на рівні близько 30. Це 
опосередковано вказує на оптимальний рівень ри-
зиків відносно банківських активів – 1:30. Відомо, 
що ризики більші за 1:10 вважаються великими, 
1:20 – 1:10 – помірними, менші за 1:20 – низькими. 
Отже, модель дає формально-статистичне підтвер-
дження емпіричних рекомендацій.

По-друге, задля розв’язання проблеми стимулю-
вання нарощення власного капіталу рекомендуєть-
ся впровадження диференційованого оподаткуван-
ня прибутку банків [19], тобто встановлення різних 
ставок оподаткування для прибутку, спрямованого 
на споживання і на реінвестування. Така дифе-
ренціація дозволятиме певною мірою здійснювати 
пропорційне зростання активів, що у подальшому 
сприятиме підвищенню надійності банку, довіри до 
нього, а відтак – і до рівня їх капіталізації та збіль-
шення прибутків.

У зв’язку з вищевикладеним пропонуються 
такі заходи на макро- та мікрорівні, спрямовані 
на оптимізацію структури банківського капіталу, 
а відтак – на підвищення капіталізації вітчизняної 
банківської системи.

Інформативні заходи
інформування банків щодо перспективи впрова-

дження стандартів «Базель ІІІ» задля надання їм 
часу на підготовку та прилаштування;

Нормативні заходи
поступове та планомірне переведення банків-

ської системи України на стандарти «Базель ІІІ»;
при впровадженні нових (коригуванні чинних) 

стандартів банківської діяльності спеціальну ува-
гу звернути на дотримання співвідношень власного 
та позикового капіталу та величини активів і рів-
ня ризиковості банківських операцій; при встанов-
ленні обов’язкових граничних нормативів стосовно 
покриття банківських ризиків врахувати, що опти-
мальною пропорцією рівня ризику до величини ак-
тивів є 0,033;

вийти із пропозицією щодо диференціації став-
ки оподаткування прибутку банків, залежно від на-
прямку його використання: на реінвестицію капіта-
лу чи на споживання;

Організаційні заходи
макрорівень
при розробці стимулів для банків щодо оптимі-

зації структури їх капіталів шляхом нарощування 

власного капіталу провести диференціацію банків 
за типом їх інвестиційної поведінки: агресивної, по-
мірно-агресивної, помірної, помірно-консервативної 
та консервативної, беручи до уваги, що банки різ-
них типів оптимізують структуру свого капіталу з 
різною швидкістю та надійністю;

мікрорівень
незалежно від змін у загальнодержавній нор-

мативній базі, зорієнтувати менеджмент банку на 
оцінку достатньої ефективності капіталу банку 
згідно міжнародним стандартам «Базель ІІІ»;

внутрішнє ресурсне управління: при плануванні 
ризикових операцій мониторити рівень забезпечен-
ня ризиків власним капіталом, утримуючи його в 
межах (0; 0,1) від активів при бажаному значенні 
близько 0,033;

на підставі індивідуально розрахованої банком 
оптимальної величини його капіталізації, корис-
туючись параметрами швидкості оптимізації, по-
ступово наближувати її значення до оптимального, 
звертаючи головну увагу на ключові фактори: ве-
личину банку та рівень ризикованості його фінан-
сових операцій;

при оптимізації структури капіталу проаналізу-
вати і при потребі скорегувати власний тип інвес-
тиційної поведінки.

Висновки. Таким чином, запропоновані напря-
ми підвищення капіталізації банківської системи 
тісно переплітаються між собою. Так, удоскона-
лення та стабілізація законодавчої бази безпосе-
редньо вплине на капіталізацію банківської систем 
України, а також сприятиме підвищенню конку-
рентоздатності вітчизняних банківських установ 
порівняно з іноземними.

Пропоновані заходи з боку держави, Націо-
нального банку України та комерційних банків 
дадуть можливість використовувати у банків-
ській практиці нові методи у процесі управління 
капіталом банківської системи, результатом чого 
стане підвищення вартості акцій банку, зростання 
величини власного капіталу банків та збільшен-
ня кредитно-інвестиційного потенціалу банків, що 
забезпечить національну економіку необхідними 
ресурсами.

Сукупний ефект від зазначених заходів без-
умовно сприятиме відновленню довіри до бан-
ківської системи та підвищенню капіталізації 
банківської системи України, а також підвищить 
конкурентоспроможність вітчизняних банків на 
світовому фінансовому ринку та забезпечить фі-
нансову стабільність національної економіки на 
шляху інтеграції у світове господарство. Це, у 
свою чергу, стимулюватиме розвиток реального 
сектора економіки і створить умови для форму-
вання стабільного конкурентного середовища у 
банківській сфері та національної безпеки кра-
їни в цілому.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности формирования капитала банков и управление им. Показано, что недостаточный 
уровень капитализации является общей проблемой для банковской системы Украины. В целях совершенствования 
управления формированием банковского капитала предложен ряд информативных, нормативных и организацион-
ных мероприятий.
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF FORMATION BANK CAPITAL

Summary
The paper studies features of formation and control of bank capital. It is shown that insufficient level of capitalization is a 
common problem for banking system of Ukraine. In order of improvement of management of formation bank capital was 
proposed a series of informative, normative and organization measures.
Keywords: bank capital, bank capital formation control, optimization of the capital structure.
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В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

У статті розкрито заходи з формування розвитку маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі 
України, які гармонійно доповнюють ринкові механізми, що виявляють в основному лише короткостроковий вплив 
на сферу інновацій. Ринкові орієнтири дозволяють авіаційній галузі України ураховувати сьогоднішню економічну 
ситуацію й виробляти певні прогнози, але тільки на найближче майбутнє. У цих умовах пріоритет віддається 
інноваційним процесам, які забезпечують високий «приватний ефект» – найчастіше максимум прибутку на вкладений 
акціонерами капітал. При цьому можуть виявитися незатребуваними інноваційні ідеї, що містять у собі величезний 
«суспільний ефект» або потенційний ефект у майбутньому (продукти й процеси завтрашнього дня). От ці спрямовані 
у відносно далеке майбутнє ідеї й покликані, головним чином, вбирати у свою орбіту заходи формування й розвитку 
маркетинго-інноваційної діяльністі держави в авіаційній галузі України. При цьому необхідно, зокрема, прагнути 
до розвитку в Україні міжнародної структури нововведень і системи передачі технологій, до створення відповідних 
консультаційних служб, патентної системи, міжнародних технічних стандартів, посиленню інтеграції при реалізації 
проектів інноваційної діяльності держави.
Ключові слова: маркетингова стратегія, авіаційні технології, авіаційна галузь України.

Постановка проблеми. Формування й розви-
ток маркетингової стратегії інноваційного 

розвитку авіаційної галузі України (МСІРАГУ) в 
структурі державного регулювання економіки ви-
значається особливостями маркетинго-інновацій-
ної діяльністі держави в авіаційній галузі України 
(МІДДАГУ) як об'єкта дослідження. Вони більшою 
мірою пов'язані з товарно-грошовими відносинами, 
опосередкованими всі стадії реалізації МСІРАГУ. 
У цих обставинах формування й розвиток МСІ-
РАГУ споконвічно націлена на практичний комер-
ційний результат. Сама ідея, що дає поштовх ін-
новаційної діяльності держави, має меркантильний 
зміст: це вже не результат «чистої науки», отрима-
ний університетським ученим у вільному, нічим не 
обмеженому творчому пошуку. 

Формування й розвиток МІДДАГУ в промисло-
во розвинених країнах спрямоване на створення 
сприятливого економічного клімату для здійснен-
ня інноваційних процесів і є, мабуть, сполучною 
ланкою між сферою «чистої» (академічної) науки 
й завданнями виробництвам. У цілому основні за-
ходи в області формування й розвитку МІДДАГУ 
можна звести, ніяк не претендуючи на повноту 
перерахування, до наступних моментів: держава 
сприяє розвитку науки, у тому числі прикладної і 
підготовці наукових і інженерних кадрів (основне 
джерело інноваційних ідей); у рамках більшості 
урядових відомств існують різноманітні програми, 
спрямовані на підвищення інноваційної активності 
бізнесу; державні замовлення, переважно у формі 
контрактів, на проведення НДДКР забезпечують 
початковий попит на множину нововведень, які 
потім знаходять широке застосування в економіці 
країни; фіскальні та інші елементи державного ре-
гулювання формують стимулюючий вплив зовніш-
нього середовища, які обумовлюють ефективність і 
необхідність інноваційних рішень; держава висту-
пає в ролі посередника в справі організації ефек-
тивної взаємодії академічної й прикладної науки, 
стимулює кооперацію в області НДДКР авіаційної 
галузі України (АГУ) і університетів.

Аналіз публікацій. Заходи формування й роз-
витку МІДДАГУ в сучасній економіці можна під-
розділити на прямі й непрямі [2, 9]. Співвідношення 

їх визначається економічною ситуацією в країні й 
вибраною у зв'язку із цим концепцією державного 
регулювання – з упором на ринок або на централі-
зований вплив [3, 7, 10]. Як правило, у період еконо-
мічного спаду характерна перевага «кейнсіансько-
го» підходу до формування й розвитку МІДДАГУ, 
що припускає надзвичайно активне втручання дер-
жави в економічне життя суспільства, у період під-
йому економіки бере гору філософія консерватиз-
му, що віддає перевагу грі ринкових сил [1, 4, 11].

У цей час економісти по ступеню активності 
втручання держави в економіку виділяють три гру-
пи країн: у першій взяла гору концепція необхід-
ності активного втручання держави в управління 
економікою (Японія й Франція); друга характери-
зується переважним упором на ринкові відносини 
(США, Великобританія); третя дотримується «про-
міжного» варіанта при формуванні й розвитку інно-
ваційної діяльності держави: державне регулюван-
ня сполучається з низьким ступенем централізації 
державного апарата, використовуються непрямі 
методи впливу при розвитому системі узгодження 
інтересів уряду і бізнесу [5,6,8].

Ціллю статті є формування новітніх підходів до 
розвитку маркетинго-інноваційної діяльністі дер-
жави в авіаційній галузі України.

Виклад основного матеріалу. Прямі методи 
формування й розвитку МІДДАГУ в рамках роз-
гляду теоретико-методологічних основ управління 
державною інноваційною діяльністю здійснюються 
переважно у двох формах: адміністративно-відо-
мчої й програмно-цільової.

Адміністративно-відомча форма розвитку МІД-
ДАГУ проявляється у вигляді прямого дотаційного 
фінансування проектів інноваційної діяльності дер-
жави, здійснюваного у відповідності зі спеціальни-
ми законами, прийнятими з метою безпосереднього 
сприяння інноваціям. Так, у США в 1980 р. був при-
йнятий закон Стивенсона-Вайдлера «Про техно-
логічні нововведення» ряд, що передбачає, заходи 
стимулювання промислових інновацій; створення 
для їхнього вивчення й стимулювання спеціальних 
організацій у рамках апарата виконавчої влади, 
надання сприяння в обміні науковим і технічним 
персоналом між університетами, промисловістю й 
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державними лабораторіями, заохочення приватних 
осіб і корпорацій, що вносять великий внесок у роз-
виток науки й техніки. Яскравим прикладом дота-
ційного державного фінансування проектів іннова-
ційної діяльності держави може служити відкриття 
в США в 1985 р. інституту промислової технології 
при Мічиганському університеті. На організацію 
цього інституту місцевою й федеральною владою 
було виділено 17 млн. дол. Основне його завдання – 
розробка й експериментальна експлуатація гнуч-
ких інтегрованих виробничих систем і інших засо-
бів автоматизації авіавиробництва. Усього 163 млрд. 
дол., що витрачаються в США на НДДКР в 2008 р., 
на частку державного уряду доводилася 
майже половина – 49,3%.

Програмно-цільова форма розвитку 
МІДДАГУ припускає конкретне фінансу-
вання останніх за допомогою державних 
цільових програм підтримки нововведень, 
створюється система державних контр-
актів на придбання тих або інших товарів 
і послуг, надаються кредитні пільги для 
здійснення нововведень і т.д. Контрактне 
фінансування являє собою один з еле-
ментів розповсюдженої в цей час системи 
контрактних відносин – договорів між за-
мовниками й підрядниками (у цьому ви-
падку держава виступає в ролі замовни-
ка – споживача НДДКР. У договорі чітко 
передбачаються строки завершення робіт, 
конкретний поділ праці між виконавцями, 
характер матеріальної винагороди. Стро-
го оговорюються взаємні зобов'язання й 
економічні санкції. У США в такий спосіб 
фінансуються 77% державним витрат на 
НДДКР і забезпечення проектів іннова-
ційної діяльності держави.

Особливе місце в системі «прямих» за-
ходів формування й розвитку МІДДАГУ 
займають заходи, що стимулюють коо-
перацію промислових авіакорпорацій в 
області НДДКР і кооперацію універси-
тетів із авіапромисловістю. Друга із цих 
форм кооперації викликана усвідомлен-
ням об'єктивної необхідності, з одного 
боку, доведення передових наукових ідей 
до стадії їх комерційної реалізації, з ін-
ший, – створення умов для зацікавленос-
ті авіапромисловості у фінансуванні ака-
демічних досліджень. У цьому напрямку 
формування й розвитку МІДДАГУ чітко 
проявляється її перспективна спрямова-
ність, зацікавленість у науковій новизні 
авіапромислових інновацій, що нерідко 
є вторинним при реалізації інтересів у 
АГУ, що вирішують у першу чергу ви-
робничі й комерційні завдання (рис. 1). 
Взагалі, по слушному зауваженню, «ри-
нок не дає ефекту в ситуаціях, коли є 
нестаток у здійсненні великих інвести-
ційних проектів, із тривалими строками 
окупності, високим ступенем прибутку й 
невизначеності відносно майбутньої нор-
ми прибутку».

Створення в рамках формування й 
розвитку МІДДАГУ авіаконсорціумів, ін-
женерних центрів, наукових і технологіч-
них парків і інших перспективних фор-
мувань, що успішно реалізують складні 
МІД ідеї, – наочний приклад ефектив-
ності державної підтримки таких ідей, 
завдяки якій різні організації не тільки 

усвідомлюють необхідність спільної реалізації інно-
ваційного циклу, але й реально відчувають пере-
ваги спільної роботи.

Державна підтримка створення таких організа-
ційних формувань здійснюється в розвинених про-
мислових країнах переважно у вигляді спеціальних 
програм різних урядових відомств (у США – це, в 
основному Національний Науковий Фонд – ННФ). 
Так, у цей час ННФ здійснює чотири програми 
по організації співробітництва науково-дослідних 
установ і авіаційного сектору (АС) США.

Непрямі методи, використовувані при форму-
ванні й розвитку інноваційної діяльності держави, 
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Рис. 2. Розробка єдиних заходів формування  
й розвитку інноваційної діяльності ЄС та АГУ

Рис. 1. Державна підтримка МІДДАГУ  
на розвиток маркетингово-інноваційної діяльності (МІД)
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націлені, з одного боку, на стимулювання самих 
проектів МІД АГУ державного сектору економіки, а 
з іншого – на створення сприятливого загальногос-
подарського й соціально-політичного клімату для 
новаторської діяльності. Нижче спробуємо коротко 
охарактеризувати основні методи формування й 
розвитку МІДДАГУ.

Лібералізація податкового й амортизаційного за-
конодавства. Підприємці реалізують проекти МІД 
з метою одержання більшого прибутку. Схильність 
до підприємництва взагалі, інноваційному зокрема, 
регулюється рівнем оподаткування прибутку. Ілю-
струючи цю думку, угорський економіст Б. Санто 
приводить наступну залежність, що враховується 
Міністерством промисловості Швеції: «якщо роз-
мір податку на прибуток варіює між 0 і 25%, то 
схильність до підприємництва швидко зменшуєть-
ся, якщо ж податок досягає 50% від прибутку, то 
схильність до інновацій і пов'язаним з ними капв-
кладеннями практично зникає». Важливість цього 
інструмента формування й розвитку інноваційної 
діяльності держави усвідомлюється практично у 
всіх промислово розвинених країнах і кожна з них 
прагне знайти свою оптимальну модель оподатку-
вання прибутку. У США система податкових пільг 
на НДДКР існує з 1981 р. Податкова знижка при-
пускає можливість відрахування витрат на НДДКР, 
пов'язаних з основною виробничою й торговельною 
діяльністю платника податків, із суми оподаткову-
ваного податком доходу. До 1985 р. вона становила 
25%, у цей час – 20%. Підраховане, що в цілому 
амортизаційні й податкові пільги покривають у се-
редньому в США від 10 до 20% загальної суми ви-
трат на НДДКР.

Законодавчі норми. Вони досить різноманітні й 
стосуються багатьох областей впливу на оптималь-
ність заходів формування й розвитку інноваційної 
діяльності держави. Наприклад, в США вже близь-
ко 200 років патентне право законодавчо закріплює 
права винахідників на їх відкриття – інтелекту-
альну власність, яка припускає монополію авто-
ра на науково-технічний вирішення. Ця обставина 
дозволяє винахідникові, подібно землевласникові, 
одержувати, «інноваційну ренту» тобто плату за 
користування його винаходом. Таке положення, в 
остаточному підсумку, позитивно позначається на 
активності наукової роботи в країні. Антитрестов-
ське законодавство дозволяє підтримувати необ-
хідну твердість конкурентної боротьби важливо-
го фактора стимулювання інноваційної діяльності 
держави. Ця обставина в певній мері обумовлює 
спрямованість торгово-валютної політики, орієн-
тованої на захист інтересів національного капіталу 
в області реалізації нововведень усередині країни. 
Так, у квітні 1987 р. під тиском Асоціації електро-
нної промисловості США адміністрація Р. Рейгана 
ввела стовідсотковий податок на деякі види япон-
ської електроніки, увезеної на американський ри-
нок для авіаційної промисловості, що було викли-
кано підвищенням імпорту електронних виробів з 
Японії над американським експортом відповідних 
товарів на 16,9%.

Створення соціальної інфраструктури, що 
включає формування єдиної інформаційної сис-
теми усередині країни. Це тим більше важливо, 
якщо враховувати ключову роль, інформації в 
процесі реалізації проектів МІДДАГУ, що поля-
гають із етапів: дослідження, розробка, підготовка 
до авіавиробництва, авіавиробництво, збут авіато-
варів та авіапослуг.

При всьому різноманітті форм стимулювання 
інноваційної діяльності з боку державних органів 

у всіх промислово розвинених країнах прослідко-
вується, однак, щось загальне, що дозволяє виді-
лити заходи формування й розвитку інноваційної 
діяльності держави як специфічного елемента сис-
теми державного регулювання. Так, відзначаєть-
ся погодженість заходів формування й розвитку 
інноваційної діяльності держави з усіма видами 
державної економічної політики взагалі; це про-
являється у використанні єдиних економічних ін-
струментів державного впливу, що відповідають 
вибраному економічному курсу. Характерною влас-
тивістю формування й розвитку МСІРАГУ є також 
широта впливу: воно націлюється на пропозицію 
інноваційних ідей, ініціює початковий попит на ре-
зультати проектів МІДДАГУ, сприяє залученню в 
інноваційний бізнес фінансово-кредитних засобів і 
інформаційних ресурсів, створює сприятливий для 
інновацій економічний і політичний клімат. Наре-
шті, загальна риса формування й розвитку МІДДА-
ГУ – облік особливостей МІДДАГУ: її циклічності, 
розчленованості на етапи, імовірнісного характеру, 
високого ступеня ризику і т.д.

Національні орієнтири заходів щодо формуван-
ня й розвитку МІДДАГУ проявляються в конкрет-
них моделях, використовуваних різними країнами. 
Тут позначається нерівномірність економічного 
розвитку країн, що проявляється й у сфері орга-
нізації МСІРАГУ. Внаслідок цього виникає необ-
хідність зосереджувати національні зусилля на 
ключових галузях науки й техніки, – тих, у яких 
країна може добитися лідируючого положення на 
світовому ринку.

З посиленням міжнародних інтеграційних про-
цесів і виробленням погодженої економічної полі-
тики, властивої загальному економічному простору 
країн, зокрема членів ЄС, проявляються переду-
мови формування національної маркетинго-інно-
ваційної система (НМІС): розробка єдиних заходів 
формування й розвитку МІДДАГУ на рівні держав-
членів співтовариства (рис. 2).

Вироблення єдиного антимонопольного зако-
нодавства; використання системи прискорених 
амортизаційних відрахувань, які по суті є безпро-
центними позиками на придбання новітньої техні-
ки; пільгове оподатковування витрат на НДДКР; 
заохочення наукомісткого бізнесу; пряме фінансу-
вання АГУ для заохочення нововведень в областях 
новітніх технологій; стимулювання співробітництва 
університетської науки й АГУ, що роблять науко-
містку авіапродукцію, – от далеко не повний пере-
лік атрибутів оптимальних заходів формування й 
розвитку МІД держави, проведених у країнах єв-
ропейського співтовариства, що й відкривають по 
істоті рівні можливості для національних АГ країн 
ЄС у сфері МІ бізнесу.

Погоджена на рівні урядів держав-членів ЄС 
система заходів формування й розвитку МІДДАГУ, 
знаходить логічне завершення у виробленні коор-
динаційних заходів, що стимулюють інноваційний 
авіабізнес на рівні співтовариства в цілому. До них 
можна віднести прийняття в 1985 р. Радою ЄС ре-
гламенту про «європейське об'єднання по економіч-
них інтересах» (ЄОЕІ). Регламент звільняє АГ-члени 
ЄОЕІ від впливу національних законів, підкоряючи 
їх єдиним правилам співтовариства й створюючи, 
таким чином, сприятливі умови для зміцнення гос-
подарських і науково-технічних зв'язків між ними. 
Прийняття плану «розвитку міжнародної інфра-
структури нововведень і передачі технології», що 
діє з кінця 1985 р. – інший приклад координації 
в сфері інноваційної політики країн ЄС. Основною 
метою цього документа є прискорення й спрощен-
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ня процесів втілення результатів наукових дослі-
джень у готових авіапродуктах на національному 
й наднаціональному рівні, а також сприяння поши-
ренню інновацій у співтоваристві. Один з розділів 
плану – кооперація між країнами в області авіа-
ційних інновацій – передбачає створення «консуль-
таційних служб по передачі технології й управлін-
ню інноваціями» – специфічній інфраструктурі по 
впровадженню нововведень на регіональному рівні. 
Другий розділ документа присвячений координації 
національних інноваційних зусиль із метою підви-
щення їх ефективності й виключення дублювання 
робіт у масштабах ЄС. Питання створення в ЄС 
системи передачі інформації з авіаційних ново-
введень і технології розроблені в третьому розділі 
плану, що передбачає вдосконалювання патентної 
системи, уніфікацію технічних стандартів. 

Висновки. Зосереджуючи увагу переважно на 
питаннях перспективного характеру, заходи фор-
мування й розвитку МСІРАГУ гармонійно доповню-
ють ринкові механізми, що виявляють в основному 
лише короткостроковий вплив на сферу інновацій. 
Ринкові орієнтири дозволяють АГУ ураховува-
ти сьогоднішню економічну ситуацію й виробляти 
певні прогнози, але тільки на найближче майбут-
нє. У цих умовах пріоритет віддається інновацій-
ним процесам, які забезпечують високий «при-
ватний ефект» – найчастіше максимум прибутку 
на вкладений акціонерами капітал. При цьому мо-
жуть виявитися незатребуваними інноваційні ідеї, 
що містять у собі величезний «суспільний ефект» 
або потенційний ефект у майбутньому (продукти й 
процеси завтрашнього дня). От ці спрямовані у від-
носно далеке майбутнє ідеї й покликані, головним 

чином, вбирати у свою орбіту заходи формування й 
розвитку МІДДАГУ.

У цьому зв'язку не може не тривожити майже по-
вна відсутність подібних заходів формування й розви-
тку інноваційної діяльності держави в Україні. Із усіх 
міркувань, які через очевидність ситуації нема рації 
перераховувати, необхідно невідкладно визначити й 
досить чітко сформулювати діючу програму заходів 
формування й розвитку МСІРАГУ. Вона повинна 
охоплювати як окремі авіавиробничі, дослідницькі, 
конструкторські, інформаційні одиниці їх комбінації в 
ринкових структурах, так і органи державного управ-
ління такими інноваціями, які непідвласні стихійним 
силам ринкового регулювання. І в цьому змісті пози-
тивний досвід в області формування й розвитку інно-
ваційної діяльності держави в західних країнах може 
виявитися дуже корисним для Україні.

При цьому необхідно, зокрема, прагнути до роз-
витку в Україні міжнародної структури нововве-
день і системи передачі технологій, до створення 
відповідних консультаційних служб, патентної сис-
теми, міжнародних технічних стандартів, посилен-
ню інтеграції при реалізації проектів інноваційної 
діяльності держави.

Відповідно, при слабкому «внутрішньому» сти-
мулюванні інновацій, що поки становить специфіку 
й одну з основних особливостей здійснення МСІ-
РАГУ, нам ще протягом якогось часу слід підтри-
мувати підвищений рівень регуляторних впливів з 
боку держави і саме собою, усіляко зміцнювати й 
розбудовувати відповідні міждержавні відносини в 
сфері формування й розвитку інноваційної діяль-
ності АГУ державного сектору економіки й держав-
них структур.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ  
МАРКЕТИНГО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Аннотация
В статье раскрыты мероприятия по формированию и развитию маркетинговой стратегии инновационного развития 
авиационной отрасли Украины, которые гармонично дополняют рыночные механизмы, оказывающие в основном лишь 
краткосрочное влияние на сферу инноваций. Рыночные ориентиры позволяют авиационной отрасли Украины учи-
тывать сегодняшнюю экономическую ситуацию и вырабатывать определенные прогнозы, но только на ближайшее 
будущее. В этих условиях приоритет отдается инновационным процессам, которые обеспечивают высокий «частный 
эффект» – чаще максимум прибыли на вложенный акционерами капитал. При этом могут оказаться невостребованны-
ми инновационные идеи, которые включают в себя огромный «общественный эффект» или потенциальный эффект в 
будущем (продукты и процессы завтрашнего дня). Вот эти устремленные в относительно далекое будущее идеи и при-
званы, главным образом, вбирать в свою орбиту мероприятия формирования и развития маркетинго-инновационной 
деятельности государства в авиационной отрасли Украины. При этом необходимо, в частности, стремиться к развитию 
в Украине международной структуры нововведений и системы передачи технологий, к созданию соответствующих 
консультационных служб, патентной системы, международных технических стандартов, усилению интеграции при 
реализации проектов инновационной деятельности государства.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, авиационные технологии, авиационная отрасль Украины.
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FORMATION OF NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  
OF MARKETING AND INNOVATION ACTIVITIES OF THE STATE  
IN THE AVIATION INDUSTRY OF UKRAINE

Summary
In the article the measures on formation of marketing strategy of innovative development of aviation industry of Ukraine, 
which complement market mechanisms, which show mostly only short-term effects on innovation. Market benchmarks 
allow the aviation industry of Ukraine consider the current economic situation and make some predictions, but for the near 
future. In these conditions, priority is given to innovative processes that ensure high «private effect» – usually a maximum 
return on invested capital by the shareholders. This may be unclaimed innovative ideas that include a huge «social effect» 
or a potential effect in the future (products and processes of tomorrow). That these are directed in a relatively distant 
future ideas and designed primarily to absorb into its orbit activities of formation and development of marketing and 
innovation activities of the State in the aviation industry of Ukraine. It should, in particular, seek to develop in Ukraine 
international structure of innovations and systems technology transfer, the creation of appropriate advisory services, 
patent system, international technical standards and increased integration in projects innovation state.
Keywords: marketing strategy, aviation technology, aviation industry of Ukraine.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ РОЗЧИННОЇ КАВИ

У статті досліджено стан сучасного ринку розчинної кави в Україні, вивчено асортимент та ціни на ринку розчинної 
кави в місті Вінниця. Проаналізовано марки кави, які користуються найбільшим попитом, приведена динаміка 
дослідження попиту споживачів.
Ключові слова: розчинна кава, попит, асортимент, динаміка, споживання, торгові марки розчинної кави.

Постановка проблеми. Сьогодні маркетинг 
являє собою складну систему теорій та 

практичних засобів, без допомоги яких неможливе 
повноцінне функціонування підприємства в умо-
вах конкурентного ринку. У практиці маркетингу, 
в умовах економічної кризи, сформувався та ви-
окремився особливий напрям це маркетингові до-
слідження, основне покликання яких полягає у 
вивченні вподобань споживачів, конкурентної си-
туації на товарних ринках. Саме вони виступають 
основним підґрунтям для забезпечення сталого роз-
витку підприємств в умовах нестабільного ринково-
го середовища. 

Система маркетингових досліджень функціонує 
з метою збору та адекватного відтворення ринко-
вої ситуації у розрізі як окремих суб’єктів, так і 
тенденцій її розвитку. Саме тому маркетингова 
інформація є невід’ємним атрибутом внутрішньо-
фірмового стратегічного планування, яке має своїм 
результатом розробку корпоративної місії та за-
гальної стратегії діяльності. 

Значна фрагментарність наукових розробок цьо-
го питання на фоні інформаційних потреб систем 
управління підприємствами разом із недостатньою 
опрацьованістю сутності даної категорії та її від-
мінних рис обумовили вибір теми, визначили мету, 
завдання статті.

Постановка завдання. Важливість досліджен-
ня ринку розчинної кави обумовлена тим, що воно 
проведено на матеріалах галузі, продукція якої без-
посередньо спрямована на задоволення конкретних 
особистих потреб людей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зна-
чення ринку кави важко переоцінити, адже для ве-
ликої кількості споживачів цей продукт став части-
ною раціону. Кава має велике економічне значення 
для мільйонів людей, які прямо або опосередковано 
залежать від її виробництва та реалізації. Цей про-
дукт користується великою популярністю більше 
ніж в 50-ти країнах. В Україні період споживання 
даного напою займає значну частину історії, а саме 
з 17 століття. Незважаючи на це, на сучасному ета-
пі ринок кави є одним з найбільш активно зроста-
ючих ринків харчової промисловості. Звичайно не 
можна стверджувати, що значний період популяр-
ності кави, вже сформував культуру її споживання.

Дослідження свідчать, що сьогодні обсяг вітчиз-
няного ринку складає 160 млн. доларів США, з них 
10% приходиться на продаж готового продукту. 
«Середньостатистичний «українець споживає всьо-
го півкілограма кави (в Європі цей показник дорів-
нює 5-6 кг), тобто, є перспективи для розширення 
ємності ринку колосальні, і наскільки повно цей по-
тенціал буде використаний, залежить, перш за все, 
від успіху культури кавопиття в Україні [3]. 

На українському ринку триває збільшення по-
питу в напрямку до більш дорогих сортів. В свою 
чергу, оператори ринку ідуть назустріч спожива-
чеві і намагаються суттєво підвищити ціни на най-
більш популярні сорти і марки кавових продуктів. 
Незважаючи навіть на дуже помітну інфляцію і ви-
кликане нею подорожчання продуктів харчування, 
рівень кавових цін змінився незначно, і ця відносна 
цінова стабільність скоро може скінчитися, відміча-
ють спеціалісти. 

На відміну від західного європейця, вітчизняний 
споживач віддає перевагу каві розчинній, частка 
якої на ринку близько 80%. Водночас зростає попит 
на натуральну каву, і співвідношення між нею та 
розчинною, за прогнозами експертів, у недалекому 
майбутньому становитиме 30:70%. Попит на каву в 
Україні залежить від регіону споживання. На за-
ході України та в Києві найактивніше споживають 
натуральну каву, а на сході країни навпаки. У всіх 
регіонах велика частина потенційних споживачів 
зосереджена в обласних центрах.

Фахівці компанії Pro-Consulting провели до-
слідження ринку кави України. Було визначено, 
що вітчизняний кавовий ринок займає перше міс-
це в світі за темпами розвитку. Місткість ринку 
кави стабільно зростає: за підсумками 2013 року 
показники зросли на 13%, а за підсумками 2014 
року на 23% [5].

Основними виробниками розчинної кави та ка-
вових сумішей в Україні є ПАТ «Львівська конди-
терська фабрика «Світоч «, ТОВ «Фес Укр», ПАТ 
«Крафт Фудз Україна».

На європейському ринку, на відміну від Укра-
їни лаври першості часто дістаються продукції 
компанії Kraft Jacobs. Гранульована розчинна кава 
Jacobs з досить непоганими смаковими якостями 
відлякує українського споживача вдвічі більшою, 
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ніж у Nescafe, ціною, тому її можна знайти пере-
важно у супермаркетах і дорогих магазинах. 

Ми провели маркетингове дослідження ринку 
розчинної кави, щодо вивчення асортиментної та 
цінової політики десятьох обраних торгових марок 
кави у десяти магазинах міста Вінниці. Результати 
нашого дослідження представлені у таблиці 1.

Проаналізувавши дані нашого маркетингово-
го дослідження бачимо, що кава торгових марок 
«Jacobs» і «Nescafe» є найпоширенішою та зустрі-
чається у всіх досліджуваних точках продажу. Це 
можна обґрунтувати тим, що вони найбільш рекла-
мовані та користуються найбільшим попитом. Кава 
таких торгових марок як «Чорна карта», «Fort» та 
«Carte Noire» не так розповсюдженні як попередні, 
проте були наявними в восьми з десяти торгових 
точок продажу. 

Можливою причиною цього може бути те, що 
«Чорна карта» та «Fort» є менш популярними 
марками ніж попередні. А «Carte Noire» є дорож-
чою, тому вона є в наявності лише в супермарке-
тах та спеціалізованому магазині та відсутня на 
ринку та в продуктовому магазині біля дому. Тор-
гові марки «Tchibo» та «Black Camel» були лише в 
половині пунктів продажу. Це зумовлено тим, що 
ці торгові марки є менш відомими та користують-
ся меншим попитом серед споживачів. Найменш 
розповсюдженою виявилась кава торгових марок 
«Lacomba» та «Davidoff». Причиною цього є те, що 
«Lacomba» це новий продукт на ринку розчинної 
кави, тому відсутні реклама та коло постійних спо-
живачів. А марка «Davidoff» призначена для пев-
ного сегменту споживачів. Щодо кави на вагу, то 
вона відсутня у супермаркетах і продається лише 
на ринку, у спеціалізованому магазині та в Інтер-
нет-магазинах.

Щодо обрахованих показників відхилення ціни 
від базового магазину, варто зазначити, що ціна 
по всіх марках розчинної кави коливається в меж-
ах від -3,74 до 87,41%. Найнижче коливання цін 
спостерігається на такі марки розчинної кави, як 
«Fort», «Lacomba», «Чорна карта» та кава на вагу. 
Перш за все це зумовлено низькою ціною товарів, 
що не дає змогу продавцям встановлювати занадто 
високу, чи низьку ціну на одиницю продукції. Се-
редній та високий рівні коливання ціни встановлено 
на наступні торгові марки: «Jacobs», «Carte Noire», 
«Tchibo», «Davidoff», «Nescafe» та «Black Camel». 
Це можна пояснити тим, що дані торгові марки на 
порядок дорожчі за попередні, що дає можливість 

варіації цін у більших сумах та масштабах без від-
чутного спаду попиту на товар.

Для більш глибокого дослідження нами було 
проведено дегустацію, для дослідження характе-
ристик товарів та пізнаваності торгових марок. Для 
цього ми обрали 5 торгових марок кави різних за 
якістю та розрекламованістю. Отримані результати 
наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Результати дегустації

Зразок/ 
Критерій

«Ч
ор

н
а 

ка
р
та

»

«J
ac

ob
s»

«C
ar

te
 

N
oi

re
»

«N
es

ca
fe

»

«L
ac

om
b
a»

Вигляд 16 19 23 16 20
Аромат 12 20 21 15 19
Смак 9 19 24 17 19
Міцність 19 20 20 19 22
Після-
смак 8 13 17 16 16

Отже, бачимо, що за результатами дегустації 
споживачі надали перевагу торговій марці «Carte 
Noire», а найменше сподобалась «Чорна карта». 
Інші три зразки розділили між собою третє місце, 
адже оцінки у них приблизно однакові. Також, ми 
попросили учасників спробувати вгадати, яка саме 
торгова марка представлена даним зразком. Біль-
шість опитуваних назвали марку «Nescafe», навіть 
коли це не відповідало дійсності. Тобто, це свідчить 
про те, що реклама цієї марки є найпотужнішою і 
більшість споживачів асоціюють будь-яку розчин-
ну каву з цією торговою маркою. Декілька разів 
було впізнано торгову марку «Jacobs» і жодного 
разу – «Lacomba», хоча за оцінками споживачів 
ця торгова марка набрала велику кількість балів 
на рівні з «Jacobs» та «Nescafe». Це свідчить про 
недостатню кількість реклами цієї торгової марки 
та її новизну на ринку.

Поряд з даним дослідженням, було проведено 
опитування у соціальних мережах, для визначення 
структури попиту на дані торгові марки. У опиту-
ванні взяли участь 214 осіб. Ми вирішили порів-
няти отримані нами дані з даними минулих років, 
тому результати власного дослідження представле-
но в порівнянні з результатами дослідження ринку 

Таблиця 1
Матриця наявності і цін товарів

Найменування товару Місце продажу

Розчинна кава, 100 
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Jacobs 81,50 1 115,6 41,8 120,2 47,4 88,65 8,77 107,6 32,0 96,00 17,7 93,5 14,7
Nescafe 38,25 1 65,77 71,9 68,09 78,0 64,65 69,0 53,79 40,6 47,00 22,8 46,3 21,0
Чорна карта 46,31 1 64,78 39,8 - - 40,95 -11 65,39 41,2 - - 51,25 10,6
Lacomba 36,75 1 48,08 30,8 - - - - - - - - - -
Carte Noire 116,0 1 134,9 16,2 140,2 20,8 138,8 19,6 123,6 6,55 - - - -
Tchibo 75,00 1 - - 104,9 39,8 - - 83,99 11,9 - - - -
Black Camel 29,00 1 49,56 70,9 - - 50,0 72,4 54,35 87,4 - - 40,25 38,7
Fort 45,50 1 50,55 11,1 41,54 -8,7 42,6 -6,3 _ - 38,00 -16 43,80 -3,7
Davidoff 182,5 1 - - 180,8 -0,9 - - _ - - - - -
Кава на вагу 35 1 - - - - - - - - - - 37 5,71
Середнє значення 68,5 75,6 109 70,9 81,4 60,3 52,0
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розчинної кави у 2013 році, в якому взяло участь 
близько 100 опитуваних.

Першим запитанням у запропонованій нами 
анкеті було: «Чи споживаєте Ви каву?». Отримані 
нами результати продемонстровано на рис. 1, а ре-
зультати дослідження 2013 року на рис. 2.

 

32% 68% 

Вживають Не вживають
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Вживають Не вживають
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Вживають Не вживають

39% 61% 

Вживають Не вживають

Рис. 1. Результати          Рис. 2. Результати
2015 року                      2013 року

Бачимо, що результати несуттєво, проте відріз-
няються. Споживання кави у 2015 році зменшилось 
на 7%. Наступним питанням анкети було: «Де Ви 
споживаєте каву?» (рис. 3 і рис. 4).
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 Рис. 3. Результати 2015 року
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 Рис. 4. Результати 2014 року

З наведених діаграм теж можна простежити змі-
ни у тому, де саме респонденти споживають каву. 
Бачимо, що у 2015 році помітно зросла кількість лю-
дей, котрі споживають каву у кав’ярнях, можливою 
причиною цього є поява нових і цікавих кав’ярень.

Під час опитування ми вирішили також дослі-
дити лідерів на ринку розчинної кави і порівняти 
ці дані з результатами дегустації. Отож, наступним 
запитанням було: «Якій торговій марці Ви надаєте 
перевагу?». Результати бачимо на рис. 5, 6.

Результати цього опитування показали, що лі-
дерами на ринку розчинної кави є «Nescafe» та 

«Jacobs», тоді як найменш популярною «Чорна 
карта» та «Lacomba». Порівнюючи результати 
цих досліджень, бачимо, що попри гарні смакові 
властивості кава торгової марки «Lacomba» корис-
тується невеликим попитом і представлена лише 
в окремих торгових точках, що свідчить про не-
достатню розрекламованість торгової марки. По-
рівнюючи дані результати з результатами поді-
бного дослідження 2013 року (Рис. 2), бачимо, що 
лідерами на ринку так і залишились торгові мар-
ки «Nescafe» та «Jacobs», тобто структура попиту 
змінилась незначним чином, проте торгова марка 
«Nescafe» зайняла більшу частину в структурі, а 
«Чорна карта» – меншу.
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Рис. 5. Структура попиту 2015 р.
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Рис. 6. Структура попиту 2013 р.

Висновки з проведеного дослідження. З даного 
дослідження, можна зробити висновок, що на ринку 
є деякі проблеми. Наприклад, недостатній товарний 
асортимент, який не представлений в повній мірі 
у всіх магазинах, а також велика різниця в цінах. 
Також невідповідності в деякій мірі смакових влас-
тивостей та попиту на продукцію. Це зумовлено ба-
гатьма різними факторами, які зазначались вище. 
Ми вважаємо, що цю ситуацію можна виправити 
таким чином:

– по-перше, торговим маркам, які представлені 
лише в декількох магазинах, потрібно покращити 
свою рекламу, адже вони є маловідомими. Звичай-
но для того, щоб споживачі обирали певну мар-
ку розчинної кави, необхідно переконати, що вона 
насправді краща. І сьогодні потрібно придумувати 
новітні рекламні трюки, адже вже різні подарун-
ки та акції не залучають споживачів. Необхідно 
принести якусь свіжу нотку в наступних напрям-
ках: у рекламі, яка і відрізняє одну торгову марку 
від іншої; в упаковці; у використовуваних слога-
нах, які мають бути досить простими і такими, що 
запам’ятовуються. Також в рекламних роликах, 
слід залучати знаменитостей, це в нас вже прак-
тикується, але не достатньо опрацьований підхід 
до такої реклами;
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– по-друге, потрібно врегулювати велику різни-
цю в цінах;

Отже, можна зробити висновок, що ринок розчин-
ної кави є досить насиченим і представлений широ-

ким асортиментом продукції різних товаровиробників. 
Ціна на продукцію різних торгових марок відрізня-
ється між собою, що зумовлено різними факторами 
та задовольняє потреби різних сегментів ринку.
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Аннотация
В статье исследовано состояние современного рынка растворимого кофе в Украине, изучены ассортимент и цены на 
рынке растворимого кофе в городе Винница. Проанализированы марки кофе, которые пользуются наибольшим спро-
сом, приведена динамика исследования спроса потребителей.
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MARKET RESEARCH INSTANT COFFEE

Summary
At this article we investigated the state of the market of instant coffee in Ukraine, examined the range and the prices at 
the market of instant coffee in Vinnitsa.Also we analyzed the brand of coffee that are most popular in Ukraine, and there 
are research of dynamics consumers demand.
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В даній статті визначено основні причини виникнення, умови існування та наслідки тіньової зайнятості населення 
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Проаналізовано наслідки виплати тіньової заробітної плати та розповсюдження тіньової зайнятості населення. 
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Постановка проблеми. Вирішення питання ті-
ньової діяльності в Україні є нагальним на 

даному етапі розвитку країни. Вона стала чинником 
виникнення таких наслідків як: дефіцит пенсійного 
фонду, зменшення податкових відрахувань до дер-
жавного бюджету, підвищення рівня корупції на 
всіх ланках державного управління. 

Аналіз останніх досліджень. Причини виник-
нення, розвиток і шляхи подолання тіньової еко-
номічної діяльності досліджували багато вчених. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми детінізації 
зробили зарубіжні вчені, такі як П. Гутман, Г. Грос-
ман, Т. Корягіна, Л. Лосалс, Ю. Латов, О. Олейник, 
О. Осипенко, Дж. Томас, Е. Фейг, К. Харт, Ф. Шнай-
дер, О. Шохін та ін.; серед вітчизняних дослідників 
даної проблеми слід виділити А. Баланду, Б. Ба-
зилевича, А. Базилюк, З. Варналія, В. Гончарову,  
Е. Лібанову, І. Мазур, В. Мандибуру, О. Макарову,  
І. Петрову, М. Соколик та ін. Незважаючи на значну 
кількість праць, присвячених тіньовій економіці, та 
на певні успіхи в дослідженні тіньової економічної 
діяльності як соціально-економічного феномену, 
питання «тіньової» оплати праці та зайнятості досі 
залишається не достатньо вивченим і потребує по-
дальшого вивчення та аналізу.

Постановка завдання. Дослідження причин ви-
никнення, сфер поширення та наслідків явища 
неофіційної оплати праці і тіньової зайнятості на-
селення, а також розробка шляхів обмеження її 
масштабів. 

 траспорт
46%

ЗМІ 53%

громадське 
харчування

53%
гральний 

бізнес 53%
нерухоміст

ь 60%

будівництв
о66%

торгівля
80%

Рис. 1. Рівень тіньового обороту 
в сферах господарювання

Виклад основного матеріалу дослідження. Од-
нією з основних причин поширення тіньової зайня-
тості серед населення України є проблема бідності. 
За останніми оприлюдненими даними Державної 
служби статистики України, рівень безробіття на-
селення віком 15–70 років, визначений за методо-

логією Міжнародної організації праці, в Україні в 
середньому зріс з 7,3% (2013 р.) до 9,3% (2014 р.) 
економічно активного населення. Рівень бідності в 
Україні складає майже 25%. Рівень бідності серед 
сімей з дітьми складає 31% [1]. Тіньовий оборот в 
Україні охоплює всі сфери господарювання і стадії 
відтворення: виробництво, розподіл, обмін, спожи-
вання благ. Більш детальна інформація щодо тіньо-
вої діяльності в різних сферах господарювання по-
казана на рис. 1. 

Наявність роботи та отримання заробітної плати 
в Україні не захищає від бідності й низького рівня 
життя. Щоб вижити, в сучасних умовах, домашні 
господарства змушені вдаватися до пошуку додат-
кових джерел заробітку, якими нерідко стають до-
ходи в тіньовій економіці. Як правило, джерелами 
таких (тіньових) доходів є приватна власність, нако-
пичений капітал, особисте селянське господарство, 
індивідуальна та сімейна зайнятість бізнесом та 
промислами, виробничо-побутові послуги домашнім 
господарствам, неофіційна та неформальна зайня-
тість у торгівлі, сфері послуг, а також причетність 
зайнятих і працездатного населення до джерел до-
ходів від інших видів тіньової діяльності майже у 
всіх галузях економіки та особливо в сфері обігу. 
Тобто сьогодні домашні господарства можуть отри-
мати тіньові (недекларовані) доходи від будь-якого 
виду тіньової діяльності. Власне тіньова діяльність, 
у багатьох випадках, виступає як вторинна (до-
даткова) зайнятість, доходи від якої, досить часто, 
значно вищі ніж у формальному секторі [3]. Іншою 
причиною поширення тіньової зайнятості є праг-
нення роботодавців знизити витрати та «сховати» 
доходи від оподаткування. Зокрема, на легальних 
підприємствах «чесно» зароблена платня виплачу-
ються працівникам з порушенням чинного порядку 
оплати праці. Так, фактично виплачена зарплата, 
премії, допомоги тощо значно перевищують офіцій-
но зафіксовані у бухгалтерських документах суми. 
З метою ухилення від оподаткування створюються 
й нелегальні (незареєстровані) підприємства, фір-
ми, цехи тощо, які не проходять державної і подат-
кової реєстрації, продукція і фінансові потоки яких 
не обліковуються, а доходи працівникам виплачу-
ються, обминаючи встановлений порядок касового 
обслуговування. За даними експертів, сьогодні в 
Україні близько 45-50% заробітної плати виплачу-
ється «тіньовими платежами» [4]. Державна фіс-
кальна служба (ДСФ) нині робить особливий акцент 
на негативних наслідках не укладання трудових 
договорів та виплати заробітної плати в «конвер-
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тах». ДФС наголошує на результатах ненадходжен-
ня податків в бюджет країни, яке в свою чергу 
впливає на: соціальні потреби громадян, реалізацію 
програм соціально-економічного розвитку країни, 
стабільність та впевненість в отриманні пенсії та 
інших соціальних виплат тощо. Нелегальна заробіт-
на плата послаблює соціальний захист працівників, 
зменшує надходження до бюджетів та державних 
соціальних фондів. Наприклад, за результатами пе-
ревірок ДФС в Дніпропетровській області, за 2014 
рік спеціалістами було виявлено більш ніж 14 ти-
сяч найманих працівників, з якими працедавці не 
укладали трудових контрактів. Працедавці-правопо-
рушники вимушені були сплатити в бюджет 14 млн.  
800 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 
ЄСВ [5]. Раніше, прес-служба ДФС повідомляла про 
мільярди гривень, які українці неофіційно отриму-
ють в конвертах. Аналізуючи законодавчу базу ми 
виявили, що на початку 2015 року були впровадже-
ні нові методи стягнення відповідальності з праце-
давців за використання найманої праці без юри-
дичного оформлення, а також виплату заробітної 
плати в «конвертах». Відповідні зміни в законодав-
стві Верховна Рада України прийняла ще 28 груд-
ня 2014 року. Відповідно до нововведень, юридичні 
та фізичні особи – підприємці, які використовують 
найману працю, будуть нести відповідальність і ви-
гляді штрафів у разі:

– фактичного допуску працівника до роботи 
без оформлення трудового договору (контракту), 
оформлення працівника на неповний робочий час, 
у випадку фактичної роботи повний робочий день, 
виплату заробітної плати (винагороди) без нараху-
вання та сплати (Єдиний соціальний внески) ЕСВ – 
у 30-ти кратному розмірі мінімальної заробітної 
плати (на даний момент ця сума складає 36 тис.  
540 грн.), встановлений законом на момент виявлен-
ня відповідного порушення, за кожного робітника, 
відповідно до якого було здійснено порушення; 

– порушення встановлених термінів виплати за-
робітної плати працівникам, інших виплат, які пе-
редбачені законодавством про трудові відносини, 
більш ніж за один місяць, виплата в неповному об-
сязі передбачає стягнення в трикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 
момент виявлення порушення (на даний момент ця 
сума складає 3654 грн.);

– недотримання мінімальних державних гаран-
тій в оплаті праці передбачає штраф у 10-ти крат-
ному розмірі мінімальної заробітної плати, які вста-
новлена законом на момент виявлення порушення, 
за кожного робітника, до якого було заподіяно по-
рушення (нині ця сума складає 12 тис. 180 грн.);

– порушення інших вимог трудового законодав-
ства оцінюється стягненням в розмірі мінімальної 
заробітної плати (нині ця сума складає 1218 грн.) [5];

– зріст з/п + зменшення податків. Стимулюван-
ня бізнесменів для зросту заробітної плати.

Вказані штрафи накладаються центральним ор-
ганом виконавчої влади, який реалізує державну 
політику з питань нагляду та контролю за вико-
нанням законодавства про працю, встановленому 
Кабміном, а сплата штрафу не звільняє від усу-
нення порушень законодавства про працю. Також, 
були внесені зміни в Податковий Кодекс України 
про адміністративні порушення. Так, відповідно 
до нової редакції статті 41 [6], фактичний допуск 
працівника до роботи без оформлення трудово-
го договору (контракту), допуск до праці іноземця 
чи особи без громадянства та осіб, у відношенні до 
яких було прийнято рішення про оформлення до-
кументів для вирішення питання відносно надан-

ня статусу біженця, на умовах трудового договору 
(контракту) без дозволу на використання праці іно-
земця або особи без громадянства – потягнуть за 
собою накладання штрафу на відповідальних осіб 
підприємств, управлінь та організацій незалежно 
від форм власності, фізичних осіб – підприємців, 
від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (НМДГ) (від 8,5 тис. до 17 тис. грн.). За по-
вторне порушення протягом року – 1-2 тис. НМДГ 
(17-34 тис. грн.) [5]. При цьому, нововведення По-
даткового кодексу надають право податковій поліції 
робити перевірки трудових відносин на приватних 
підприємствах навіть без попередження. Власне, 
такі жорсткі заходи та розширення меж повнова-
жень податківців введенні задля ліквідації «кон-
вертних» зарплат, наповнення Пенсійного фонду, 
усунення дефіциту держбюджету. Але, аналізуючи 
дану ситуацію, ми дійшли висновку, що головним 
чинником впливу на працедавців, які вдаються до 
тіньових заходів оплати праці є надмірне податкове 
навантаження. На відміну від економічно розвине-
них країн, де основна частина податкового наван-
таження на зарплату становить прибутковий по-
даток, в Україні – це соцвнески. Власне, однією з 
умов надання Україні розширеного кредитування 
МВФ, був закон, який мав на меті зменшити наван-
таження на фонд оплати праці та сприяти легаліза-
ції заробітних плат. Проте, це не лише питання, яке 
стосується розміру заробітної плати та соціальних 
гарантій, воно має вплив і на можливість праце-
давця розвивати власний бізнес. В даному випадку, 
гроші, які були зароблені, власник може направля-
ти у розвиток власного бізнесу. При чому, повністю 
відмовитись від виділення коштів в фонд оплати 
праці він не може, бо ці норми є затвердженими за-
коном та становлять фундаментальні основи побу-
дови бізнесу, які стверджують ідею «люди – голо-
вний актив». Інформаційною службою УКРМЕДІА 
[4], було проведено дослідження, результати якого 
показали, що на даний момент в Україні, власник 
має виділити більше коштів, ніж в результаті отри-
мують працівники. Різницю становить ЄСВ, а в 2014 
році додався військовий збір. В результаті сплати 
зазначених податків, бізнесу не лишається коштів 
на розвиток, а дуже часто і на подальше існування. 
Приведемо приклад розрахунку витрат працедавця 
на утримання працівника. Нехай, нарахована заро-
бітна плата становить 2000 грн. З цієї суми праце-
давець утримує 15% прибуткового податку, «чисти-
ми» працівник отримує 1700 грн. Крім того, на суму 
заробітної плати (фонд оплати праці) нараховуєть-
ся ЄСВ (припустимо, ставка становитиме 36,76%) – 
735 грн. і 1,5% військового збору – 30 грн. Таким 
чином, щоб заплатити працівнику 2000 грн., праце-
давець повинен витратити 2765 грн. [3]. Власне, цим 
можна аргументувати практику виплат заробітних 
плат «в конвертах», бо таким чином працедавець 
може уникнути сплати ЄСВ. Проте, виплачуючи за-
робітну плату таким чином, працедавці стикаються 
з іншими проблемами та ризиками, які несуть за 
собою додаткові витрати. Треба зазначити, що абсо-
лютна більшість працедавців, які нині виплачують 
тіньову заробітну плату, готова платити працівни-
кам офіційно, за умови реформування цього пи-
тання державою, та зниження нарахувань на фонд 
оплати праці. ЄСВ є синтезованим з чотирьох ра-
ніше існуючих обов’язкових соціальних зборів. На 
сьогоднішній день, ставки ЄСВ є диференційовани-
ми відповідно до ризиковості діяльності підприєм-
ства чи посади працівника. Законодавством Украї-
ни передбачено 67 класів підприємств і ставки ЄСВ 
варіюються у межах від 36,76% (для 1 класу) до 
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49,7% (для 67 класу) [3]. Відповідно до законодав-
ства, визначається максимальна сума доходів, з 
якої сплачується ЄСВ, вона становить 17 прожит-
кових мінімумів для працездатних осіб. Згідно з 
нововведеннями, до 30 листопада 2015 року сума 
становитиме 20тис. 706 грн. на місяць, а вже до  
31 грудня вона зміниться на 23 тис. 426 грн. Також, 
одним з нововведень є впровадження диференці-
йованого підходу до соціальних внесків. Починаю-
чи з 1 січня 2015 року, введено розділення ставки 
ЄСВ на загальну та спеціальну. Розмір спеціаль-
ної ставки розраховується як загальна ставка, по-
множена на коефіцієнт. До 1 січня 2016 року, цей 
коефіцієнт складатиме не більше 0,4, а після – не 
більше 0,6. Проте, існує ряд умов, дотримання 
яких дає працедавцю підстави для застосування 
зазначеної ставки: 

– загальна база нарахування ЄСВ за місяць, за 
який йде відповідне нарахування зарплати, пови-
нна становити щонайменше на 20% більшу суму, 
аніж середня загально місячна база нарахування 
єдиного внеску платника за 2014 рік;

– середній платіж на одну застраховану людину 
після застосування коефіцієнта має складати суму, 
яка не буде меншою за середньомісячний платіж 
за 2014 рік;

– кількість працівників підприємства збільши-
лась не більше, ніж вдвічі від середньомісячної 
кількості працівників за 2014 рік. 

Крім того, починаючи з 1 січня 2015 року, в 
Україні діють дві ставки податку на доходи фізич-
них осіб: основна, яка складає 15% та застосовуєть-
ся до суми відповідного доходу за звітний місяць 
та не перевищує 10-кратний розмір мінімальної 
заробітної плати (нині ця сума складає 12 тис.  
180 грн.); підвищена, застосовується для доходів 
понад 12 тис. 180 грн. та складає 20%. Так як цей 
податок також сплачується працедавцем, який від-
німає відповідні кошти з «тіньової» заробітної пла-
ти, і в даному випадку, на працедавця накладається 
тягар «податкового агента» своїх працівників. 

За даними інформаційної служби Кореспон-
дент.net [5] через зарплати в конвертах Пенсійний 
фонд недоотримує 70 мільярдів гривень. Міністр 
соціальної політики Павло Розенко заявив, що 
тіньовий ринок заробітної плати на сьогоднішній 
день в Україні становить близько 200 мільярдів 
гривень і прогнозує, що в 2015 році буде дефіцит 
Пенсійного фонду. 

Згідно з опитуванням, четверо з п'яти офіс-
них працівників в Україні коли-небудь отриму-
вали «чорну» зарплату. Водночас 56% опитаних 
заявили, що наразі оплата їхньої праці повністю 
або частково проводитися «в конвертах». І тільки 
35% співробітників отримують весь обсяг заробіт-
ної плати офіційно. Підсумовуючи, треба зазна-
чити, що саме податковий тягар, який українські 
підприємці сплачують у вигляді соцвнесків, мають 
суттєвий вплив на розвиток бізнесу в Україні. За-

слуговує на увагу досвід європейських країн, де 
головним податковим навантаженням є прибут-
ковий податок, що дає можливість працедавцям 
направляти більше коштів на розвиток. До того 
ж, працівники стають господарями власних заро-
блених коштів, і таким чином, самостійно можуть 
вирішувати питання пенсійного відрахування. 
Персональний моніторинг самостійної особистої 
сплати податків стає головним фактором уважного 
спостереження за витратами з держбюджету. Та-
ким чином, з зацікавленого населення формуються 
відповідальні громадяни країни.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в 
результаті проведеного дослідження можемо зро-
бити висновок, що одним із пріоритетних напрямів 
державної політики у сфері праці є детінізація за-
робітної плати. Адже, за підрахунками аналітиків, 
економія підприємств в умовах нелегальних розра-
хунків з працівниками становить близько 20% фон-
ду заробітної плати [4]. Відповідно, це кошти, які 
втрачені бюджетом. Проте, більшою мірою, змен-
шення рівня тенізації заробітної плати залежить 
від законодавчого реформування, яке перш за все 
повинно бути спрямоване на зменшення податково-
го тиску на бізнес. До того ж, результати «тіньової» 
заробітної плати матимуть вплив як на працівника 
окремо, та і на державний бюджет загалом. Пропо-
нуємо такі шляхи вирішення даної проблеми: 

1. Підсилення контролю за фондом заробітної 
плати з боку державних органів за належним роз-
міром заробітної плати, попереджуючи випадки її 
свідомого заниження працедавцями.

2. Зменшення податкового навантаження на 
працедавців. 

3. Піднімати рівень мінімальної заробітної пла-
ти. Враховуючи закордонний досвід, можна ввести 
індикативний метод нарахування заробітної плати, 
суть якого полягає у використанні нормативів-інди-
каторів, на основі яких визначаються якісні харак-
теристики розвитку підприємства і його положення 
у зовнішньому середовищі. Нормативи-індикатори 
носять характер кордонів сталого, економічно без-
печного і надійного розвитку підприємства. Тому 
вони визначаються або у вигляді верхньої межі 
(максимально допустимі втрати робочого часу або 
інші показники), або нижній (мінімальна заванта-
ження готелю для забезпечення беззбитковості, 
розрахунок порогу рентабельності і т. д.) [5]. Цей 
метод виявився досить ефективним у Болгарії. 

4. Створення особистих рахунків у Пенсійному 
фонді, з яких кожен працівник зможе прослідкува-
ти нарахування із заробітної плати помісячно. 

5. Надавати податкові канікули тим підприєм-
ствам, в яких не виявлено фактів виплати «тіньо-
вої» заробітної плати.

Подальші дослідження в цьому напрямку слід 
зосередити на удосконаленні методів вимірювання 
незареєстрованого ринку праці та незареєстрованої 
зайнятості. 

Література:
1. Державна служба зайнятості України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: //www.dcz.gov.ua/
2. Ігнатов Л. М. Тіньова економіка України / Л. М. Ігнатов // Вісник КІБіТ. – 2014. – № 1. – С. 62-66. 
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4. Інформаційна служба УКРМЕДІА. [Електронний ресурс] – режим доступу: //ukr.media
5. Інформаційна служба Кореспондент.net. [Електронний ресурс] – режим доступу: //ua.korrespondent.net 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ110

2 (05) частина І, травень 2015

Воронина Алевтина Викторовна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента организаций и администрирования
Днепродзержинского государственного технического университета
Компаниец Анастасия Сергеевна
студентка
Днепродзержинского государственного технического университета

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ:  
РЕАЛИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация
В данной статье определены основные причины возникновения, условия существования и последствия теневой за-
нятости населения Украины. Исследованы проблемы оплаты труда в период социально-экономических реформ и 
политических изменений в стране. Проанализированы ключевые факторы законодательного влияния на теневую вы-
плату заработных плат и теневую занятость населения. Рекомендованы направления детенизации заработной платы.
Ключевые слова:теневая заработная плата, теневая занятость населения, детенизация, безработица, уровень бедности. 

Voronina Alevtina Victorivna
Сandidate of Economic Sciences, Associate Professor
Dneprodzerzhinsk State Technical University
Kompaniets Anastasia Sergiivna
Student
Dneprodzerzhinsk State Technical University

SHADOW ECONOMY IN UKRAINE: REALITY AND WAYS OF DECISION 

Summary
This article identifies the main causes, conditions and consequences of the existence of shadow employment in Ukraine. 
The problems of wages during the period of social and economic reforms and political changes in the country are studied. 
The key factors of legislative influence on the shadow salary and shadow employment are analyzed. Recommended ways 
of deshadowing wages.
Keywords: shadow wages, shadow employment, deshadowing, unemployment, the law of poverty.

УДК 338

Вороніна Алевтина Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Дніпродзержинського державного технічного університету

Копил Олена Віталіївна
студентка

Дніпродзержинського державного технічного університету

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Досліджено переваги та недоліки стратегічного управління. Виявлено проблеми використання стратегічного управління 
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Постановка проблеми. Для успішної діяльнос-
ті підприємств необхідна ефективна система 

управління, організована так, щоб дати можливість 
своєчасно і швидко приймати релевантні управ-
лінські рішення, використовуючи при цьому міні-
мальний набір підсистем, методів та інструментів 
управління. Сучасні керівники змушені приймати 
господарські рішення в умовах невизначеності на-
слідків таких рішень, високого рівня конкуренції, 
зумовленої інтеграційними процесами у світовій 
економіці, обмежених обсягів фінансових ресур-

сів та соціально-політичною ситуацією в Україні. 
У зв’язку із цим питання удосконалення системи 
стратегічного управління підприємствами набуло 
особливої актуальності 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
цес формування і реалізації стратегії організації є 
предметом наукових праць багатьох зарубіжних та 
вітчизняних вчених. Питання теоретико-методоло-
гічних засад стратегічного управління досліджу-
ються в працях українських вчених А.А Мазарані, 
З.Є. Шершньової, І.О. Александрова, В.І Голінова, 

© Вороніна А.В., Копил О.В., 2015
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В.Г. Герасимчука та інших, а також вчених країн 
СНД: А.П. Градова, П.В. Забєліна, О.С. Віханського. 
Класична теорія стратегічного управління також 
була досліджена в роботах таких зарубіжних ав-
торів, як І. Ансофф, Дж. Хиггенс, Дж. Пірс і Р. Ро-
бертсон, Г. Гольдштейн, А. Стрікленд. Управління 
вимагає від менеджерів стратегічного мислення й 
уміння розробки стратегії, тому питання форму-
вання та реалізації стратегії потребує подальшого 
дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в виявленні проблем, з якими стикаються 
керівники підприємств в процесі розробки стратегії 
та здійсненні стратегічного управління, визначен-
ні напрямків розвитку вдосконалення стратегічного 
управління на підприємствах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «стратегічне управління» було введено в  
60-70-х рр. минулого століття для того, 
щоб позначити різницю між поточним 
управлінням на рівні виробництва та 
управлінням, здійснюваним на вищому 
рівні. Необхідність фіксації такого роз-
ходження була викликана в першу чергу 
через зміни в умовах ведення бізнесу. 

На сьогоднішній день існує бага-
то визначень того, що саме являє собою 
стратегічне управління. На нашу думку 
найбільш поширеним та розгорнутим є 
поняття стратегічного управління за І. Ан-
соффом, який стверджує,що: «стратегіч-
не управління – це діяльність, пов’язану 
з визначенням цілей і задач організації 
та забезпеченням взаємовідносин між 
організацією і зовнішнім оточенням, що 
відповідає її внутрішнім можливостям і 
дозволяє залишатися сприйнятливою до 
зовнішніх вимог» [1]. 

Головним елементом стратегічного 
управління є стратегія. М. Портер ви-
значає поняття стратегія, як: «створен-
ня унікальної й вигідної позиції, що пе-
редбачає певний набір видів діяльності» 
[2].

Як правило, результатом розробки 
стратегії мають бути чітко сформульо-
вані положення про цільові сегменти, 
унікальну пропозицію цінності, цілі біз-
несу, конкурентні стратегії, стратегії 
росту, елементи маркетинг-мікс, цілі з 
продажу тощо.

Як і будь-яка діяльність, стратегічне 
управління має ряд переваг та недолі-
ків, з якими необхідно ознайомитися для 
кращого розуміння проблем, які можуть 
виникнути в результаті здійснення стра-
тегічного управління (рис. 1).

Сьогодні стратегічне управління на 
підприємствах України є недосконалим 
та стикається з рядом проблем. Осно-
вна проблема формування та реалізації 
стратегії полягає в тому, що процес ви-
роблення стратегії відділений від топ-
менеджменту підприємства, в більшос-
ті випадків цим займаються внутрішні 
служби або зовнішній консультант, вна-
слідок чого стратегія не реалізується. 
В результаті, на стадії деталізації стра-
тегії виникає «розірваність» стратегії по 
вертикалі. Традиційно процес розробки 
стратегії передбачає проходження декіль-

кох етапів починаючи з розробки місії закінчуючи 
оцінкою стратегії. У переважній більшості випадків, 
отримавши якусь цільову установку, керівник, зви-
клий мати справу з конкретними технологічними 
параметрами, не розуміє яким чином приступити 
до її реалізації. Інша з проблем пов'язана з тим, що 
стратегія не доведена до підприємства і не переве-
дена в конкретні, вимірні показники і проекти. Ви-
значити цілі недостатньо – необхідно довести їх до 
конкретних співробітників. Кожен повинен розумі-
ти, що він повинен робити для реалізації стратегії: 
менеджери встановлюють завдання для своїх під-
леглих, переводять мету в конкретні проекти, деле-
гують повноваження для їх виконання, визначають 
бюджети на ці проекти; розробляють їх менеджери 
нижчі за рангом, реалізують працівники. Третьою, 
але не менш значущою проблемою виступає не зна-
ння та відсутність компетенції, яка є необхідною 
для ефективного здійснення стратегічного управ-
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ління. На сьогоднішній день на підприєм-
ствах не вистачає менеджерів, які добре 
б знали та володіли інструментарієм по 
розробці стратегій. Тому необхідним під-
вищувати знання та навички стратегічно-
го управління у менеджерів, які працю-
ють в даних організаціях.

Крім вищезазначених проблем під-
приємство стикається з таким фактом, як 
неможливість втілення в життя стратегії. 
Причиною даної ситуації можуть слугу-
вати методологічні помилки при розробці 
стратегії (рис. 2).

Дані помилки загрожують органі-
зації створенням нездійснених планів. 
Необхідно розуміти,що створення стра-
тегічних планів є складним процесом, до 
якого необхідно підходити з усією від-
повідальністю, адже від того наскільки 
вдало розроблена стратегія, залежить 
наскільки успішним буде підприємство в 
своїй діяльності. 

Іншими чинниками, які можуть нега-
тивно впливати на стратегічне управлін-
ня, а саме створення успішної стратегії 
виступають постійні зміни в середови-
ще, в наслідок чого підприємство може 
відстати від інших, що з часом викличе 
необхідність більш фундаментальних, 
революційних стратегічних змін. Тому 
не слід забувати,що зміни зовнішнього 
середовища не завжди можуть буди до-
статньо повільними,щоб вистачало лише 
поступових змін. Для запобігання такої 
ситуації ми рекомендуємо використо-
вувати моделі розробки та реалізації 
стратегії в умовах динаміки зовнішньо-
го середовища, які зображено на рисун-
ках 3 та 4.

Також негативно впливають на ді-
яльність підприємства ризики стратегіч-
ного прогнозування. В більшості випад-
ків підприємства підходять до процесу 
прогнозування узагальнено, а це не дає 
можливості реагувати на зміни у навко-
лишньому середовищі, часто лише по-
стачаючи інформацію про екстраполяцію 
тенденцій минулих періодів. Якщо про-
гнози виявляться хибними, підприєм-
ство ризикує понести збитки,так як уся 
його діяльність може залежати саме від 
цих прогнозів. Для того, щоб прогноз ви-
явився вдалим, замало лише враховувати 
тенденції минулих років, необхідно звер-
татися і до інших методів стратегічного 
прогнозування. Вдалий прогноз дозволить 
не лише збільшити прибутки, а й надасть 
можливість розширити ринки збуту.

Ще однією поширеною помилкою в 
стратегічному управлінні є використання 
застарілих методів, підходів та концеп-
цій. На нашу думку виникає необхідність 
використання гнучких підходів, які ви-
ходять за межі річних планів, жорстких 
прогнозів та сценаріїв, які дозволять 
швидко реагувати на зміни та нові мож-
ливості бізнесу, дають можливість швид-
ше та краще генерувати нові ідеї та за-
лучати менеджерів усіх ланок. Те саме 
стосується й сучасних інструментів та 
методів, таких як формування адекватної 
бізнес-моделі, аналіз ланцюжка доданих 

Визначення місії та цілей організації Оцінка середовища організації
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Рис. 4. Модель реалізації стратегії в умовах динаміки 
зовнішнього середовища

Рис. 3. Модель розробки стратегії  
 умовах динаміки зовнішнього середовища
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цінностей, система збалансованих показників, яки-
ми володіє та користується надзвичайно обмежене 
коло вітчизняних організацій.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином стратегічне управління це складний про-
цес, який при правильному здійсненні дає змогу 
сформувати стійки конкурентні переваги та досяг-
ти поставлених задач і успіху на ринку. Стратегіч-
не управління в Україні знаходиться на низькому 
рівні, через низку бар’єрів та помилок управлінців, 
відсутність належного досвіду у керівників.

Необхідно активізувати прагнення керівництва 
підприємств до оволодіння методами прийняття 
стратегічних рішень.

Вважаємо, що головними напрямками розвитку 
системи стратегічного управління на підприємствах 
в умовах кризи мають бути: 

- використання послуг консалтингових фірм для 
розробки стратегії та визначення конкурентних пе-
реваг організації;

- використання різних типів стратегічного пла-
нування, тобто залучення до процесу формування 
та реалізації стратегії не лише менеджерів вищої 

ланки,а і середньої і нижчої, що дозволить розши-
рити коло розробників стратегії;

- розвиток соціальної сфери на основі збільшен-
ня прибутку та доходів;

- проведення маркетингових досліджень не 
лише на початкових, а і на поточних стадіях стра-
тегічного управління;

- проведення контролю за розподілом ресурсів, 
на первинних стадіях формування стратегії;

- зосередження уваги на проблемах гнучкості та 
адаптивності до постійних змін зовнішнього серед-
овища;

- встановлення чітких часових рамок для роз-
робки та вирішення різних завдань;

- використання керівниками сучасних методів, 
підходів та інструментів стратегічного управління. 

Вибір стратегічних пріоритетів розвитку бізне-
су вимагає від топ-менеджерів вміння використо-
вувати сучасні підходи в управлінні організацією. 
До перспектив подальших досліджень слід віднести 
удосконалення методології управління стратегічни-
ми змінами на основі методів динамічного прогно-
зування.
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Постановка проблеми. Зростання уваги до 
проблеми формування та управління то-

варними знаками українських підприємств визна-
чається тим, що відомі бренди стають необхідною 
умовою стійкого положення підприємства на ринку, 
фактором її конкурентоспроможності. Для перемоги 
у конкурентній боротьбі компанії необхідно прово-
дити політику зі створення для своєї марки міцних 
абстрактних цінностей, тим самим забезпечуючи 
собі відмінну ринкову позицію й обґрунтовуючи 
ціни на свою продукцію. Комплекс, який склада-
ється з товару або послуги, з усіма їх параметрами 
та набором характеристик, очікувань, асоціацій, які 
сприймає споживач або приписує їх товару (імідж 
товару), складає бренд [1, с. 12]. Вітчизняні підпри-
ємства змушені протистояти не тільки один одному, 
але й потужним західним конкурентам, у тому чис-
лі і величезним міжнародним корпораціям. В таких 
умовах критично важливим стає оптимальний роз-
поділ ресурсів підприємства і, зокрема, підвищення 
ефективності витрат на просування товару, які в 
багатьох випадках складають значну частину всіх 
витрат підприємства. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, які 
полягають в: узагальненні, систематизації та адап-

тації до української дійсності методики та техно-
логії роботи з брендом, які можуть мати конкретне 
застосування на вітчизняному ринку. Проведен-
ня аналізу і узагальнення рівня розвитку теорії 
бренда в сучасному маркетингу, значення бренда 
як системи взаємозв’язаних атрибутів у процесі 
управління організацією, розглянути етапи ство-
рення бренда, розкрити сутність. Проаналізувати 
основні поняття, інструменти та тенденції розви-
тку особливості брендингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Брен-
ди сучасності є не тільки важливими компонентами 
комерційної діяльності, а й своєрідним символом 
комерційної активності.

На відміну від товарів і послуг бренд не створю-
ється на виробництві, він формується у свідомості 
людей, забезпечуючи емоційний зв'язок між функ-
ціональністю і сприйняттям продукту.

Філіп Котлер зазначив: «Найважливіше по-
няття в маркетингу – поняття бренда. Якщо ви не 
бренд – ви не існуєте. Хто ж ви тоді? Ви звичайний 
товар. А коли ми купуємо такі товари, єдина важ-
лива річ для нас – це ціна. Але якщо ви побудували 
бренд, ви можете встановити ціну більшу, ніж ціна 
простого товару. Відомо також, що зробити бренд 
можна з будь-якого товару» [1, с. 11].

© Бондаренко В.М., Костюченко С.А., 2015
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Вагомий внесок у розвиток теорії формування 
брендів внесли зарубіжні автори, такі як А. Де-
йян, Г. Чармессон, Д. Аакер, Дж. Мейерс, Р. Батра, 
Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, П. Дойль та інші. Про-
те матеріал, викладений у їхніх працях, має уза-
гальнений характер, що лише опосередковано має 
відношення до української дійсності. Теоретичним 
фундаментом формування і використання бренду є 
роботи вітчизняних вчених Н.В. Безрукової, Г.В. За-
горія, В. Перция, В. Бєлова, В. Пустотін та інші. Су-
часна концепція брендингу заснована на марочному 
баченні бізнесу та розвитку капіталу бренда. Ця 
концепція представлена багатьма течіями науко-
вої думки і відображена в роботах Ж. Капферером, 
Д. Аакера, Дж. Мерфі, Д. Алессандро, Я. Еллвуда, 
С. Девіса, і багатьох інших фахівців. Прихильники 
сучасного підходу розглядають брендинг як стра-
тегічний інструмент необхідний для формування 
прибутку компанії, який стимулює медіатехнології 
і нові моделі бізнесу з іншими підходами до ство-
рення брендів.

Багато вітчизняні фахівці, а саме В. Н. Домнин,  
І. Я. Рожков, М. Н. Димшиц узагальнюють досвід 
завоювання сильних конкурентних позицій на рин-
ках в результаті впровадження брендингу.

Метою статті є обґрунтування сутності поняття 
«бренд», а також пропозиції власного визначення, 
проведення харктеристики рівня розвитку теорії 
бренда в сучасному маркетингу, значення бренда 
як системи взаємозв’язаних атрибутів у процесі 
управління організацією, аналіз етапів створення 
бренда. Визначення поняття, інструментів та тен-
денцій розвитку брендингу. 

 В умовах насиченості товарного ринку та жор-
сткої конкуренції вже недостатньо просто пропону-
вати споживачеві свій товар, навіть, якщо він дій-
сно високої якості. Якість – необхідний мінімум для 
виходу на ринок, а для того, щоб на цьому ринку 
втриматись, знайти споживача потрібно набагато 
більше. Що саме необхідно зробити, щоб пропоно-
ваний товар (послуга) знайшов свого покупця допо-
магає вирішити маркетинг.

Створення бренда – це тривалий творчий про-
цес, який передбачає розробку ідеології просування 
бренда, його текстове і візуальне оформлення, упа-
ковку товару, розміщення зразків, стимулювання 
збуту, роботу у місцях продажу, тобто весь арсе-
нал маркетингових засобів впливу на споживача. 
Матеріальна основа бренда подана товаром, який 
має фізичні характеристики, що забезпечують його 
якість. Ідеологічна основа складається з ідеї та асо-
ціації бренда, а його інформаційний простір – з ін-
формації та заходів її передачі [2, с. 142]. 

Бренд – це «набір реальних і віртуальних ду-
мок, виражених в торговій марці, який, якщо їм 
правильно управляти, створює вплив і вартість».

Свідомість споживача створює образ продукту, 
який об'єднує різні характеристик бренду:

- Назва;
- Символ (логотип);
- Рекламний персонаж;
- Досвід попередніх покупок;
- Рекламний слоган;
- Почуття і емоції, які викликає даний товар.
Грунтуючись на даний перелік характеристик 

Американська маркетингова асоціація дає більш 
широке визначення поняття бренду: Бренд- це 
ім'я, термін, знак, символ, дизайн або їх комбі-
нація, призначені для ідентифікації товарів або 
послуг одного виробника або групи виробників, а 
також відмінності їх товарів і послуг від товарів і 
послуг конкурентів.

Д. Ааркер запропонував у своїй книзі наступні 
складові бренду [5, с. 270-273], які представлені на 
рисунку 1. 

Країна походження
(country of orgin)

Символи
(symbol)

Персоналії
(характер бренда)
(brand personality)

Емоційна вигода 
(emotional)

Асоціації, пов’язані з 
організацією

(organizational 
associations)

Образ, який 
сприймається 
споживачем

(user imagery)

Самовиражаючі вигоди
(self-expressive benefits)

ПРОДУКТ
(послуга)

Відносини між брендом  
та споживачем
(brand-customer 

lationships)

Рис. 1. Складові бренду

Д. Аакер під брендом розуміє дворівневу систе-
му, яка заснована в рівній мірі на фізичних харак-
теристиках продукту великий асоціативної ємності. 

Наявність розширеного контексту споживання у 
бренда, забезпечуваного асоціативної ємністю, до-
зволяє встановлювати більш тісні взаємини зі спо-
живачем як на духовному, так і на емоційному рівні.

Основу бренда складає маркетингова сутність 
товару, яка полягає в задоволенні потреб і потреб 
споживача. Якщо взяти до уваги той факт, що в 
основі товару лежить фізичний продукт у реально-
му виконанні, який володіє функціональністю, об-
ластю застосування і особливим призначенням, то 
це означає, що товар є матеріальним. Кожен товар 
має певні якості і виконується в різних модифіка-
ціях, які підтримуються відповідними технічними 
умовами. Бренд на відміну від товару не зводиться 
до фізичного задоволенню потреб і потреб людини, 
а також не обмежується функціональним контек-
стом споживання. Бренд, по суті, більш змістовний, 
тому що він пропонує розширений контекст спо-
живання, що включає образи, традиції та асоціації.

Існують такі рівні якості бренду:
- Функціональний (призначення) – грунтується 

на здатності товару, який лежить в основі бренду, 
виконувати своє призначення відповідно до корпо-
ративних, національних, світових та міжнародних 
стандартів;

- Індивідуальний (цінність) – здатність бренду 
відповідати життєвим цінностям споживача;

- Соціальний (повага) – забезпечує споживачам 
приналежність до однієї із соціальних груп, дозво-
ляє отримати соціальне схвалення і визнання;

- Комунікативний (обіцянка) – здатність підтри-
мувати відносини зі споживачами, коли підсумову-
ються всі вищевикладені характеристики (функці-
ональні, індивідуальні, соціальні), і пропонуються 
особливі вигоди для кожного споживача.

Таким чином, бренд можна визначити як послі-
довний набір (поєднання) функціональних, емоцій-
них і самовиражаючих обіцянок споживачеві, які 
відповідають найкращим чином його потребам і є 
значущими, і унікальними.

Після того, як бренд з'являється на ринку, він 
розвивається на протязі всього життєвого циклу, 
він трансформує сутність торгової марки від сукуп-
ності ідентифікують елементів (знак, стиль, слоган) 
до чітко сприйнятої споживачем цінності, як саво-
купності емоційних і функціональних елементів, які 
єдині з товаром і способом його презентації. На ри-
сунку 2 представлений життєвий цикл бренду.
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Обізнаність про бренд

Лояльність до бренду

Переваги бренда

Диференціація бренда

Рис. 2. Життєвий цикл бренду

Сама послідовність розвитку бренду по етапах 
життєвого циклу забезпечується брендингом.

Створення кожного елемента бренда вимагає 
спеціальних знань. У роботі бере участь група фа-
хівців: логотип розробляє професійний дизайнер, 
який володіє знаннями зі сфери побудови знаків, 
оскільки для вираження ідеї бренда через графіч-
ний символ потрібно врахувати закони сприйняття 
графічних зображень, для створення звукового сен-
су бренда потрібна участь фахівців зі звуку, креа-
тивну ідею бренда придумують лінгвісти. 

На сьогоднішній день для багатьох компаній 
принципово важливо знати, що зареєстрований 
бренд компанії або її продуктів – це умова для 
успішної діяльності на конкурентному ринку. По-
няття бренда у свідомості покупця складається як 
мінімум з чотирьох факторів, які впливають на рі-
шення про купівлю: країни-виробника, ціни, при-
вабливості упакування та торгової марки. 

Бренд має свою ціну, яка залежить від багатьох 
параметрів: унікальності, прибутковості, перспек-
тив, стабільності, динаміки продажів, можливос-
ті використання у суміжних видах бізнесу, довіри 
споживачів, міжнародної популярності, часу знахо-
дження на ринку. 

Процес розвитку бренда має безперервний ха-
рактер: навіть після того, як він починає самостійно 
«працювати» на ринку і приносити прибуток, необ-
хідно здійснювати його оновлення, що викликане 
мінливістю ринкового середовища та споживчого 
сприйняття. 

Далеко не кожна товарна марка може стати 
брендом: для цього вона повинна придбати попу-
лярність та довіру у споживачів, тому слід у про-
цесі створення бренда виділити такі етапи: 

1. Створення візуально-словесного виразу (фір-
мова назва, товарний знак, фірмовий стиль, слоган). 

2. Використання в діяльності ділових докумен-
тів, рекламних заходів і рекламних сувенірів. 

3. Формування бренда (рамки бренда, програма 
просування бренда, аналіз результатів програми). 

4. Бренд, що відбувся (дослідження, діагностика, 
програма стратегічного розвитку) [3, с. 732].

Дослідження показують, що винятково важливе 
значення для створення бренда у свідомості укра-
їнського споживача має словесний товарний знак 
(brand name), тому що він є найбільш сильним іден-
тифікатором конкретного товару.

За допомогою бренда можна вирішити такі за-
вдання:

• створити у свідомості споживачів привабли-
вий образ, що викликає довіру;

• згадати товар при розмові;
• відрізнятися від конкурентів, тобто виділяти 

товар із загальної маси;
• зосередити позитивні емоції, пов’язані з то-

варом;
• сформувати групу постійних покупців, що 

асоціюють з брендом свій спосіб життя [3, с. 733].
Бренди є основою реклами й продажів. Вони ви-

знані найважливішими елементами, необхідними 
для ринкового успіху. Бренд послідовно створюєть-
ся за допомогою різних комунікацій.

Створення бренда – це, з одного боку наука, а з 
іншого – творча робота, що вимагає глибокого зна-
ння ринку, споживача і конкурентів. Це складний і 
довгий процес [4, с. 274].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, з наведеного вище можна зробити наступні 
висновки:

• життєвий цикл бренду варто аналізувати в 
чотири основні етапи, а власне послідовність розви-
тку бренду по ЖЦ забезпечується брендингом;

• бренди класифікуються за предметної спря-
мованості, за територіальним охопленням, за сфе-
рою застосування, за належністю і по ієрархії в 
структурі портфеля;

• грамотно керовані бренди забезпечують фірмі 
незаперечні конкурентні переваги на ринку;

• роль брендингу зводиться до розвитку як са-
мого бренду, так і компанії в цілому;

• для великих і розвинених компаній брендинг 
є необхідністю для ефективного функціонування.

Створення кожного елемента бренда вимагає 
спеціальних знань. У роботі бере участь група фа-
хівців: логотип розробляє професійний дизайнер, 
який володіє знаннями зі сфери побудови знаків, 
оскільки для вираження ідеї бренда через графіч-
ний символ потрібно врахувати закони сприйняття 
графічних зображень, для створення звукового сен-
су бренда потрібна участь фахівців зі звуку, креа-
тивну ідею бренда придумують лінгвісти.

При плануванні і формуванні позиціонування 
бренда необхідно наслідувати чотири золоті правила:

По-перше, позиціонування має бути унікальним 
і впізнанним. Це необхідно для успішної і чіткої 
диференціації від конкурентів. Не можна виграти 
конкурентну війну, пропонуючи споживачеві те ж 
позиціонування, яке вже зайняте іншим, часто вда-
лим, брендом.

По-друге, позиціонування повинне відповідати 
явним і прихованим потребам цільових спожива-
чів. Необхідно ставити собі питання, чи потрібний 
споживачеві продукт, чи потрібні йому пропоновані 
продуктом якості.

По-третє, позиціонування має бути підкріпле-
не реальними фактами. Це необхідно для того, щоб 
споживач не розчарувався від «спілкування» з 
брендом. Порушення цього принципу веде до ситу-
ації, яка може бути охарактеризована як синдром 
невиправданих очікувань. Зворотні ситуації слу-
жать основою для успіху [6, с. 34-39].

Таким чином, позиціонування – знаходження 
місця у свідомості цільової аудиторії і створення 
таких образів і атрибутів торгової марки, які най-
вигідніше відрізнялася б від марок конкурентів, 
були для цільового споживача значущими, і відпо-
відали його потребам або споживчим очікуванням 
найкращим.
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Аннотация
В статье охарактеризованы уровень развития теории бренда в современном маркетинге, показано значение бренда 
как системы взаимосвязанных атрибутов в процессе управления организацией, рассмотрены этапы создания бренда, 
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CONCEPTUALIZATION BRAND AND MODERN TRENDS OF BRANDING

Summary
The level of the brand theory development in modern marketing is characterized. The brand value as a system of 
interrelated attributes in the management of an organization is shown. The steps of creating a brand are studied and its 
essence is described. Consider consistency of the brand on the stages of life. Analyzed and discussed concepts, tools and 
trends of branding features. Presented and described the main components, grading and classification of brands.
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Відсутність цілісної і послідовної державної економічної політики, диспропорції розвитку в економіці призвели до 
затяжної соціально – економічної кризи. Одним з вагомих чинників, що призвів до такої ситуації є невиважена пода-
ткова політика. Вона спричинила різке гальмування інвестиційних процесів, що, в свою чергу призвело до зниження 
рівня реальних податкових надходжень. 
Ключові слова: фіскальна політика, податки, податкова система, державний бюджет, система оподаткування.

 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми 
перебудови податкової політики обумовлена 

здійснюваними в Україні реформами. Фіскальна 
політика є складною системою економічних відно-
син між державою, підприємствами, організаціями, 
установами та громадянами з приводу розподілу а 
перерозподілу суспільного продукту. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
сучасного стану і впливу податкової політики на 
економіку України, дослідження державних захо-
дів щодо організації системи оподаткування та їх 
вплив на розвиток господарства України. 

Вагомий внесок у розроблення пропозицій 
щодо формування фіскальної політики зробили 
такі вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Луніна, 
В. Баліцька, О. Короткевич, Н. Фролова, Т. Вовк,  
О. Водянніков, І. Коноваленко, С. Буряк, які у своїх 
наукових працях досліджували проблеми поповне-
ння державного бюджету і методи щодо мінімізації 
впливу фінансової кризи на податкове реформу-
вання в Україні.

Виклад основного матеріалу. В Україні обов’язок 
сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, 
встановлених законом, закріплено Конституцією. 
При цьому визначено, що система оподаткування 
встановлюється виключно шляхом прийняття від-
повідних законів. Чинне податкове законодавство 
України включається до бюджетного права, що 
виділяє фіскальні функції у податковому регулю-
ванні. Водночас вважати податки лише засобом на-
повнення державного бюджету невиправдано. На-
справді, податки істотно впливають на діяльність 
суб’єктів господарювання, а податкова система ви-
конує функцію структурування економіки. 

Податкове законодавство, що виступає формою 
реалізації податкового права, містить досить широ-
ке коло нормативних актів, які регулюють оподат-
кування. Однак, виходячи зі значення податків для 
держави та їх безпосереднього впливу на суб’єктів 
оподаткування, правові засади їх справлення, ме-
ханізм оподаткування, повноваження учасників по-
даткових відносин повинні визначати виключно за-
кони, а не підзаконні акти, як це має місце в Україні. 
Принципи податкового законодавства перелічені в 
ст. 3 Закону України «Про систему оподаткування».

При встановленні податків, зборів (обов’язкових 
платежів) вирішується низка питань, пов’язана зі 
справлянням податків:

– механізм справляння податків і зборів не 
може встановлюватись нічим іншим, крім законів 
про оподаткування;

– зміни щодо механізму справляння податків і 
зборів можуть вноситися не пізніше, ніж за шість 
місяців до початку нового бюджетного року;

– будь-який податок, збір має справлятися у по-
рядку, визначеному законом;

– оподаткування передбачає обов’язковий поря-
док справляння, який встановлюється законом.

В сучасних умовах податкова система України 
має низку недоліків:

– значна складність та суперечливість податко-
вої системи;

– фіскальна спрямованість податкової системи і 
недостатня орієнтація регулюючої функції на стале 
економічне зростання;

– складна та нестабільна нормативно – право-
ва база оподаткування, а також неузгодженість та 
суперечливість окремих законодавчих норм;

– витрати на адміністрування окремих подат-
ків є значними порівняно з доходами бюджету, що 
формуються унаслідок їх справляння;

– значна нерівномірність розподілу податково-
го навантаження через наявність великої кількості 
податкових пільг та існування різноманітних схем 
ухилення від сплати податків;

– непрозорість податкового регулювання;
– діяльність Міністерства Фінансів, Держав-

ної фіскальної служби, державної митної служби 
щодо реалізації державної податкової політики є 
недостатньо узгодженою і ефективною внаслідок 
недосконалого правового регулювання їх взаємо-
відносин;

– корумпованість і каральний зміст податкових 
відносин. 

Дані недоліки призвели до таких проблем у сис-
темі оподаткування України, як: податкова забор-
гованість платників перед бюджетом і державни-
ми цільовими фондами; бюджетна заборгованість з 
відшкодування ПДВ; ухилення від оподаткування; 
нерівномірне податкове навантаження, найбільша 
частка якого покладена на законослухняних плат-
ників [3, c. 69].

Непослідовність та непередбачуваність законо-
давчого та нормативного середовища України є за-
гальновизнаним стримуючим факторм економічного 
розвитку країни та її низької інвестиційної прива-
бливості. В останні п’ять років в Україні склалася 
ситуація, при якій спостерігався украй нерівно-
мірний розподіл податкового навантаження, продо-
вжується утримання значних пільг та привілеїв.

Реалізація ефективної фіскальної політики 
утруднюється через складність її узгодження з мо-
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нетарною політикою, яка спрямовується переважно 
на стримування темпів інфляції та підтримування 
курсу гривні. Основний фактор інфляції – незба-
лансованість попиту і пропозиції на внутрішньому 
ринку. Низка чинників впливає на інфляцію. 

Нагальність та необхідність проведення реформ, 
насамперед у податковій системі, пояснюється тим, 
що податки двояко можуть впливати на економіку 
в перехідний період, а саме: з одного боку – низь-
кий рівень податків доповнюють і стимулюють 
приватно – підприємницьку ініціативу, спонукають 
до розширення виробництва, заохочують іноземні 
інвестиції, дають змогу державі через бюджет ви-
конувати свої функції, а з іншого – їх надмірне на-
вантаження у поєднанні із кризою в економіці при-
зводить до спаду виробництва, відтоку капіталу, 
приховування доходів, переходу значної кількості 
суб’єктів господарської діяльності в «тіньову еконо-
міку», інфляція, безробіття [2, c. 47].

Особливої актуальності в останні роки поряд 
із реформою податкової системи набули проблеми 
формування державного бюджету. Одна частина з 
них є похідною від загальноекономічного стану в 
країні, інша ж полягає у суто суб’єктивному підході 
до процесу його складання, затвердження та вико-
нання. Практика використання податків та бюдже-
ту в Україні як двох найбільш дієвих інструментів 
фіскальної політики свідчить, що вони втратили 
роль стимулу та регулятора розвитку економіки. 
Податкова та бюджетна системи поки що не посіли 
відведеного їм місця в загальноекономічній системі. 
Що гальмує перехід країни до цивілізованого ринку. 
Аналіз планових та фактичних показників дохідної 
та видаткової частин бюджету показав невідповід-
ність сучасним економічним реаліям існуючої подат-
кової та бюджетної систем. Яскравим підтверджен-
ням цьому є рівень виконання передусім державного 
бюджеу, який за останні роки становив близько 70% 
від запланованих показників. Такий стан речей є не 
тільки результатом кризи в економіці, більшою мі-
рою це пов’язано з надмірним податковим тиском, 
неефективно сформованою сруктурою доходів та ви-
дактів державного бюджету, відсутністю їх дивер-
сифікації, нереальними плановими показниками з 
окремих груп надходжень тощо.

Однією з найгостріших проблем фіскальної по-
літики є фінансове наповнення бюджету та оптимі-
зація витрат, особливо в період економічної кризи. 
Вдосконалення фіскальної політики повинно підви-
щити конкурентоспроможність економіки України, 
активізувати інноваційно – інвестиційну складову 
розвитку, позитивно вплинути на структурні про-
цеси у реальному секторі економіки, чим забез-
печити динамічне економічне зростання із підви-
щенням рівня та якості життя населення. У період 
спаду економіки стимулююча дискреційна політика 
складається з таких елементів:

– збільшення державних витрат;
– зниження податків;
– поєднання росту державних витрат із знижен-

ням податків [3, c. 66].
Така фіскальна політика призводить фактично 

до дефіциту бюджету, але забезпечує скорочення 
падіння виробництва. У зв’язку з поточною еконо-
мічною ситуацією в Україні та зовнішніми загроза-
ми нашій державі існує необхідність у застосуван-
ня адекватних та ефективних заходів фіскальної 
політики. Були внесені зміни до Закону України 
«Про Державний бюджет України» на 2014 рік, що 
стосувалися обсягу бюджетних видатків. Відбулося 
суттєве скорочення видатків державного бюджету 
за окремими статтями згідно відомчої класифікації. 

Законом України від 31 липня 2014 р. № 1622-VII 
встановлено, що членам Кабінету Міністрів Украї-
ни, керівникам центральних органів виконавчої 
влади та інших державних органів, народним де-
путатам України до завершення антитерористич-
ної операції місячна заробітна плата нараховуєть-
ся лише в розмірі посадового окладу. Намаганню 
сприяти покращенню інвестиційних умов присвя-
чено зокрема, Закон України «Про внесення змін 
до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо особливостей оподаткуван-
ня суб’єктів господарювання, які реалізують інвес-
тиуійні проекти у пріорітетних галузях економіки  
№ 5211-VI від 06.09.2012 р. [4].

Відповідно до пункту 3 розділу XX «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України, суб’єкти 
господарювання, які реалізують інвестиційні про-
екти у пріоритетних галузях економіки, тимчасово, 
з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2022 р. включно, при 
імпорті устаткування (обладнання) та комплекту-
ючих виробів до нього, що звільняються від обкла-
дення ввізним митом, за умови оформлення митної 
декларації, можуть за власним бажанням видавати 
митному органу податковий вексель на суму ПДВ, 
визначену в такій митній декларації. Окрім того, 
прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних 
проектів суб’єктами господарювання, які реалізу-
ють інвестиційні проекти у пріоритетних галузях 
економіки, оподатковується за ставкою:

– з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2017 року включ-
но – 0%;

– з 1 січня 2018 р. до 31 грудня 2022 року включ-
но – 8%;

– з 1 січня 2023 р. – 16%.
Суб’єкти господарювання, які провадять інвес-

тиційну діяльність з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 
2022 р., можуть здійснювати нарахування аморти-
зації, застосовуючи метод прискореного зменшення 
залишкової вартості, а також користуватися низ-
кою податкових пільг.

Намагаючись наповнити бюджет, встановлю-
ються нові податки, змінюються їх ставки. Ст. 265 
Податкового кодексу України встановлює податок 
на нерухомість, який нараховується на житлову 
площу, яка перевищує 120 кв. метрів для квартир 
та 250 кв. метрів для жилих будинків [5].

Керуючись метою підтримки українських авто-
виробників, міжвідомча комісія з міжнародної тор-
гівлі ухвалила рішення про введення спеціальних 
мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на авто-
мобілі з об’ємом двигуна більше 1000 куб. см, але 
не більше 1500 куб. см, і 12,95% – на автомобілі з 
об’ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 
2200 куб. см. 

Аналізуючи ці та низку попередніх законодав-
чих нововведень можна зробити висновки, що певні 
кроки щодо змін фіскальної політики мають місце, 
однак вони не є системними, досить часто їх ре-
зультати є протилежними до очікуваних.

Також для підтримки оборонної діяльності дер-
жави запроваджено тимчасово до 1 січня 2015 року 
військовий збір. Так, об’єктом оподаткування збо-
ром є доходи у формі заробітної плати, інших за-
охочувальних та компенсаційних виплат або інших 
виплат і винагород, які нараховуються (виплачу-
ються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими 
відносинами та за цивільно-правовими договорами; 
виграшу в державну та недержавну грошову лоте-
рею, виграш гравця (учасника), отриманий від орга-
нізатора азартної гри. Ставка збору становить 1,5% 
від об’єкта оподаткування. Платниками військового 
збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти.
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Зараз в Україні розпочався новий етап рефор-
мування податкової системи, що потребує теоре-
тичного переосмислення проблем оподаткування. 
До 2018 року податкову політику буде реформова-
но на підставі Стратегії реформування податкової 
системи України.

Основними завданнями удосконалення податко-
вої системи повинні стати такі:

– вдосконалення нормативно-законодавчої бази 
у сфері оподаткування, зокрема прийняття попра-
вок до Податкового кодексу;

– підвищення ефективності системи адміністру-
вання податків;

– детінізація економіки;
– запровадити відновлення спеціальних еконо-

мічних зон (СЕЗ), територій пріоритетного розви-
тку (ТПР) і технопарків;

– науково обґрунтована система надання подат-
кових пільг.

Таким чином, податкова система України по-
требує подальшого удосконалення, що пояснюється 
наступним: забезпечення використання конкурен-
тоспроможності національної економіки значною 
мірою визначається ефективністю системи оподат-

кування. Зараз в Україні розпочався новий етап ре-
формування податкової системи, що потребує тео-
ретичного переосмислення проблем оподаткування. 
До 2018 року податкову політику буде реформовано 
на підставі Стратегії реформування податкової сис-
теми України.

Висновки. Головним завданням у реформу-
ванні податкової політики повинна стати пере-
орієнтація податкової системи із суто фіскальних 
цілей на стимулювання економічного зростання. 
стратегічними цілями фіскальної політики Укра-
їни мають стати: детінізація економіки, створення 
сприятливого інвестиційного клімату, оптимізація 
структури бюджетних видатків, зміцнення їхньої 
економічної та оборонної складових, забезпечення 
інвестицій у людський капітал та проведення ви-
важеної боргової політики. Також постійні наукові 
дослідження у сфері фіскальної політики необхід-
ні, оскільки тільки податкова і бюджетна політи-
ки, що проводяться відповідно до соціально-еко-
номічних умов, що склалися в Україні, приведуть 
до позитивних результатів: дозволять досягнути 
стійкого економічного зростання і конкурентоспро-
можності національної економіки.
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Аннотация
Отсутствие целостной и последовательной государственной экономической политики, диспропорции развития в эконо-
мике привели к затяжной социально – экономического кризиса. Одним из важных факторов, который привел к такой 
ситуации является невзвешенная налоговая политика. Она вызвала резкое торможение инвестиционных процессов, 
что, в свою очередь привело к снижению уровня реальных налоговых поступлений.
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Summary
The lack of a coherent and consistent national economic policy, development imbalances in the economy led to a protracted 
socio-economic crisis. One important factor that led to this situation is the unweighted tax policy. It caused a sharp 
deceleration of investment processes, which in turn led to a decrease in the level of real tax revenues.
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АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ  
СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Апробовано методику прогнозування характеристик капіталу підприємства. На перших кроках методики досліджено 
часовий ряд інтегрального показника стану капіталу підприємства на наявність трендової, періодичної та випадкової 
компонент, а також побудовано відповідні компонентам моделі. На останніх кроках методики здійснено об’єднання 
моделей різних компонентів часового ряду, оцінено якість «підгонки» комбінованої моделі та здійснено прогнозування 
значень інтегрального показника стану капіталу підприємства. Зроблено висновки про спроможність підприємства 
підтримувати позитивні тенденції свого розвитку.
Ключові слова: капітал підприємства, інтегральний показник стану капіталу, прогнозування характеристик капіталу, 
трендова, періодична, випадкова компоненти часового ряду.
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Постановка проблеми. Проблема якісного 
прогнозування характеристик капіталу є 

актуальною, оскільки в умовах зміни внутрішнього 
та зовнішнього середовища підприємства тенденції 
розвитку інтегрального показника стану капіталу 
підприємства можна виявити шляхом комплексної 
оцінки впливу циклічних, сезонних та випадкових 
чинників на формування його характеристик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи питань, пов’язаних з вдосконаленням 
прогнозування структури капіталу підприємства, 
досліджувались у роботах багатьох вітчизняних і 
зарубіжних економістів: Л. Басовського, Дж. Віл-
сона, В. Іванова, І. Івашковської, Т. Клебанової,  
Н. Костіної, Т. Морозової та ін. 

Разом з тим, недостатньо висвітлені практич-
ні аспекти використання теоретичних результатів 
досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в перевірці гіпотези про здатність під-
приємств підтримувати позитивні тенденції роз-
витку фінансових процесів, що проводиться за 
допомогою прогнозування характеристик капіта-
лу підприємства і включає в себе аналіз тенден-
цій розвитку фінансової системи, оцінку впливу 
циклічних, сезонних та випадкових чинників на 
формування характеристик капіталу, формуван-
ня прогнозних характеристик ефективності вико-
ристання капіталу підприємства й оцінку наслід-

ків кожного з можливих варіантів розвитку його 
фінансової системи.

Дана стаття присвячена питанням апробації ме-
тодики прогнозування характеристик капіталу під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Те-
оретичні аспекти прогнозування структурних ха-
рактеристик капіталу підприємства розглянуті в 
[1, с. 48-53]. Методика прогнозування характеристик 
капіталу підприємства містить сім кроків [2, с. 74]. 

Дослідження часового ряду інтегрального по-
казника стану капіталу підприємства на наявність 
тренду в середньому і дисперсії (1-й крок методи-
ки) тестується за допомогою критеріїв Фішера та 
Стьюдента [3, с. 25-26; 4, с. 198] відповідно. Побу-
дова моделі трендової компоненти з задовільним 
рівнем якості (2-й крок методики) дає можливість 
перейти до третього кроку, на якому здійснюється 
елімінування трендової компоненти і дослідження 
залишкових членів ряду.

У випадку, якщо залишкові члени ряду мають 
хвильову природу, здійснюється перехід до 4-го кро-
ку методики, що полягає в моделюванні періодичної 
компоненти часового ряду, в іншому разі – до 5-го 
кроку, змістом якого є дослідження випадкової ком-
поненти ряду. Дослідження випадкової компоненти 
здійснюється на основі аналізу значень автокоре-
ляційної і похідної автокореляційної функцій. Для 
оцінки значимості коефіцієнтів автокореляції вико-
ристовується Q-статистика Бокса-Пірса [5, с. 160]. 
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На 6-ому кроці здійснюється синтез моделей різ-
них компонентів часового ряду й оцінюється якість 
«підгонки» комбінованої моделі. На 7-ому кроці ме-
тодики на основі найкращого варіанта комбінованої 
моделі здійснюється прогнозування значень інте-
грального показника стану капіталу підприємства. 

Наведемо результати апробації методики про-
гнозування характеристик капіталу на підпри-
ємстві ПАТ «Промприлад», м. Івано-Франківськ. 
У відповідності з першим кроком цієї методики 
аналізований часовий ряд інтегральних показни-
ків стану капіталу був протестований на наявність 
трендової компоненти. Отримані результати наве-
дені в табл. 1.

Таблиця 1
Дослідження часових рядів на наявність тренда
Досліджува-
ний часовий 

ряд

Значення 
критерію 
Фішера

Значення 
критерію 

Стьюдента
Висновок

Часовий ряд 
показника 
стану капі-
талу ПАТ 
«Промпри-
лад»

3,253 2,341

досліджува-
ний ряд має 
тренд у серед-
ньому, тренд 
має зростаю-
чий характер

Граничні 
значення 
критеріїв

3,87 2,13 -

Як видно з табл. 1, порівняння розрахункових 
значень критеріїв Фішера і Стьюдента з їхніми 
граничними значеннями дають підстави для висно-
вку, що в досліджуваному часовому ряді присутні 
еволюторні складові. Для їх моделювання згідно з 
другим кроком методики використовуються різні 
класи кривих зростання.

Аналіз характеристик часового ряду значень 
інтегрального показника стану капіталу ПАТ 
«Промприлад» дозволяє зробити висновок, що 
трендова компонента може бути описана за допомо-
гою лінійної чи експонентної залежності. Розраху-
нок параметрів пробних варіантів моделі здійсню-
вався в середовищі «Statistica». У табл. 2 наведені 
значення параметрів моделей, а також їхні основні 
характеристики. 

Таблиця 2
Параметри моделей трендової компоненти  
часового ряду показника стану капіталу  

ПАТ «Промприлад»
Вид 

залеж-
ності

Параметри моделі
Значення 
критерію 

Стьюдента

Значення 
коефіцієнта 
кореляції

Лінійна ft = 0,2765 + 0,0051t ta0 = 5,34,
ta1 = 1,12 R = 0,3612

Експо-
нентна ft = 0,3113 ∙ 1,0143t ta0 = 6,21,

ta1 = 65,11 R = 0,3562

З табл. 2 можна зробити висновок про те, що 
експонентна модель є кращою. Отримані результа-
ти свідчать про вкрай нестабільну тенденцію роз-
витку і високу імовірність формування кризових 
ситуацій на ПАТ «Промприлад» за рахунок впливу 
циклічних і сезонних чинників. Розрахункові зна-
чення трендової компоненти досліджуваного ряду 
приведені в табл. 3. 

Аналіз динаміки інтегрального показника стану 
капіталу ПАТ «Промприлад» (рис. 1) дає можли-
вість зробити припущення про адитивний характер 
періодичної компоненти. 

Таблиця 3
Значення трендової компоненти ряду показника 

стану капіталу ПАТ «Промприлад»
t f (t) t f (t) t f (t) t f (t)
1 0,315752 6 0,338983 11 0,363923 16 0,390699
2 0,320267 7 0,34383 12 0,369127 17 0,396286
3 0,324847 8 0,348747 13 0,374406 18 0,401953
4 0,329492 9 0,353734 14 0,37976 19 0,4077
5 0,334204 10 0,358793 15 0,38519 20 0,413531
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Рис. 1. Динаміка інтегрального показника  
стану капіталу ПАТ «Промприлад»

Таблиця 4
Оцінка сукупного впливу періодичної  

і випадкової компонент
t s (t) t s (t) t s (t) t s (t)
1 -0,11903 6 0,006399 11 0,104545 16 -0,1395
2 0,04104 7 0,02744 12 -0,11031 17 0,020467
3 -0,06633 8 -0,10885 13 -0,05704 18 0,057014
4 0,105913 9 0,015962 14 0,063433 19 -0,10521
5 -0,12688 10 -0,03695 15 -0,1016 20 -0,11859

 

Frequncy Period Cosine 
Coeffs

Sine Coeffs Periodog Density Hamming 
Weights

0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000240 0,036406
1 0,050000 20,000000 0,002306 0,004470 0,000245 0,001895 0,245741
2 0,100000 10,000000 -0,011917 -0,005088 0,001658 0,011012 0,455076
3 0,150000 6,666670 -0,061349 0,007976 0,037965 0,025317 0,245741
4 0,200000 5,000000 -0,045061 0,025117 0,026230 0,032079 0,036406
5 0,250000 4,000000 -0,013353 0,061202 0,037856 0,036632
6 0,300000 3,333330 0,064344 -0,024340 0,046796 0,034448
7 0,350000 2,857140 0,028221 -0,015107 0,010102 0,023780
8 0,400000 2,500000 0,024007 0,036858 0,018808 0,026005
9 0,450000 2,222220 -0,071966 -0,001259 0,051414 0,035591
10 0,500000 2,000000 -0,047979 0,000000 0,022847 0,036744

Spectral analysis: RES_ADD (PAT_Promprylad)
No. of cases: 20

Рис. 2. Результати спектрального аналізу

Результати розрахунку значень залишкових 
членів ряду, що відображають вплив циклічних, се-
зонних і випадкових чинників, який здійснювався 
відповідно до описаних на 3-му кроці методики ал-
горитмів, наведені в табл. 4.

Дослідження знайдених залишкових членів 
ряду s(t) методами спектрального аналізу (рис. 2, 
4-й крок методики) показало наявність трьох най-
більш значимих періодичних компонент (циклів), 
тривалістю 5; 2,5; 0,5 року. Їхнє графічне представ-
лення наведене на рис. 3.

Таким чином, модель періодичної складової ча-
сового ряду показника стану капіталу ПАТ «Пром-
прилад» має вигляд:

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 20,002306cos t 1   0,004470sin t 1  0,011917cos t 1
20 20 10

2 2 20,005088sin t 1  0,061349cos t 1 +0,007976sin t 1 .
10 6,66667 6,66667

h t π π π

π π π

     = − + − − −          
    − − − − −         

 (1)
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Розрахункові значення періодичної складової 
h(t) ряду, а також значення випадкової компоненти 
u(t), отримані за допомогою елімінування трендової 
і періодичної компонент у відповідності з алгорит-
мами 5-го кроку методики, наведені в табл. 5, 6.

 

Рис. 3. Графічне представлення періодичних 
компонент часового ряду показника стану  

капіталу ПАТ «Промприлад»

Таблиця 5
Розрахункові значення  

еріодичної компоненти ряду
t h (t) t h (t) t h (t) t h (t)
1 - 6 0,008411 11 0,047126 16 0,015423
2 -0,038664 7 -0,038151 12 0,013401 17 0,063414
3 0,022516 8 -0,045100 13 -0,039558 18 0,062142
4 0,064627 9 -0,009454 14 -0,066940 19 0,011767
5 0,056559 10 0,035050 15 -0,043258 20 -0,048351

Таблиця 6
Розрахункові значення  

випадкової компоненти ряду
t u (t) t u (t) t u (t) t u (t)
1 - 6 -0,002012 11 0,057419 16 -0,154919
2 0,079704 7 0,065591 12 -0,123715 17 -0,042947
3 -0,088842 8 -0,063746 13 -0,017479 18 -0,005128
4 0,041286 9 0,025416 14 0,130373 19 -0,116981
5 -0,183437 10 -0,072001 15 -0,058347 20 -0,070237

Аналіз значень автокореляційної функції за-
лишків дозволив зробити висновок, що випадкова 
компонента може бути описана за допомогою авто-
регресійної моделі 3-го порядку. Отримана модель 
має вигляд:

1 2 30,924351 0,903454 0,566788t t t tu u u u− − −= − − − .  (2)
Значення автокореляційної функції залишків 

адитивної моделі наведені на рис. 4.
Отримані результати дають підстави для ви-

сновку, що з імовірністю 0,8451 залишки є білим 
шумом, що свідчить про адекватність обраної моде-
лі. Коефіцієнт детермінації для побудованої моделі 
склав 0,7142, тобто 71,42% варіації інтегрального 
показника пояснюється модельною залежністю. Та-
ким чином, можна зробити висновок про задовіль-
ний рівень якості моделі і можливості використан-
ня її для прогнозування, що є змістом заключного 

кроку методики. Прогнозні значення інтегрального 
показника стану капіталу ПАТ «Промприлад» на-
ведені в табл. 7.

Як видно з табл. 7, прогнозується ріст значень 
інтегрального показника стану капіталу підпри-
ємства за рахунок позитивного впливу цикліч-
них і сезонних чинників і його перехід із класу 
кризового функціонування в клас нестабільного 
функціонування, що характеризується серед-
нім рівнем ефективності використання капіталу, 
оптимізацією співвідношення основного й оборот-
ного капіталу, поліпшенням структури джерел 
залучення капіталу. Інтегральний показник стану 
капіталу ПАТ «Промприлад», розрахований за 
фактичними даними підприємства, був рівний: у 
1-му кварталі 2014 року – 0,42721, у 2-му квар-
талі – 0,39735, у 3-му кварталі – 0,40378, у 4-му 
кварталі – 0,46022.

 

Lag Corr. S.E. Q P
1 -,235 ,2127 1,22 ,2846
2 -,051 ,2071 1,29 ,5528
3 -,174 ,2012 2,04 ,5938
4 -,038 ,1952 2,08 ,7538
5 +,323 ,1889 5,03 ,4469
6 -,188 ,1826 6,10 ,4487
7 +,120 ,1759 6,56 ,5150
8 -,202 ,1690 8,02 ,4723
9 -,035 ,1618 8,07 ,5716
10 +,037 ,1543 8,13 ,6623
11 +,129 ,1464 8,91 ,6774
12 -,055 ,1380 9,07 ,7440
13 -,118 ,1291 9,92 ,7484
14 -,004 ,1195 9,92 ,8143
15 -,082 ,1091 10,49 ,8345

0 0 Conf. Limit
-1,0      -0,5      0,0      0,5      1,0              

Autocorrelation Function
RESID_ADD: ARIMA (3,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)
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Рис. 4. Значення автокореляційної функції  
залишків адитивної моделі

Таблиця 7
Прогнозні значення інтегрального показника  

стану капіталу ПАТ «Промприлад»
Період/ Про-
гнозні значен-
ня компонент

1 кв. 
2014 р.

2 кв. 
2014 р.

3 кв. 
2014 р.

4 кв. 
2014 р.

f (t) 0,41944 0,42544 0,43152 0,43769
h (t) -0,07096 -0,03866 0,02252 0,06463
u (t) 0,09236 0,00745 -0,03539 -0,01625
y (t) 0,44084 0,39423 0,41865 0,48607

Висновки та подальші дослідження. Апробація 
методики прогнозування структурних характерис-
тик капіталу підприємства на ПАТ «Промприлад» 
показала, що запропонована математична модель 
дає змогу досить точно спрогнозувати інтегральний 
показник стану капіталу підприємства, встановити 
тенденції його розвитку, на основі чого можна ви-
значати найбільш доцільні й адекватні управлінські 
впливи, спрямовані на його оптимізацію.
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Аннотация
Апробирована методика прогнозирования характеристик капитала предприятия. На первых шагах методики исследо-
ван временной ряд интегрального показателя состояния капитала предприятия на наличие трендовой, периодической 
и случайной компонент, а также построены соответствующие компонентам модели. На последних шагах методики 
осуществлено объединение моделей различных компонентов временного ряда, оценено качество «подгонки» комбини-
рованной модели и осуществлено прогнозирование значений интегрального показателя состояния капитала предпри-
ятия. Сделаны выводы о способности предприятия поддерживать позитивные тенденции своего развития.
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METHOD APPROBATION OF PREDICTION  
OF FIRM'S CAPITAL STRUCTURAL CHARACTERISTICS

Summary
The method of forecasting the firm's capital characteristics is approved. During the first steps of the method approval 
the time series are studied for the trend, periodic and random components and the corresponding component models are 
constructed. During the last steps of the method the models of various components of the time series are united, the 
quality of combined model is evaluated and the values of firm's capital integral index are forecasted. The conclusions about 
the ability of the company to maintain positive trends of its development are made.
Keywords: firm's capital, integral indicator of capital, forecasting of capital characteristics, trend, periodic, random 
components of the time series.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЧАЮ

Досліджено видове багатство чаїв на ринку України. Проаналізовано марки чаю, що користуються найбільшим попи-
том. Вивчено цінову політику чаю та диференціацію ціни в різних торгових точках міста Вінниці.
Ключові слова: ринок чаю, попит, марки-лідери, споживання, виробники чаю. 

Постановка проблеми. Незалежно від часу, в 
світі не було і нема більш популярного серед 

населення напою як чай. Даний товар на сьогодні є 
продуктом повсякденного вжитку, звичною части-
ною щоденного раціону. Спираючись на кліматичні 
особливості нашої країни, найбільшого попиту чай 
досягає саме в зимовий період, як і будь-які інші га-
рячі напої. Крім цього чай – природний енергетик. 
Нещодавно Асоціація дієтологів СЛІЛ включила 
чорний і зелений чай до переліку найважливіших 
функціональних продуктів харчування, серед тих, 
які підтримують здоров'я нашої шкіри і забезпе-
чують відповідний водний баланс організму. Проте 
ринок даного продукту не стоїть на місці і постійно 
змінюється під впливом різних причин, основним 
з яких є НТП. Тому стоїть проблема дослідження 
сучасного стану ринку чаю.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати такі завдання дослідження:

– загальна характеристика ринку чаю в Україні, 
визначити видове багатство чаїв;

– аналіз марок чаю, що користуються найбіль-
шим попитом;

– вивчення цінової політики продавців чаю, визна-
чити динаміку цін в різних торгових точках м. Вінниці 
та порівняти результати з попередніми роками.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогодні чай вирощують близько 37 країн. Чайний 
ринок України є повністю залежним від імпорту, 
а значить, і від змін курсу валют. У структурі по-
ставок чаю в Україну цейлонські чаї займають 50%, 
індійські і кенійські – по 15%, китайські – 10%, інші 
країни – 10%. Останнім часом зростає частка поста-
вок дешевих сортів чаю з Азії та Африки [5, с. 37]. 
Якщо ж говорити про українські компанії, то най-
більша їх частина воліють купувати на аукціонах 
готові чайні суміші і присвоювати їм свою торгову 
марку (рис 1).

Хоча на даному ринку з'являються і нові силь-
ні постачальники, такі, наприклад, як Індонезія, 
В'єтнам та деякі країни Африки, проте основними 
видами чаю все ж залишається байховий чорний 
та байховий зелений (рис. 2). Окрім даних видів на 
ринку також представленні жовтий, білий та чер-
воний чаї. А за останні роки особливої популярнос-
ті набирають різні експерименти з добавками. На 
сьогодні крім звичайних фруктів, використовують 
різні екзотичні дари природи та їх суміші, прянощі, 
пелюстки та бутони квітів. Залежно від фасування, 
найпопулярнішим є чай в пакетиках – 47% загаль-
ної структури. Також значну частину займають 
листковий чай в пакетиках і листковий чай разової 
заварки – 31% і 19% відповідно (рис. 3) [3, с. 31]. 

 

Цейлон
61%

Індія/Кенія
17%

Китай
11%

Інні країни
11%

Рис. 1. Відсотковий розподіл  
країн-постачальників чаю до України

 

Рис. 2. Структура споживання чаю  
в залежності від його виду, %

 

Рис. 3. Структура споживання чаю  
в залежності від фасування, %

Якщо говорити в середньому, то за рік українець 
споживає 500-600 грамів чайного листа, а щоріч-
ний обсяг вітчизняного ринку становить приблизно  
24-27 тис. т., що спостерігається вже протягом кіль-
кох років і значно збільшується з кожним роком. 
Наприклад, протягом останніх п’яти років реаліза-
ція чаю збільшилась майже у два рази – на 13 тис. т.  
(Рис. 4). Якщо ж говорити про грошовий вираз, то у 
2014 році, в порівнянні з 2013, обсяг реалізації чаю 
збільшився на 60 млн.$ (Рис. 5) [3, с. 32].

© Ковінько О.М., Кошова А.В., 2015 
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Рис. 4. Динаміка реалізації чаю  
в натуральному виразі, тис. т

 

12 
14 

16 
19 

22 

27 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

300 310 330 
380 

430 

490 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рис. 5. Динаміка реалізації чаю  
в грошовому виразі, $ млн

На сьогодні на українському ринку чаю діють, 
за різними оцінками, від 100 до 130 різних товарних 
марок і виробники продовжують виводити на ринок 
нові марки. Проте більше 2/3 чайного ринку Укра-
їни (майже 70%) як в натуральному, так і в грошо-
вому виразі належать таким 5 компаніям:

1. Orimi Trade Ltd;
2. Unifever (For Use);
3. Ahmad Tea Ltd;
4. Solomiya Tov Kiev;
5. May Co./Pli Mayskiy Chay Tov [4, с. 60].
Якщо говорити про торгові марки, то більше 50% 

чайного ринку нашої країни в натуральному виразі 
та більше 60% ринку в грошовому виразі розподі-
ляється між 8 торговими марками. Частка премі-
ум-сегменту займає приблизно 35% ринку, проте 
споживання недорогих сортів чаю лідирує за об-
сягом продажів і у вазі – його частка становить 
40%. Частка елітного колекційного чаю становить 
1-2%. Великий вплив на структуризацію мала кри-
за. Саме тоді найбільш динамічний преміум-сег-
мент здав позиції, поступившись 15% сегменту чаю 
економ-класу [2, с. 35]. Провівши опитування, на 
сьогодні найпоширенішими марками на ринку чаю 
України виявились наступні:

– Ahmad;
– Greenfield;
– Lipton;
– Бесіда;
– Hyleys;
– TESS;
– TET;

Таблиця 1
Динаміка цін на чай в залежності від місця продажу у 2013-2015 р., грн., %

Найме-
нування 
товару

Місце продажу

Чорний 
чай, 20-25 
пакетиків

АТБ Варшава Чай-Кава Сільпо Магазин 
біля дому Гастроном Ринок

Рік
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П
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и
р
іс

т,
 %
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и
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20
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и
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и
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П
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и
р
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20
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20
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П
р
и
р
іс

т,
 %

20
13

20
15

П
р
и
р
іс

т,
 %

Lipton

10
,3

9

19
,5

5

88

12
,3

9

- -

12
,4

0

18 45

12
,7

9

23
,6

9

85

13
,4

5

23 71

12
,4

0

24 94

14
,0

0

24
,5

0

75

Greenfield

16
,6

9

30
,8

0

85 - 34 -

15
,6

0

33 11
2

16
,2

9

33
,8

9

10
8 -

37
,5

0

-

15
,6

0

36 13
1

16
,5

8

35 11
1

Ahmad

11
,2

9

- -

15
,8

7

38
,6

9

14
4

15
,1

0

31 10
5

14
,9

9

33
,5

9

12
4 -

37
,5

0

-

15
,5

0

29 87

15
,5

1

36
,5

0

13
5
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5,
79

13
,1

0

12
6

6,
23 - -

5,
70 - -

5,
94

11
,2

9

90 6,
45 16 14
8

5,
70 14 14
6

7,
08

14
,4

5

10
4

ТESS

9,
99

30
,3

5

20
4 - - - - 34 -

12
,3

4

32
,2

9

16
2 - 33 - - - -

12
,5

3

29 13
1

ТET

8,
75 - - -

32
,9

5

-

10
,7

5

- - -

30
,7

4

- - 35 -

10
,7

5

- -

10
,7

1

30
,2

0

18
2

Hyleys

8,
99

37
,9

5

32
2 - - -

12
,2

0

58 37
5

14
,0

9

49
,7

4

25
3

13
,1

5

45
,2

0

24
4

12
,2

0

44
,7

0

26
6

13
,4

3

- -

Alokozay -

22
,9

5

- - - - 28 - -

25
,4

9

85 -

24
,5

0

71 - - 94 - 25 -

Середнє 
значення 10 29 16

5

11 35 14
4

12 34 15
9

13 30 13
7

11 31 15
4

12 30 14
5

13 28 12
3
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– Alokozay.
Проаналізувавши дані марки, можна зробити ви-

сновок, що більшість з них відноситься до премім-
класу, що свідчить про позитивну динаміку зростан-
ня преміум-сегменту в умовах відновлення економіки.

 Ціна на чай, під впливом різних подій, постій-
но змінювалась. В результаті, за 1 т імпортованого 
на територію України чаю з 2009 по 2014 р. вона 
збільшилась в 2 рази, це в середньому на 15% в 
рік. Найбільший стрибок у 35% спостерігався в 2010 
році. У той час, як в 2013 році зростання цін склало 
всього 4% [1, c. 68]. 

На сьогодні, серед марок-лідерів на ринку чаю 
спостерігається доволі диференційована цінова си-
туація (табл. 1). 

Провівши дослідження ринку чаю м. Вінниця 
серед восьми найбільш популярних торгових ма-
рок чаю та зробивши порівняльний аналіз з цим 
самим ринком в 2013 р., виявилось, що ціни у 2015 
році збільшились у декілька разів. Є багато при-
чин такої ситуації, але основними серед них – це 
нестабільна ситуація в країні, кризове становище, 
високий темп інфляції та інші. В середньому ціни 
збільшились у два з половиною рази. Проте є деякі 
чаї, які почали коштувати в 4 рази більше порів-
няно з 2013 р. Також з’явилась нова марка чаю – 
«Alokozay». Вона доволі швидко увійшла на ринок 
та завоювала значну його частину. Крім цього, зна-
чний вплив на ціну чаю має і місце його продажу, 
тобто зручність розташування магазину, густота 
населення мікрорайону міста (табл. 2). 

З даних результатів видно, що інколи різниця в 
ціні на ту ж саму одиницю товару досягає майже 
10 грн. В середньому найбільш низькі ціни спостері-
гаються в супермаркеті «АТБ». В інших магазинах 
ціни дорожчі 10-20%. А от, наприклад, на «Hyleys» 
у спеціалізованому магазині ціна на 50% більша ніж 

в АТБ». Проте, на «Lipton» у тому ж магазині ціна 
на 8% нижча, а в супермаркеті «Сільпо» ціна на чай 
«Бесіда» нижча на 14%. 

Крім цього, видно, що найбільш широкий асор-
тимент чаю представлений у супермаркеті «Сіль-
по», у даній торговій точці були виявленні всі най-
поширеніші марки і крім цього багато інших – менш 
популярних. Однак, дуже дивно було те, що малий 
асортимент чаю виявився у супермаркеті «Варша-
ва». З 10 найпоширеніших, були представлені лише 
5 і ще додатково кілька менш відомих марок.

Висновки з проведеного дослідження. Проана-
лізувавши маркетингову інформацію, можна зро-
бити висновок, що на сьогодні ринок чаю України 
знаходиться ще на стадії розвитку. Найпопулярні-
шим видом чаю в Україні все ж залишається чор-
ний, а відповідно до форми споживання лідирує 
пакетований чай. Крім цього, так як на території 
України чай не вирощують, а усе виробництво 
чаю в Україні зводиться лише до розфасування 
і упакування імпортованої сировини, то вітчизня-
ним виробникам варто замислитись над можливи-
ми шляхами виробництва чаю безпосередньо на 
території нашої країни. Також, варто зазначити, 
що виробникам чаю не варто зациклюватись на 
одному видові чаю, а пропонувати на ринок ди-
ференційовану продукцію, при цьому постійно її 
вдосконалюючи. 

З проведеного дослідження можна зробити ви-
сновок, що за останні 2 роки ціни на чай зросли 
більше ніж у два рази. Найбільш вигідним місцем 
покупки чаю на сьогодні є супермаркет «АТБ», а 
найбільш широкий асортимент чаю представлений 
у супермаркеті «Сільпо». Щодо цінової розбіжності 
на чай, то найдешевшою торговою маркою, серед 
восьми представлених, є ТМ «Бесіда», а найдорож-
чою – ТМ «Hyleys».

Таблиця 2
Відношення між цінами різних марок чаю в залежності від місця продажу

Найменування товару Місце продажу
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Lipton 19,55 1 - - 18 -0,08 23,69 0,21 23 0,18 24 0,23 24,50 0,25
Greenfield 30,80 1 34 0,10 33 0,07 33,89 0,10 37,50 0,22 36 0,17 35 0,14
Ahmad - - 38,69 - 31 - 33,59 - 37,50 - 29 - 36,50 -
Бесіда 13,10 1 - - - - 11,29 -0,14 16 0,22 14 0,07 14,45 0,10
ТESS 30,35 1 - - 34 0,12 32,29 0,06 33 0,09 - - 29 -0,04
ТET - - 32,95 - - - 30,74 - 35 - - - 30,20 -
Hyley 37,95 1 - - 58 0,53 49,74 0,31 45,20 0,19 44,70 0,18 - -
Alokozay 22,95 1 - - 28 0,22 25,49 0,11 24,50 0,07 - 0,23 25 0,09
Середнє значення 29 35 34 30 31 30 28
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СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ

В роботі окреслені та обґрунтовані основні проблеми розвитку страхування життя в Україні. Висвітлено особливості 
здійснення заощаджень за допомогою страхування. Проведено аналіз діяльності страхових компаній «life». Визначено 
місце страхування життя в системі захисту населення та особливості даного виду страхування. Розглянуто чинники 
розвитку ринку страхування життя. Здійснено опис особливостей та переваг накопичувальних договорів страхування, 
як способу здійснення заощаджень та узабезпечення життя.
Ключові слова: страхування, накопичувальне страхування, поліс страхування життя, заощадження, інвестиційний дохід.

Постановка проблеми. Страхові компанії за-
ймають визначне місце в системі накопи-

чення вільних коштів населення в економічну сис-
тему країни. 

Одночасно з цим, вони діють як інвестори: спря-
мовують фінансові ресурси фізичних та юридичних 
осіб у різні види інвестицій. Страхування життя є 
важливою складовою в системі захисту населення 
як страхового, так і соціального та джерелом інвес-
тування економіки завдяки спрямуванню вільних 
коштів населення на їх заощадження, а не на спо-
живання. Страхування є стимулятором інвестицій 
через здійснення страхових операцій, які є гаран-
тованими та можуть бути відшкодованими при ви-

никненні несприятливих подій. Страхування життя 
є важливим засобом соціального забезпечення лю-
дини та доцільним методом здійснення заощаджень 
в сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню питань в сфері страхування присвятили на-
укові праці відомі вчені серед яких можна виділити 
насамперед М. М. Александрову, В. Д. Базилевича, 
О. О. Гаманкову, Т. А. Говорушко, О. М. Залєтова, 
С. С. Осадця, В. М. Фурман, Я. П. Шумелду [3, 8]. 
У їх працях розглянуто тенденції розвитку ринку 
страхування та роль страхування в стабілізації на-
ціональної економіки і забезпеченні соціального за-
хисту громадян. Однак незважаючи на значні на-
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укові та практичні питання особливості здійснення 
заощаджень потребують подальшого вивчення.

Постановка завдання. Мета роботи полягає в 
визначені особливостей страхування життя та до-
цільності здійснення заощаджень через страхуван-
ня життя в Україні.

Виклад основного матеріалу. Страхування жит-
тя – це страхування, яке здійснюється на добро-
вільній основі шляхом укладення договору страху-
вання між страховиком (страховою компанією) та 
страхувальником (юридичною чи фізичною особою), 
згідно з яким страховик бере на себе зобов’язання 
здійснити страхову виплату у разі настання стра-
хового випадку, а страхувальник зобов’язується 
своєчасно сплачувати страхові внески.

Страхування життя є надійним інструментом 
примноження коштів і перетворення ймовірних 
ризиків у вигідне становище для страхувальника. 
Страхування життя належить до виняткової ді-
яльності компаній зі страхування життя (лайфових 
компаній). Відповідно до ст. 38 Закону про страху-
вання страховики, які отримали ліцензію на стра-
хування життя, не мають права займатися іншими 
видами страхування [1].

Згідно з пп. 14.1.52 ст. 14 Податкового кодексу 
України (ПКУ), договір довгострокового страху-
вання життя – договір страхування життя строком 
на п'ять і більше років, який передбачає страхову 
виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо 
застрахована особа дожила до закінчення терміну 
дії договору страхування чи події, передбаченої у 
договорі страхування, або досягла віку, визначеного 
договором [2].

У сучасних умовах кожне підприємство за-
цікавлене в забезпеченні конкурентних переваг, 
тому за таких умов важливим і актуальним для 
України є посилення акумулювання коштів різ-
ними інвестиційними інституціями, в тому числі і 
страховими компаніями, та направлення цих ко-
штів на підтримку інноваційних програм. На від-
міну від виробництва, де спочатку провадяться за-
трати капіталу, а потім, при реалізації, проходить 
їх відшкодування, – у страховій справі страховик 
спочатку збирає кошти і лише потім – зазнає за-
трат, що пов'язані з ліквідацією збитків в міру 
виникнення страхових випадків. При страхуванні 
життя взагалі утворюється довготерміновий ре-
зерв премії під майбутні виплати. 

Таким чином, завжди існує проміжок часу, коли 
страховик має у своєму розпорядженні значні ко-
шти. Але, спостерігаючи за даними статистики 
можна побачити, що страхування життя в Україні, 
тільки починає розвиватися і об'єми премій з цьо-
го виду страхування є незначними. Тому, важливо 
проаналізувати та оцінити сьогоденну ситуацію, яка 
склалася на ринку страхових послуг, виокремити 
перешкоди, що «заважають» страховим компаніям 
вкладати кошти в інноваційні проекти та розгляну-
ти фактори, які дадуть їм поштовх до ефективної 
інвестиційної діяльності.

Страхування життя посідає важливе місце серед 
інших видів страхування, що пов’язано саме з його 
сутністю, адже найважливішим є життя людини.

В розвинених країнах світу страхування життя 
займає від 40% до 60% страхового ринку і виконує 
як функцію страхового захисту громадян і забезпе-
чення високих стандартів їх життєдіяльності, так і 
накопичення коштів для інвестування в економіку. 
В Україні надходження страхових премій зі стра-
хування життя не перевищує 4% від надходження 
страхових премій в цілому по страховому ринку і 
займає лише 5% усього ринку [3].

На відміну від інших видів страхування, стра-
хування життя в Україні і досі перебуває на етапі 
становлення. Рівень поширення страхування життя 
складає лише 0,01% – зовсім незначну частину по-
рівняно з 3,06% в Німеччині або 1,04% в Польщі. 
Аналіз показників покриття страхуванням також 
свідчить про порівняно низький рівень розвитку 
страхування в Україні. Відповідно до оцінок екс-
пертів, на сьогодні лише 10% існуючих в Україні 
ризиків застраховано [4].

Загальна кількість страхових компаній ста-
ном на 31.12.2014 становила 382, у тому числі СК 
«life»1 – 57 компаній, СК «non-life» – 325 компа-
ній, (станом на 31.12.2013 – 407 компаній, у тому 
числі СК «life» – 62 компанії, СК «non-life» – 345 
компаній). За 2014 рік кількість страхових компаній 
зменшилася на 25 СК.

 У структурі чистих страхових виплат відбулися 
зміни в розрізі видів страхування, так збільшилась 
частка страхових виплат зі страхування життя з 
3,3% до 4,9%.

Страхові резерви станом на 31.12.2014 зросли на 
9,6% у порівнянні з аналогічною датою 2013 року. 
При цьому, технічні страхові резерви зменшились 
на 0,6%, а резерви зі страхування життя навпаки 
збільшилися на 38,0%.

За 12 місяців 2014 року сума отриманих страхо-
виками валових премій з видів страхування, інших, 
ніж страхування життя становила 24 607,5 млн. грн. 
(або 91,9% від загальної суми страхових премій), а 
зі страхування життя – 2 159,8 млн. грн. (або 8,1% 
від загальної суми страхових премій).

Можна констатувати, що незважаючи на значну 
кількість компаній, фактично на страховому ринку 
основну частку валових страхових премій –98,7% – 
акумулюють 20 СК «Life» (35,1% всіх СК «Life»). 
Рівень чистих страхових виплат із страхування 
життя станом на 31.12.2014 збільшився на 5,1 в.п. 
до рівня 11,1%; кількість укладених договорів стра-
хування життя збільшилася на 124,2 тис. одиниць 
(до 481,0 тис. одиниць) у порівнянні з відповідним 
показником станом на 31.12.2013

Валові страхові платежі (премії, внески) 
при страхуванні життя за 2014 рік становили  
2 159,8 млн. грн., що на 12,8% менше, ніж за 2013 
рік (за 2013 р. – 2 476,7 млн. грн.). Структура над-
ходжень валових страхових платежів (премій, вне-
сків) за 2014 рік: 2 040,4 млн. грн. (або 94,5%), що 
надійшли від фізичних осіб; 119,4 млн. грн. (або 
5,5%), що надійшли від юридичних осіб. За 2014 рік 
зменшилася кількість застрахованих фізичних осіб 
на 0,7% або на 30 932 особи (станом на 31.12.2013 
застраховано 4 649 207 фізичних осіб, станом на 
31.12.2014 – 4 618 275 фізичних осіб). Протягом 2014 
року застраховано 1 285 243 фізичні особи, що на 
27,5% або на 486 419 осіб менше проти відповід-
ного періоду 2013 року (за 2013 рік застраховано  
1 771 662 фізичних осіб). 

Станом на 31.12.2014 величина зміни резервів із 
страхування життя становила 1 461,4 млн. грн., що 
на 835,2 млн. грн. більше у порівнянні з попереднім 
роком та на 879,8 млн. грн. більше у порівнянні з 
відповідним періодом 2012 року. 

За підсумками 2014 року 14 СК «Life» отримали 
від’ємне значення приросту резервів із страхування 
життя на загальну суму 55,3 млн. грн., що пов’язано 
з достроковим розірванням договорів страхування 
(за підсумками 2013 року від’ємне значення заде-
кларували 14 СК «Life» на загальну суму 25,0 млн. 
грн.). Приріст резервів із страхування життя ста-
новив 1 516,7 млн. грн. Найбільший приріст страхо-
вих резервів зі страхування життя (більше 100 млн. 
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грн.) задекларовано трьома страховими компаніями 
«Life» у розмірах 613,0 млн. грн., 294,7 млн. грн. та 
187,7 млн. грн. (40,4%, 19,4% та 12,4% від загального 
приросту резервів відповідно) [5, 6].

Ріст страхових резервів і жорсткість вимог ре-
гулятора актуалізують питання управління актива-
ми – це спричиняє необхідність створення відповід-
ної інфраструктури (ризик-менеджмент, аналітика, 
управляючі портфелем), а обмеженість інструмен-
тів на фінансовому ринку розподіляє ресурси стра-
хових компаній між банківськими депозитами, об-
лігаціями та акціями. 

Через функції формування спеціального страхо-
вого фонду розв’язується проблема інвестицій тим-
часово вільних коштів у банківські та інші комер-
ційні структури, вкладення коштів у нерухомість, 
придбання цінних паперів та ін.

Беручи до уваги те, що останнім часом спосте-
рігається поступове зростання показників ринку 
страхування життя,є проблеми, які заважають роз-
витку страхування життя в Україні:

– відсутність відповідних традицій страхування 
життя;

– негативна історія страхування життя в Укра-
їні в пострадянський період;

– нестабільність політичної ситуації;
– відсутність надійних інвестиційних інструмен-

тів, а також відсутність гарантій збереження вкла-
дених коштів;

– зміни в соціальній сфері, що у силу своєї не-
визначеності в даний час стримують розвиток стра-
хування життя;

– інфляція, нестійкість національної валюти;
– відсутність вільних коштів у підприємств і на-

селення;
– низька страхова культура населення, страхо-

вих посередників і деяких страховиків;
– велика кількість страхових компаній з низь-

ким рівнем капіталізації;
– слабкий розвиток національного перестрахо-

вого ринку;
– суперечливе страхове законодавство;
– несприятливе податкове законодавство
– недостатня ємкість страхового ринку.
Формування капіталу компаній зі страхування 

життя і його розміщення потребують суттєвих удо-
сконалень, при чому як на макрорівні, так і на рівні 
самих страхових компаній [7].

Важливим чинником для розвитку страхування 
життя є рівень життя і заробітної плати населен-
ня. Формування добровільного ринку страхування 
життя в розвинутих країнах почався із заробіт-
ної платні на рівні $500 на місяць. Якщо середньо-
місячна зарплата громадян становить менше за-
значеної суми, то масового страхування життя не 
відбуватиметься. В Україні цей показник не досяг 
навіть $200.

Очевидно, що страхування життя – це, перш за 
все, можливість покрити фінансові збитки від не-
передбачених ситуацій для здоров’я і самого життя.

Усіх людей можуть спіткати непередбачувані 
ризики. Зрозуміло, страховка не убезпечить від 
цих подій, але може компенсувати непрацездат-
ність, інвалідність і навіть смерть, забезпечивши 
на довгі роки гідне існування застрахованої особи 
та його сім'ї.

Саме тому в Європі та США поліс страхування 
життя в кожного – це норма, обов'язкова умова со-
ціальної захищеності, необхідність якої усвідомлю-
ється самими громадянами.

Інший бік страхування життя – це прибутки, які 
страховики нараховують страхувальникам щоріч-

но. Простіше кажучи, це прибуток, який приносить 
поліс його власнику Ключовою особливістю страхо-
вого бізнесу є інверсійний характер його функціо-
нування (отримання страхової премії передує на-
станню страхового випадку), який створює умови 
для акумулювання значних за обсягом фондів гро-
шових коштів і їх максимально ефективного вико-
ристання з метою отримання додаткового прибутку. 

У зв’язку з цим інвестиційна функція страхови-
ка стає в один ранг за своєю важливістю з основною 
діяльністю страхових компаній. Саме вона перед-
бачає вкладення тимчасово вільних коштів страхо-
вика в об’єкти підприємницької та інших видів ді-
яльності з метою отримання прибутку. 

Основним джерелом отримання прибутку для 
страхової організації більшості цивілізованих кра-
їн є не стільки збір страхових платежів, а власне 
інвестиційна діяльність, тобто вкладання частини 
тимчасово вільних коштів резервного страхового 
фонду в прибуткові науково-технічні проекти, ко-
мерційні угоди та різноманітні цінні папери [8].

Досягається він за рахунок того, що гроші клі-
єнта інвестуються (у депозити, дорогоцінні метали, 
акції, нерухомість) і дають певний дохід. У серед-
ньому, страховикам вдається щорічно заробляти 
для клієнтів до 5-10%, залежно від валюти поліса. 
Навіть у невдалі роки страхова компанія виплачує 
до 4% доходу (до цього її зобов'язує діюче зако-
нодавство). Інфляцію такі цифри навряд чи пере-
криють, але заощадження певною мірою захистять.

Плюс до всього, до переваг накопичувального 
поліса страхування життя можна віднести додатко-
ві ризики, які він покриває. Це інвалідність, захист 
від нещасного випадку або від критичного захво-
рювання. Наприклад, добровільне медстрахування 
забезпечує лікування важких, небезпечних для 
життя захворювань (раку, туберкульозу, ішемічної 
хвороби серця тощо) далеко не завжди, в той час як 
поліс страхування життя може передбачати великі 
виплати при діагностиці згаданих хвороб.

Також варто враховувати високу гнучкість на-
копичувальної страховки. Наприклад, якщо з сі-
мейним бюджетом проблеми, зарплата урізана або 
застрахована особа залишилася без роботи, стра-
ховик не вимагає розривати договір, а навпаки, 
всіляко наполягає на його збереженні, пропонуючи 
різне послаблення. Наприклад, «заморозити» пла-
тежі на певний період, зменшити їх розмір, пере-
вести поліс у статус сплаченого (тобто, не платити 
внески взагалі), змінити валюту договору, відмо-
витися від додаткових ризиків. Як би там не було, 
жоден вид страхування не виявляє такої лояль-
ності до клієнта.

Важливою особливістю договору страхування 
життя є довгостроковість і рівномірність накопи-
чень. Вносячи щорічно в якості страхових плате-
жів порівняно невелику суму на рівні 3-5 тис. грн., 
можна до виходу на пенсію накопичити пристойний 
капітал, якого вистачить для звичного рівня життя 
на довгий час. 

Страхування життя підійде тим громадянам, які 
розуміють, що страховка може компенсувати фі-
нансові збитки від ситуацій, що загрожують життю 
і здоров'ю, а також хочуть застрахувати себе від 
специфічних ризиків, пов'язаних із травматизмом і 
критичними захворюваннями.

Компанії зі страхування життя досить на-
дійні; навіть у разі банкрутства страхувальни-
ку повернуться його гроші, оскільки їх страховик 
зобов'язаний враховувати на окремому балансо-
вому рахунку і не має права використовувати для 
власних потреб.
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Висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. В сучасних умовах стрімкого 
розвитку вітчизняного фондового ринку страхо-
викам варто зосередити увагу на розширенні ін-
вестиційної діяльності компанії. Однак кількісне 
розширення напрямків розміщення коштів стра-
ховою компанією є не завжди можливим у зв’язку 
з обмеженим рівнем фінансових ресурсів, в тако-
му разі на перше місце виходить якісна складова. 
В даному контексті страховик повинен дослідити 
фінансову доцільність інвестиційної програми на 
основі критерію якості. Страхування життя є важ-
ливим засобом соціального забезпечення людини. 
За умови ненастання застрахованих ризиків (по-
дій), страхувальник отримує на руки суму, яка 
була ним нагромаджена у формі страхових вне-
сків. При цьому страхове покриття починає ді-

яти одразу після зарахування страхового внеску 
та підписання договору. Розмір страхової суми є 
змінним протягом строку дії договору. Страхова 
сума щорічно збільшується на додаткову суму за 
результатами розподілу інвестиційного доходу. 
У разі настання страхового випадку СК випла-
чує спадкоємцям накопичену суму в повному об-
сязі разом з гарантованим інвестиційним доходом. 
Протягом всього строку дії договору страхування 
нарахування «відсотків на відсотки» працюватиме 
на примноження накопичень. Страхування жит-
тя є перспективним видом страхування, адже за 
допомогою життя можна здійснити заощадження 
та забезпечити подальше життя. Дане питання є 
актуальним в Україні і потребує подальших до-
сліджень для удосконалення та адаптації системи 
страхування життя під українські стандарти.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки відбуваються структур-

ні зміни, що пов’язані з виникненням й активним 
просуванням на ринок певних форматів, які ви-
користовують прогресивні виробничі технології та 
сучасні інформаційні системи. Це створює певні 
економічні відносини з приводу забезпечення ін-
формаційної взаємодії між людьми, що згодом при-
водить до появи інформаційного ринку. Розвиток ін-
формаційного ринку підпорядкований дії загальних 
закономірностей розвитку економічної системи як 
в цілому так й її окремих частин. Функціонування 
інформаційного ринку неможливе без регулюючої 
діяльності держави. Модель економічного розвитку 
країни повинна бути моделлю інновацій і підви-
щення ефективності, що забезпечить її динамічний 
розвиток. Інноваційний характер економічної полі-
тики держави є необхідною умовою для формуван-
ня нашого інформаційного ринку на засадах ефек-
тивності та конкурентоспроможності. Головними 
особливостями становлення інформаційного ринку 
в перехідній економіці є: найбільш динамічні тем-
пи зростання порівняно з іншими ринками; визна-
чальний вплив на динаміку всієї національної еко-
номіки, її ринкове реформування та інтеграцію до 
світової економіки; низький рівень структурованос-
ті; надмірна політизованість механізму державного 
регулювання. Вони визначають як його потенційні 
можливості, так і обмеження для ефективного роз-
витку. Тому мобілізація структурних, технологічних 
і соціальних джерел підвищення ефективності стає 
передумовою. Першочергові заходи щодо створення 
належних умов для формування сучасного інфор-
маційного ринку в Україні повинні враховувати: 
механізм соціального партнерства в інформаційній 
сфері; упорядкування нормативної бази; перехід до 
використання найефективніших мережевих техно-
логій, технологій зв'язку і джерел енергії; пріори-
тетний розвиток освіти за новими спеціальностями 
в галузі інформатизації; державна підтримка ін-
формаційних галузей, зокрема надання пільг для 
стимулювання інвестиційної активності.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у 
дослідження функціонування інформаційного рин-
ку в умовах постіндустріальної економіки здійсне-
но у працях П. Баруа, П. Дракера, М. Кастельса,  
Д. Козьє, П. Мільграма, Дж. Роберта, Т. Штауера 
та інші.

Місце інформації в економічній системі, еко-
номіко-теоретичний аналіз інформаційного ринку 
та функціонування інформаційного ринку в умо-
вах глобалізації, знайшло належне висвітлення 

у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, як  
Ю. Бажал, Т. Балабанов, О. Білорус, В. Бодров,  
І. Бочан, О. Вартанова, В. Геєць, А. Гриценко,  
Г. Задорожний, В. Іноземцев, В. Мельянцев, І. Ми-
хасюк, Л. Мяснікова, Ю. Пахомов, А. Філіпенко,  
Р. Цвильов, О. Яременко та ін. Місце та роль інфор-
маційного ринку в інфраструктурі економіки гли-
боко розкрито у працях В. Лазаренка, В. Соболєва,  
А. Ткача, Ю. Щербініної та ін.

Незважаючи на вже запропоновані рішення з 
питань ефективного функціонування інформацій-
ного ринку в умовах глобалізації, проблема розви-
тку інформаційної економіки потребує подальшого 
дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у формуванні та ефективному викорис-
танні інформаційних ресурсів впровадження яких 
дозволить створити додаткові можливості та кон-
курентні переваги для українських підприємств. 
Тому необхідно визначити фактори, що гарантують 
структурну перебудову національної економіки від-
повідно до вимог нового технологічного устрою.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі цивілізаційного розвитку наше 
життя характеризується суттєвим зростанням 
впливу науки і нових технологій на соціально-
економічний розвиток в усіх країнах. І тому не-
випадково цей етап розвитку людської цивілізації 
найчастіше називають постіндустріальним або ін-
формаційним. Таким чином звертається увага на 
те, що на сьогоднішній день головним виробничим 
ресурсом являються не традиційні промислові ви-
робництва, а інформація.

На сьогоднішній день інформація, як сукупність 
знань про фактичні дані й залежність між ними, 
є найважливішим стратегічним ресурсом, осо-
бливо це стосується економічної сфери. Вона ста-
ла високоліквідним товаром, оскільки, її вартість 
та своєчасне доставляння в потрібне місце дуже 
швидко зростає. Від якості та кількості зібраних та 
оброблених даних залежить ефективність ринко-
вої саморегуляції. Тому інформаційну обмеженість 
неможна вважати абстрактним поняттям – це кон-
кретне явище із серйозними наслідками, що існу-
ють як на мікро-, так і на макроекономічному рів-
нях, оскільки, оперативна цінність та достовірність 
зібраного матеріалу суттєво впливає на прийняття 
ефективних рішень. 

Отже, відмінними рисами інформаційної еконо-
міки як нової фази розвитку цивілізації, є збіль-
шення ролі інформації і знань у житті суспільства, 

УДК 330.342.24:167

Кривошеєва Світлана Вікторівна
старший викладач кафедри економіки

Національного транспортного університету
Клименко Ірини Станіславівна

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки

Національного транспортного університету

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто поняття інформаційної економіки. Визначено місце інформації та функціонування інформаційного 
ринку в умовах постіндустріальної економіки. Досліджується роль інформаційного забезпечення економічної сфери.
Ключові слова: інформація, інформаційна економіка, інформаційне суспільство, глобалізація, електрона комерція, 
електронний бізнес, інформаційний ринок.

© Кривошеєва С.В., Клименко І.С., 2015



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 133

2 (05) Vol. I, may 2015

зростання частки наукомістких продуктів і послуг 
у валовому внутрішньому продукті, інформаційних 
комунікацій, створення глобального інформаційного 
простору, в якому відбувається ефективна взаємо-
дія людей, зокрема й через їх доступ до світових 
інформаційних ресурсів, і споживання відповідних 
продуктів та послуг.

Найпомітніше місце в процесах створення по-
стіндустріального суспільства посіли технології 
інформаційної революції, які докорінно й швидко 
змінили структуру світової економіки. оскільки 
економічний потенціал найбільшою мірою визна-
чається обсягом інформаційних ресурсів і рівнем 
розвитку інформаційної інфраструктури яку ство-
рюють організації, експлуатуючі центри аналізу й 
обробки інформації, канали інформаційного обмі-
ну, комунікації, лінії зв’язку та засоби інформа-
ційної взаємодії.

Саме інформаційні технології є четвертою сфе-
рою матеріально-технічного забезпечення. Вони 
надають низку можливостей: планування ресурсів 
розподілу, електронний обмін даними, використан-
ня систем управління виробництвом, електронна 
закупівля, автоматична ідентифікація [1, с. 124]. 
І найголовніше – те, що інформатизація дозволяє 
звести до мінімуму дії людського чинника.

Сучасна економіка заснована на використанні 
інтерактивних можливостей. Суб’єктами віртуаль-
ної економіки є комерційні структури, споживачі і 
держава.

В інтерактивній економіці сформувалися залеж-
но від об’єкта такі ринки, як товарні, фінансові і 
ринки нематеріальних благ. Це особливий економіч-
ний простір, в якому здійснюється як електронна 
комерція так й електронний бізнес. 

Фактично електронна комерція в Україні, як 
певні суспільні відносини, вже існує. Але в нашій 
державі, правова база для регулювання відповід-
них відносин лише починає створюватися. Одним 
із найважливіших чинників розвитку електронної 
комерції, як системи взаємопов’язаних правовід-
носин у сфері вчинення правочинів шляхом об-
міну електронними документами через мережі 
електрозв’язку, зокрема Інтернет, в Україні є 
становлення і розвиток законодавчої бази, яка б 
забезпечувала вільне здійснення електронної ко-
мерції, недискримінацію правочинів, що вчиня-
ються через мережі електрозв’язку, відкритість 
та технічний нейтралітет, гарантування судового 
захисту прав особам, що здійснюють електронну 
комерцію. 

Електронний бізнес став дуже популярним, тому 
що забезпечив високу прибутковість, у порівнянні з 
реальним бізнесом і в рази скоротив витрати. Роз-
виток інтернет-бізнесу призвів до розвитку праці, 
яка виконується через інтернет, і до зосередження 
грошових коштів на віртуальних рахунках. Остання 
обставина збільшила споживання товарів і послуг 
через інтернет.

Головною особливістю віртуальної економіки є 
мобільність всіх процесів.

На сьогодні більшість фірм використовує ті 
переваги, що надають нові технології, створюючи 
Інтранет – внутрішні фірмові мережі. Використо-
вуючи Інтранет компанія досягає більшого ступеня 
прозорості в галузі ціноутворення, оскільки інфор-
мація о цінах доступна в інформаційному просторі 
і є можливість її співставлення. Виникають більш 
гнучкі форми організації та управління, підвищу-
ється інтенсифікація праці, існують більш швидкі 
переливи капіталу. Все це призводить до приско-
рення виробничого процесу.

Однією з головних проблем функціонування ін-
формаційної економіки є висока вартість заходів 
з її реалізації. Цей тип економіки потребує зна-
чних фінансових ресурсів. Утворилося «зачароване 
коло»: розвиток залежить від ефективної реалізації 
інформації в науково – технологічних інноваціях, 
для створення та поширення яких потрібне фінан-
сування, обсяги якого прямо залежать від рівня 
розвитку країни.

Основними показниками обсягів фінансування 
інформаційної економіки, за яким здійснюються 
міжнародні порівняння, є загальні витрати на дослі-
дження й розробки (R&D) та коефіцієнт їх частки у 
валовому внутрішньому продукті [2, с. 35]. Вони та-
кож є індикаторами національного рівня підтримки 
процесів створення та використання нових знань, 
а також вимірюють інноваційні можливості країни 
і масштаб накопичених нових знань для сприяння 
прогресивному розвиткові.

Сьогодні важливим критерієм оцінювання ефек-
тивності економічної політики є її вимір за допо-
могою індикаторів глобальних структурних змін. 
Наприклад, це проявляється у зростанні частки 
продукції галузей високих технологій в експорті 
продукції обробної промисловості. Це забезпечує 
значний позитивний баланс у торгівлі продукці-
єю високотехнологічних галузей. Привертає увагу 
суттєве збільшення в світовій торгівлі частки на-
укомісткої продукції та зменшення частки товарів 
первинної обробки, які є менш прибутковими.

Таку ж картину дає аналіз зміни інших стан-
дартних індикаторів інформаційної економіки: кіль-
кості наукових публікацій, наукові ступені та між-
народні винагороди, патентна активність, створення 
нових промислових галузей високих технологій та 
частка їх експорту в експорті продукції обробної 
промисловості [4].

У новому суспільстві суттєво збільшується ін-
формаційний обмін завдяки стрімкому розвитку су-
часних засобів зв’язку та широкому використанню 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Розвиток інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) є одним з найголовніших чинників еко-
номічного зростання в інформаційному суспільстві. 
Оскільки в ринковій економіці економічне зростання 
визначається виключно ресурсами (головним чином 
капіталом та працею) та технологічним прогресом, 
тому характеристики стану та динаміки цієї сфери 
сьогодні є центральними індикаторами конкуренто-
спроможності та розвиненості країни.

Загальний індекс конкурентоспроможності 
(GCI – Growth Competitiveness Index) визначаєть-
ся з параметрів поточної економічної динаміки для 
вимірювання можливості національної економіки 
досягати стійкого розвитку в середньостроковому 
періоді. Такі дослідження проводяться з 1979 року 
і на даний час представляють найповніший комп-
лекс показників конкурентоспроможності по різних 
країнах світу.

Розрахований за методикою Всесвітнього еконо-
мічного форуму (ВЕФ), цей показник базується на 
комбінації загальнодоступних статистичних даних 
і результатів опитування керівників компаній про-
відних дослідницьких інститутів і організацій у кра-
їнах, аналізованих у звіті. При визначенні рейтингу 
країни враховуються лише показники, які визна-
чають економічне зростання внаслідок збільшення 
економічного потенціалу країни та не враховуються 
короткострокові коливання реального бізнес-циклу.

До основних груп факторів, що впливають на 
становлення і розвиток інформаційного ринку від-
носять такі, що характеризують передусім загаль-
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ноекономічний стан країни та її привабливість для 
інвесторів: відкритість і прозорість ринку ІКТ та 
ступінь його монополізації і адміністративного ре-
гулювання; готовність населення країни до вико-
ристання ІКТ у своєму повсякденному житті та 
обізнаність про переваги, які вони отримають від 
цього; співробітництво між державними, бізнесови-
ми та громадянськими структурами, спрямоване на 
створення сприятливого середовища для розвитку 
ринку на території країни.

Здатність до співробітництва представників біз-
нес-структур, урядових установ та громадського 
сектору – одна з базових умов забезпечення кон-
структивного розвитку інформаційно-комунікацій-
них технологій, оскільки тільки в процесі тісної 
взаємодії трьох сторін можна визначити такий ба-
ланс цілей, який би відповідав національній страте-
гії розвитку країни.

Неспроможність країни здійснювати структурну 
перебудову національної економіки відповідно до 
вимог нового технологічного устрою чи зволікання 
з проведення таких суттєвих структурних змін не 
просто гальмує її розвиток, а й призводить до еко-
номічного занепаду.

У рейтингу «Індексу глобальної конкурентоспро-
можності 2014-2015» із 144 країн світу Україна знахо-
диться на 76 місці (минулого року посідала 84 місце).

Вступивши до світової організації торгівлі у 
2008 р., Україна, по суті, прийняла виклик міжна-
родного бізнесу. Українські підприємства вже від-
чувають зростання тиску з боку більш ефективних 
компаній Європейського Союзу.

Дуже важливою на даному етапі розбудови ін-
формаційної економіки проблемою українського 
експорту наукомістких товарів є їх низька прибут-
ковість через невисоку конкурентоспроможність. 
Українські наукомісткі товари є непорядок дешеви-
ми за іноземні з розвинутих країн, які належать до 
однакових класифікаційних груп експорту. Окрім 

цього, останніми роками обсяг їх продажу суттєво 
не зростав. Тобто ми більше завозимо технологічні 
товари, ніж вивозимо і, відповідно, маємо від’ємний 
платіжний баланс у цих групах [3].

Вітчизняні підприємства повинні модернізувати 
свої бізнес-процеси і почати масово застосовувати 
системи управління, подібні до систем управління 
світових економічних лідерів.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки, 
що інформатизація суспільства як закономірний, 
глобальний процес розвитку цивілізації стає пе-
редумовою формування інформаційного суспіль-
ства та розвинутого інформаційного ринку. Ні су-
часному етапі фактором, що гарантує стабільну 
перевагу певної країни на світовому ринку, є во-
лодіння новітніми технологіями, тобто системою 
інноваційно-ресурсних процедур створення нових 
продуктів і процесів. Існують певні причини недо-
статньої ефективності для розвитку інформаційної 
економіки в Україні: неефективна структура еко-
номіки, наявність сильних інституційних обмежень 
для розвитку ринкових механізмів та ринкової по-
ведінки суб'єктів інформаційних відносин, розвиток 
суперечливих тенденцій всередині самого процесу 
інформатизації, неефективність нормативно-право-
вого регулювання інформаційної сфери внаслідок 
переважання неформальних механізмів взаємо-
дії учасників інформаційного ринку та слабкості 
держави. Незважаючи на те, що за останні роки 
в Україні було прийнято ряд законодавчих актів, 
які певною мірою регулюють i відносини у сфері 
електронної комерції та електронного бізнесу, гос-
подарське законодавство в цій частини потребує 
подальшого удосконалення. В подальшому є до-
цільним впроваджувати ефективне використання 
інформаційних ресурсів в Україні з урахуванням 
як світового досвіду, так і особливостей соціально-
економічної ситуації в країні.
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Постановка проблеми. Спроби удосконалення 
бухгалтерського обліку в бюджетних уста-

новах ведуться вже давно. Проте суттєві зміни від-
буваються лише зараз – з 2015 року вводяться в 
дію частина Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку у державному секторі й 
Методичні рекомендації з бухгалтерського облі-
ку для суб’єктів державного сектору. Однак для 
ефективного і безперебійного ведення обліку в бю-
джетних установах у розрізі використанням норм 
вищезазначених регламентів потрібно детально їх 
проаналізувати та правильно ввести в практичну 
діяльність. Однією із нових вимог є створення роз-
порядчого документу про облікову політику бю-
джетних установ. Обґрунтування такого завдання й 
потребує значної уваги.

Дослідженню теоретичних аспектів формування 
облікової політики присвятили свої праці вітчиз-
няні та зарубіжні вчені, серед яких: Х. Андерсен, 
Білуха М. Т., Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., 
Кіндрацька Л.М., Кужельний М.В., Нападовсь- 
ка Л.В., Свірко С.В., Сушко Н.І., Швець В.Г. та ін. 

Постановка завдання. Останні законодавчі но-
вовведення створили необхідність більш детально 
розглянути поняття облікової політики, її місце се-
ред елементів організації бухгалтерського обліку, а 
також практичне застосування у вигляді складання 
розпорядчого документу про облікову політику у 
державному секторі.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В Україні поняття облікової політики перш за все 
розкриває ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні». Відповідно 
до неї «облікова політика – сукупність принципів, 

методів і процедур, що використовуються підпри-
ємством для складання та подання фінансової звіт-
ності». Для застосування поняття «облікова політи-
ка» бюджетними установами існує НП (С)БОДС 101  
«Подання фінансової звітності», який дещо видо-
змінює визначення і трактує облікову політику як 
сукупність принципів, методів і процедур, що ви-
користовуються суб'єктом державного сектору для 
складання та подання фінансової звітності. А між-
народні стандарти бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі, а саме МСБОДС 3 «Чистий надлишок 
або дефіцит за період, суттєві помилки та зміни в об-
ліковій політиці» пояснює, що облікова політика – це 
конкретні принципи, основи, домовленості, правила 
та процедури, прийняті суб’єктом господарювання 
для складання та подання фінансових звітів. Бачимо, 
що в міжнародній практиці поняття є ширшим, про-
те і вітчизняний, і міжнародний варіанти сходяться 
до однієї загальної схожої думки.

Однак у закордонній практиці спостерігається 
менший ступінь контролю за порядком складання 
розпорядчого документа про облікову політику дер-
жавними органами влади. 

В Україні відповідно до НП (С)БОДС 101 облі-
кова політика визначається на основі національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі. 

Проведення таких змін у веденні бухгалтерсько-
го обліку бюджетних установ було передбачено ще 
Стратегією модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, за-
твердженою Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 16 січня 2007 р. № 34. Тож заходами, визна-
ченими Стратегією стали:
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 1) розроблення національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

2) затвердження національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в державному сек-
торі та розроблення концепції порядку складення 
плану рахунків бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі;

3) розроблення методичних рекомендацій щодо 
запровадження національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Таблиця 1
Перелік Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі,  
які набирають чинності з 01 січня 2015 року

121 «Основні засоби»
122 «Нематеріальні активи»
123 «Запаси»
125 «Зміни облікових оцінок та виправлення по-
милок»
127 «Зменшення корисності активів»
128 «Зобов’язання»
130 «Вплив змін валютних курсів»
132 «Виплати працівникам»
133 «Фінансові інвестиції»

Реалізація третього пункту з вищенаведених 
відбулася із введенням в дію Наказу Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів 
державного сектору» від 23.01.2015 р. № 11.

Окреме регулювання застосування облікової по-
літики суб’єктами державного сектору здійснюєть-
ся відповідно до:

• НП (с)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та 
виправлення помилок», затвердженого наказом 
Мінфіну від 24.12.2010 № 1629;

• Методичних рекомендацій щодо облікової по-
літики суб'єкта державного сектору, затверджених 
наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Згідно з ними облікова політика суб'єкта дер-
жавного сектору визначається у розпорядчому 
документі (наказі про облікову політику). В ньо-
му мають бути встановлені методи оцінки, обліку, 
види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які 
має застосовувати суб'єкт державного сектору та 
щодо яких нормативно-правовими актами з бух-
галтерського обліку передбачено більше, ніж один 
варіант, та порядок організації бухгалтерського об-
ліку. Суб'єкт державного сектору має послідовно 
застосовувати облікову політику таким чином, щоб 
фінансова звітність відповідала всім вимогам на-
ціональних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі. Якщо національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського облі-
ку в державному секторі передбачено застосуван-
ня декількох методів оцінки, то суб'єкт державного 
сектору повинен обрати та послідовно застосовува-
ти один з них. 

Варто звернути увагу на те, що завдання для 
бюджетної установи не обмежуються лише визна-
ченням облікової політики. Відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» № 996 підприємство самостійно 
визначає облікову політику за погодженням з влас-
ником (власниками) або уповноваженим ним орга-
ном (посадовою особою) відповідно до установчих 
документів підприємства. Для бюджетних установ 
з урахуванням норм бюджетного законодавства це 
означає, що облікова політика розпорядника бю-

джетних коштів нижчого рівня потребує погоджен-
ня з розпорядником бюджетних коштів вищого 
рівня як органу, до сфери управління якого вона 
відноситься.

Проте через недосконалість нормативно-право-
вої бази і невідповідність положень актів спостері-
гаємо таку ситуацію, що інші норми цього ж Закону 
№ 996 не містять такої обов'язкової умови. Тому 
установа самостійно:

• обирає форму бухгалтерського обліку як 
певну систему регістрів обліку, порядку і способу 
реєстрації та узагальнення інформації в них з до-
держанням єдиних засад, встановлених Законом 
№ 996, та з урахуванням особливостей своєї діяль-
ності і технології обробки облікових даних;

•  розробляє систему і форми внутрішньогоспо-
дарського (управлінського) обліку, звітності і контр-
олю господарських операцій, визначає права пра-
цівників на підписання бухгалтерських документів;

• затверджує правила документообороту і тех-
нологію обробки облікової інформації, додаткову 
систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

• може виділяти на окремий баланс філії, пред-
ставництва, відділення та інші відокремлені підроз-
діли, які зобов'язані вести бухгалтерський облік з 
наступним включенням їх показників до фінансової 
звітності.

Бюджетні установи також можуть узгоджувати 
принципи ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності з галузевими особливос-
тями своєї діяльності.

Принципи та методи, обрані бюджетними уста-
новами, що мають єдине підпорядкування, повинні 
будуватися на принципі єдиного підходу до їх ви-
значення задля консолідації фінансових резуль-
тативних показників органу, якому вони підпо-
рядковані. Єдині підходи до формування облікової 
політики в межах органу, уповноваженого керувати 
об'єктами державної власності, контролюватимуть-
ся цим органом шляхом погодження як облікової 
політики, так і змін до неї. Мета цього контролю по-
лягає у забезпеченні дотримання всіма бюджетними 
установами, що включені до сфери управління роз-
порядника бюджетних коштів вищого рівня, єдиних 
принципів, підходів, методів оцінки, одиниць облі-
ку і процедур при веденні бухгалтерського обліку 
і складанні фінансової звітності. Такі підходи до 
формування облікової політики сприятимуть спів-
ставності показників фінансової звітності бюджет-
них установ, що включені до сфери його управлін-
ня, а також коректній консолідації цієї звітності.

Формуючи облікову політику щодо запасів, по-
трібно керуватися:

- НП (С)БОДС 123 «Запаси», затвердженим на-
казом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202;

- Методичними рекомендаціями з бухгалтер-
ського обліку запасів суб'єктів державного сектору, 
затвердженими Наказом МФУ № 11.

Насамперед у наказі про облікову політику ви-
значаються одиниці аналітичного обліку запасів 
установи. Адже згідно з НП (с)БОДС 123 одиницею 
бухгалтерського обліку запасів є їх найменування 
або однорідна група (вид).

Для всіх одиниць обліку запасів, що мають од-
накове призначення та однакові умови викорис-
тання, застосовується лише один із наведених у  
НП (С)БОДС 123 методів оцінки вибуття запасів. 
Тобто вибуття запасів слід оцінювати за одним із 
таких методів:

• ідентифікованої собівартості відповідної оди-
ниці запасів;

• середньозваженої собівартості;
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• собівартості перших за часом надходження 
запасів (ФІФО).

У разі якщо установа обрала метод середньозва-
женої собівартості їй потрібно у наказі про обліко-
ву політику зафіксувати періодичність визначення 
середньозваженої собівартості одиниці запасів. До 
цього слід скористатися пунктами б, 7 розділу IV  
НП (с)БОДС 123, де зазначаються такі способи 
оцінки вибуття запасів:

1) оцінки за середньозваженою собівартістю, що 
проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням 
сумарної вартості залишку таких запасів на поча-
ток звітного місяця і вартості одержаних у звітному 
місяці запасів на сумарну кількість запасів на по-
чаток звітного місяця і одержаних у звітному місяці 
запасів. Цей спосіб оцінки умовно можна назвати 
місячною середньозваженою собівартістю, адже 
така оцінка проводиться на кінець звітного місяця; 

2) оцінки кожної операції з вибуття запасів, що 
може проводитися за середньозваженою собівар-
тістю діленням сумарної вартості, таких запасів на 
дату операції на сумарну кількість запасів на дату 
операції. Цей спосіб оцінки умовно можна назвати 
операційною середньозваженою собівартістю, адже 
така оцінка проводиться на дату операції.

Тепер визначимо один із варіантів обліку тран-
спортно-заготівельних витрат і методу розподі-
лу у разі їх обліку на окремому субрахунку або 
аналітичному рахунку. Один варіант обліку тран-
спортно-заготівельних витрат передбачає, що при 
визнанні запасів, які придбані за плату, транспорт-
но-заготівельні витрати є однією зі складових їх 
первісної вартості. 

Відповідно до Методрекомендацій до НП (с)
БОДС 123 включення транспортно-заготівельних 
витрат до первісної вартості конкретних найме-
нувань, груп, видів запасів при їх оприбуткуванні 
доцільно проводити у разі, якщо можна достовірно 
визначити суми таких витрат, які безпосередньо 
відносяться до придбаних запасів.

Тож за цим варіантом транспортно-заготівельні 
витрати включаються до первісної вартості запасів, 
що придбаваються. Отже облік транспортно-заго-
тівельних витрат ведеться на субрахунках обліку 
запасів за їх найменуванням.

Інший варіант – якщо транспортно-заготівельні 
витрати пов'язані з доставкою кількох найменувань, 
груп, видів запасів, то їх сума може узагальнювати-
ся за окремими групами запасів на окремому субра-
хунку або аналітичному рахунку. Сума транспортно-
заготівельних витрат щомісяця розподіляється між 
сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і 
сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, 
безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума 
транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься 
до запасів, що вибули, визначається як добуток се-
реднього відсотка транспортно-заготівельних витрат 
і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на 
тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з яки-
ми відображено вибуття цих запасів.

Облікову політику щодо основних засобів фор-
мують з урахуванням НП (с)БОДС 121 «Основні 
засоби», затвердженого Наказом № 1202. Він ви-
магає нараховувати амортизацію протягом стро-
ку корисного використання (експлуатації) об'єкта 
основних засобів при визнанні цього об'єкта ак-
тивом (при зарахуванні на баланс). На період ре-
конструкції, модернізації, добудови, дообладнання 
тощо об'єкта основних засобів нарахування амор-
тизації призупиняється. Типові строки корисного 
використання підгруп основних засобів є у додат-
ку 1 до Методрекомендацій № 11. Однак, можуть 

бути встановлені строки корисного використання 
об'єкта основних засобів, що різняться з наведени-
ми у додатку 1 до Методрекомендацій № 11, тоді 
у наказі про облікову політику необхідно навести 
відповідне обґрунтування.

Формуючи облікову політику щодо нематері-
альних активів враховуємо засади НП (с)БОДС 122 
«Нематеріальні активи», затвердженим наказом 
Мінфіну № 1202.

Типові строки корисного використання груп 
нематеріальних активів суб'єктів державного сек-
тора наведені у додатку 2 до Методрекомендацій 
№ 11. Якщо установа визначає строки корисного 
використання об'єкта нема-теріальних активів, які 
відрізняються від наведених у додатку 2, у наказі 
про облікову політику слід навести відповідне об-
грунтування.

У наказі про облікову політику наводяться та-
кож кількісні критерії та якісні ознаки суттєвос-
ті інформації про господарські операції, події та 
статті фінансової звітності. Установлені кількісні 
критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про 
господарські операції та статті фінансової звітнос-
ті мають забезпечити надання користувачам всієї 
інформації з достатньою деталізацією про фактич-
ні та потенційні наслідки господарських операцій і 
подій, здатних вплинути на рішення, що прийма-
ються на її основі.

Одним із елементів облікової політики устано-
ви є введення нових субрахунків. Така можливість 
передбачена пунктом 2 Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ, затвердженого 
наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611. Цим пунктом 
встановлено, що бюджетні установи можуть вводи-
ти нові субрахунки (рахунки другого, третього по-
рядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків 
цього Плану рахунків.

Таким чином, складається додаток до наказу 
про облікову політику, у якому потрібно визначи-
ти структуру субрахунків та рахунків аналітичного 
обліку. Така структура має забезпечити:

– деталізацію інформації про кошти, грошові до-
кументи, розрахунки, інші доходи та витрати, дохо-
ди та витрати майбутніх періодів (у т. ч. в іноземній 
валюті) і витрати на амортизацію та матеріальні 
цінності;

– складання фінансової та бюджетної звітності 
згідно з вимогами законодавства;

– відкриття аналітичних рахунків у розрізі ко-
дів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо 
за загальним та спеціальним фондами й видами ко-
штів спеціального фонду).

На основі принципу послідовності облікова по-
літика установи має передбачати постійне (із року 
в рік) її застосування. Змінити облікову політику 
установа може у виняткових випадках. І ці випадки 
прямо встановлені в НП (С)БОДС. Облікова політи-
ка може змінюватися лише у разі, якщо:

– зазнали змін вимоги положення (статуту);
– змінюються вимоги органу, який затверджує 

НП (С)БОДС;
– зміни забезпечать достовірне відображення 

подій або господарських операцій у фінансовій звіт-
ності установи.

Відповідно, зміною облікової політики вважаєть-
ся перехід на застосування нового принципу бух-
галтерського обліку; зміна підходу до визнання або 
вимірювання господарської операції чи події в меж-
ах одного принципу бухгалтерського обліку.

У наказі про облікову політику обов'язково по-
трібно зазначити порядок внесення змін до обліко-
вої політики установи.
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Поряд із вимогою створення розпорядчого до-
кумента про облікову політику головним бухгалте-
рам бюджетних установ вказують на необхідність 
складання наказу про організацію бухгалтерського 
обліку. Хоча питання організації бухгалтерського 
обліку регламентується Законом № 996 конкрет-
них вимог і методики створення такого наказу не-
має. Однак, головний бухгалтер на виконання вимог 
Закону № 996 має подати керівникові бюджетної 
установи пропозиції не лише щодо визначення об-
лікової політики (чи внесення змін до обраної уста-
новою раніше), а й щодо:

• галузевих особливостей діяльності установи;
• технології оброблення облікових даних;
•  системи та форми внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку та правил документообігу;
• додаткових регістрів аналітичного обліку, звіт-

ності та контролю за господарськими операціями.
І всі ці питання мають знайти відображення у 

наказі про організацію бухгалтерського обліку. Цим 
наказом також необхідно затвердити:

– додаткові форми для деталізації надходжень і 
видатків за різними видами платних послуг, у т. ч. 
для обліку надходжень і зобов'язань за адміністра-
тивними послугами;

– порядок обліку витрат, пов'язаних з викорис-
танням легкових автомобілів, зокрема вводяться:

– застосування окремих форм та моніторинг 
температурного режиму, норми пробігу автомобілів 
і шин, терміни проведення ремонту автомобілів із 
вказівкою виду ремонту;

– ліміти й нормативи витрачання пального;
– форма подорожнього листа;
– порядок розрахунку нормативних витрат па-

лива та застосування коригуючих коефіцієнтів;
– конкретні вказівки з інших питань викорис-

тання легкового автотранспорту (хто розпоряджа-
ється та контролює використання; місячні ліміти 
пробігу автомобіля та витрачання пального й по-
рядок їх обліку та контролю за дотриманням; ме-
ханізм погодження витрат (нормативів, лімітів) із 
керівником у разі їх перевищення);

– графік і порядок документообігу первинних та 
інших бухгалтерських документів;

– ліміти й нормативи витрачання дезінфікуючих 
і миючих засобів, інших запасів;

– порядок обліку проведених ремонтів необорот-
них активів зі вказівкою виду ремонту;

– форми, які необхідні для роботи, але норма-
тивними актами не передбачені;

– положення щодо дотримання договірної дис-
ципліни в установі;

– документ, за яким уповноважуватимуться 
працівники установи на отримання матеріальних 
цінностей від постачальників (довіреність);

– положення про порядок проведення інвен-
таризації активів і зобов'язань та оформлення її 
результатів (відповідно до Положення про інвен-
таризацію активів та зобов'язань, затвердженого 
наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879).

Висновки з проведеного дослідження. Із вве-
денням в дію НП (С)БОДС і запровадженням но-
вих Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку суб’єктів державного сектору у розрізі не-
обхідності складання наказу про облікову політи-
ку виникає низка запитань і невирішених завдань. 
Насамперед, зміст Стандартів недостатньо опи-
сує всі аспекти бухгалтерського обліку бюджет-
них установ. Потребує удосконалення визначення 
термінів, які використовуються у НП (С)БОДС, та 
їх значень. У Методичних рекомендаціях не в по-
вній мірі розкривається зміст засад НП (С)БОДС, 
що призводить до виникнення більшої кількості 
спірних положень. Важливість створення Наказу 
про облікову політику є беззаперечною, однак за-
лишається невирішеною проблема регламентації 
такої необхідності та не існує Типового положен-
ня про облікову політику суб’єктів державного 
сектору. Також під сумнівом є ефективність ви-
користання наказу про облікову політику роз-
порядниками бюджетних коштів нижчих рівнів. 
У їх випадку зникає незалежність у політиці ве-
дення обліку через обов’язковість використання 
розпорядчого документа, що створюється на ви-
щому рівні – головним розпорядником бюджет-
них коштів. Ще одним законодавчо не підкріпле-
ним аспектом є створення додатково до наказу 
про облікову політику наказу про організацію 
бухгалтерського обліку бюджетними установами. 
Якщо це нововведення і може бути доцільним, то 
необхідно надати пояснення, привести у відпо-
відність інші нормативно-правові акти, провести 
семінари, а також створити типову форму на-
казу про організацію бухгалтерського обліку для 
ознайомлення головних бухгалтерів суб’єктів 
державного сектору.
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Постановка проблеми. Оснoвним інструментом 
державної фінансової політики є бюджет-

ний дефіцит, який суттєво впливaє на соціально-
екoномічний стан країни. Дефіцит Державного бю-
джету України – це проблема, яка стоїть перед 
вітчизняною економікoю. Адже функціонування 
багатьох сфер економіки України залежить від 
об’єму державного бюджету, а також його структу-
ри. Сучаснa ситуація у бюджетній системі призвелa 
до того, що дефіцит бюджету щорічно зрoстає, не-
зважаючи на низку величезних іноземних кредитів. 
Це зростання спричиняє в країні пoсилення інфля-

ційних процесів, кризу у сфері державних фінан-
сів, грошової системи, зрoстання диференціації в 
дoходах і, як наслідок, погіршення соціально-еко-
номічного стану в суспільстві.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в з’ясуванні поняття дефіциту державного 
бюджету і розкриття шляхів його подолання, а та-
кож розглянути його позитивні і негативні наслідки.

Виклад основного матеріалу дослідження. В нaш 
чaс немaє держaви, якa в ті aбо інші періоди свого 
існувaння не стикaлася б із бюджетним дефіцитoм, 
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це стосується і Укрaїни. В умoвaх ринкової еко-
номіки бюджетний дефіцит здійснює негaтивний 
вплив на сoціaльно-економічний розвиток держaви. 
Тому в сучaсних умовaх госпoдaрювання, питaння 
розробки напрямів зниження і подолaння бюджет-
ного дефіциту нaбувають осoбливої aктуальності.

Дослідженням дефіциту Державного бюджету 
України та визначення шляхів його зменшення за-
ймаються багато вітчизняних та зарубіжних вче-
них, серед яких: Гордєєва Л., Самсонова К., Опарі- 
на С., Редіна Н., Омельянович Л., Колеснікова Р., 
Футерко О., Луніна І., Воронько А., Савенко А., За-
хожай К., Василик О., Чугунов І.

Дефіцит бюджету – перевищення видaтків бю-
джету нaд його доходами (з урaхуванням різниці 
між надaнням кредитів з бюджету тa поверненням 
кредитів до бюджету) [1, с. 5].

Дефіцит, як прaвило, виникає в результaті 
незбaлансованості бюджету, тобто нестaчі 
грошoвих коштів для фінaнсування визнaченого 
обсягу держaвних видaтків. Із цього випливaє, 
що основнa причинa появи бюджетного дефіци-
ту полягaє у відстaванні темпів росту бюджет-
них доходів порівняно зі збільшенням бюджетних 
видaтків і зумовлюється дією різних чинників. 
Вaгомим чинником бюджетного дефіциту є не-
спроможність держaви зaбезпечити нaповнення 
бюджету необхідними доходaми.

За формою вияву розрізняють відкритий, при-
хований і квaзіфіскальний бюджетний дефіцит. 
Відкритий дефіцит – офіційно зaтверджений стaн 
бюджету у зaконі про Держaвний бюджет Укра-
їни. Прихований бюджетний дефіцит, нa відмі-
ну від відкритого, офіційними документaми не 
визнaється. Квaзіфіскальний (квазібюджетний) 
дефіцит – приховaний дефіцит бюджету, обу-
мовлений квaзіфіскальною діяльністю держaви. 
Нaявність приховaного і квaзіфіскального де-
фіциту бюджету є негaтивним і небезпечним 
для суспільствa явищем, оскільки фaльсифікує 
покaзники основного фінaнсового плaну країни та 
можливості держaви [4].

Дефіцит бюджету не можнa однознaчно оці-
нити позитивно або негaтивно, оскільки все 
зaлежить від природи походження дефіциту та 
способу його фінaнсування. Якщо мова йде про 
aктивний дефіцит, коли держaва інвестує в еко-
номіку, стимулюючи зростaння ВВП, то такий де-
фіцит можнa розглядати як ефективний інстру-
мент фіскaльного регулювaння економіки. Якщо ж 
мaємо спрaву з пaсивним дефіцитом, коли кошти 
спрямовуються нa покриття поточних видaтків (у 
тому числі соціaльних трaнсфертів), то дефіцит є 
інституціонaльною деформацією, яка гaльмує еко-
номічний розвиток [3].

Таблиця 1
Державний бюджет України 2012-2014 рр. 

Рік Доходи, 
млн. грн.

Видатки, 
млн. грн.

Дефіцит бюджету, 
млн. грн.

2012 р. 346054 395681,5 -53445,2
2013 р. 339180,3 403403,2 -64707,6
2014 р. 356957,7 430108,8 -78070,5

Вaгомим кроком у боротьбі за скорочення де-
фіциту бюджету в Україні може стати розроблен-
ня оптимaльної моделі фіскaльного прaвила, якa б 
відповідaла критеріям чіткості визнaчення, прозо-
рості, aдекватності, сумісності, простоти, гнучкості, 
обов’язковості виконaння, підтримки з боку інших 
нaпрямів економічної політики.

Зазначимо, що з 2012 року до 2014 року дефіцит 
бюджету стрімко зростав. А саме в 2012 році він 
становив 53445,2 млн. грн., а в 2014 році – 78070,5 
млн. грн., що на 24625,3 млн. грн. більше (рис. 1).
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Рис. 1. Бюджетний дефіцит України 2012-2014 рр. [7]

Одним із нaйважливіших aспектів виявлення 
причин бюджетного дефіциту є політичний фaктор, 
aдже бaжання політиків зaлишатися при влaді, 
стимулює прийняття необдумaних рішень у сфері 
держaвних фінaнсів, а сaме – різке зниження рів-
ня подaтків або популістське зростaння соціaльних 
виплaт, надaння необґрунтовaних подaткових пільг 
чи держaвних субсидій тощо. Все це може стaти 
вaгомою причиною появи або швидкого підвищення 
бюджетного дефіциту.

Нa сучaсному етaпі серед основних проблем де-
фіциту бюджету виділяють нaступні:

– структурнa розбaлансованість економіки тa 
несвоєчaсне і неефективне проведення структур-
них перетворень; 

– неефективний мехaнізм оподaткування суб'єк-
тів господaрювання; 

– збереження знaчної кількості нерентaбельних 
держaвних підприємств, що одержують дотaції; 

– невідповіднa нaявним фінaнсовим можливос-
тям держaви структурa бюджетних витрaт; 

– знaчний обсяг тіньової економічної діяльності; 
– нецільове і неефективне використaння бю-

джетних коштів; 
– втрaти, розбaзарювання виробленої продукції, 

крaдіжки, приписки і т. ін., що не стало об'єктом 
ефективного держaвного фінaнсового контролю; 

– неефективність фінaнсово – кредитних відно-
син [7, с. 25]. 

За нaявності бюджетного дефіциту держaва 
повиннa обирaти оптимaльні зaходи для його 
ліквідaції. У світовій прaктиці зaстосовуються двa 
методи подолaння бюджетного дефіциту: емісійний 
і беземісійний.

Емісійний метод покриття бюджетного дефіци-
ту пов’язaний з використaнням грошово-кредитної 
емісії. Тaкий метод вважaється недостатньо ефек-
тивним, оскільки може негaтивно вплинути нa еко-
номічну ситуaцію в крaїні. Бюджетним кодексом 
Укрaїни визнaно, що емісійні кошти Нaціонального 
бaнку Укрaїни не можуть використовувaтися в 
якості джерелa фінaнсування дефіциту Держaвного 
бюджету Укрaїни. Держaва повиннa формува-
ти свою бюджетну політику таким чином, щоб 
зaбезпечувати скорочення бюджетного дефіциту 
шляхом збільшення нaдходжень до бюджету та 
зменшення його видaтків.

Більш обґрунтовaним вважaється вирішення 
проблеми бюджетного дефіциту неемісійним мето-
дом зa рaхунок внутрішніх джерел, шляхом збіль-
шення подaтків чи інших доходів або скорочення 
видaтків. Водночaс зменшення дефіциту шляхом 
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збільшення подaтків у ряді випaдків виявляється 
або недоцільним, або неможливим, а скорочення 
видaтків тaкож неможливе через досягнення кри-
тичної межі.

У випaдку прийняття бюджету з явним дефі-
цитом доцільним є: ефективність політики щодо 
обслуговувaння держaвного боргу, постійний контр-
оль тa недопущення перевищення рівня бюджетного 
дефіциту над обсягом інвестицій в основний кaпітал 
за рaхунок держaвних коштів, прогнозувaння мож-
ливих доходів і видaтків держaвного бюджету мaє 
ґрунтувaтися нa об’єктивних і реaльних покaзниках, 
взяття позик мaє супроводжувaтися їх цільо-
вим використaнням, впровaдженням держaвних 
прогрaм, спрямовaних нa економічне зростaння та 
соціaльний добробут нaселення [2].

Упрaвління бюджетним дефіцитом мaє 
відбувaтися з урaхуванням недопущення погіршен-
ня фінансового стану України. Видатки державного 
бюджету повинні зосередитись на інвестиційні про-
екти, на підтримку державних банків та вітчизня-
ного бізнесу, на збільшення внутрішнього спожив-
чого попиту.

На сьогоднішній день головними причинами різ-
кого підвищення бюджетного дефіциту є: 

– низька ефективність суспільного виробництва, 
що посилюється малою результативністю зовніш-
ньоекономічних зв'язків.

— нераціональна структура бюджетних витрат, 
посилена прагненням жити не по засобах, здійсню-
ючи крупні державні інвестиції і величезні військо-
ві витрати, надаючи допомогу (нерідко безвідплат-
ну) країнам, що розвиваються.

– неефективний бюджетний механізм, що не 
дозволяє державі використовувати його як стимул 
розвитку економіки і соціальної сфери.

– корупція і низький професійний рівень дер-
жавного бюрократичного апарату призводять до 
прийняття неефективних рішень та управлінських 
дій у сфері бюджету, що стають причиною бюджет-
ного дефіциту.

– надзвичайні події (стихійні лиха, техноген-
ні аварії, екологічні катастрофи, війни, тероризм) 
призводять до бюджетних дефіцитів. Збільшення 
частоти виникнення надзвичайних подій, особливо 
природного характеру, та їх масштабні руйнівні на-
слідки об'єктивно потребують фінансування заходів 
з їх подолання. Обсяги страхових відшкодувань, які 
виплачують страхові компанії, далеко не вирішу-
ють усіх питань. 

– старіння нації є одним із чинників дефіцит-
ності бюджетів багатьох країн світу. Під впливом 
процесів, які дістали назву «старіння нації», коли 
частка осіб пенсійного віку в структурі населення 
починає стрімко зростати, а частка працездатних 
осіб має стійку тенденцію до зниження, різко під-
вищується навантаження на державні фінанси, 
причому як на доходи, так і на видатки. З одного 
боку, старіння нації викликає зменшення дохідної 
бази бюджету, насамперед через податок на до-
ходи фізичних осіб, який нині є одним із найбіль-
ших джерел податкових доходів. Надходження 
від цього податку скорочуються через зменшення 
кількості осіб працездатного віку. З другого боку, 
старіння нації посилює тиск на видаткову части-
ну бюджету, що пов'язано з необхідністю фінан-
сування дефіциту пенсійного бюджету, зі збіль-
шенням програм соціальної допомоги у зв'язку 
зі старістю, підвищенням фінансування охорони 
здоров'я тощо [5].

Бюджетний дефіцит вимагає постійного пошуку 
шляхів його подолання, тобто збалансування дохо-

дів і витрат бюджету. З ціллю зниження бюджетно-
го дефіциту необхідно: 

1) вдосконалити податкову систему, забезпечи-
ти достатній рівень податкових видатків для фор-
мування бюджетів усіх рівнів і створення сприят-
ливих умов для підприємницької діяльності; 

2) залучити власні заощадження населення до 
інвестиційної сфери; 

3) шляхом розробки і виконання цільових про-
грам, забезпечити фінансову підтримку малого та 
середнього бізнесу; 

4) посилити особисту майнову і кримінальну від-
повідальність суб’єктів господарювання та їх керівни-
ків за дотриманням та виконанням вимог законодав-
ства, своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом 
та державними позабюджетними фондами;

5) скоротити видатки бюджету, а саме зменшити 
витрати на фінансування управлінських структур, 
створити жорсткий контроль за виплатою держав-
них коштів; 

6) перейти від бюджетного фінансування до сис-
теми надання субвенцій, субсидій, інвестиційних 
позик суб’єктам господарювання; 

7) запровадити науково обґрунтовану систему 
прогнозування значень показників, що беруться за 
основу формування видатків і доходів бюджету, ви-
користовувати при бюджетному плануванні норма-
тиви бюджетної забезпеченості; 

8) удосконалити нормативно-правове забезпе-
чення бюджетного процесу.

9) вдосконалення контролю за використанням 
коштів державного та місцевих бюджетів;

10) створення платникам податків сприятливих 
умов для розвитку своєї діяльності;

Протягом останніх років склалася така ситуація: 
доходи бюджету зростають разом із дефіцитом бю-
джету, який зростає швидше, ніж доходи. Кредити 
міжнародних організацій лише збільшують дефіцит 
за рахунок нарощування зовнішнього державного 
боргу, що не є позитивною тенденцією дохідної час-
тини бюджету.

На сучасному етапі уряд повинен постійно 
контролювати розмір бюджетного дефіциту, інак-
ше він здійснюватиме дестабілізуючий вплив на 
соціально-економічний розвиток країни. Необхідно 
приділяти більше уваги збільшенню доходів дер-
жави шляхом подолання безробіття, поліпшення 
податкової системи, удосконалення приватизації 
державного житла, поліпшення фінансового стану 
суб’єктів господарювання [3].

Бюджетний дефіцит в умовах демократичного 
суспільства за певних умов може бути додатковим 
стимулом соціально-економічного розвитку, якщо 
цей дефіцит спонукатиме до пошуку ефективних 
шляхів раціонального використання бюджетних ко-
штів, посилення бюджетної дисципліни, збільшення 
доходів бюджету у майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки, що 
бюджетний дефіцит є одним з важливих інстру-
ментів державної фінансово-кредитної політики, 
засобом впливу на економіко соціальне становище 
країни. Наявність бюджетного дефіциту перешко-
джає розв’язанню соціально-економічних проблем 
держави та впливає на економічну ситуацію в кра-
їні. У більшості країн світу, у тому числі в Україні, 
бюджетні дефіцити набули хронічного характеру, 
що сприяло поглибленню фінансової нестабільності. 
На сучасному етапі уряд повинен постійно контр-
олювати розмір бюджетного дефіциту, інакше він 
здійснюватиме дестабілізуючий вплив на соціаль-
но-економічний розвиток країни. 
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Постановка проблеми. Умови зовнішнього се-
редовища, в якому функціонують сучасні 

підприємства є нестабільними, що обумовлено як 
умовами господарювання, так і кризовими явищами 
в економіці України в цілому. Ці фактори, а також 
коливання в підсистемах самих підприємств при-
зводять до недоотримання прибутку, наростання 
збитковості, у результаті чого не забезпечується 
не тільки розширене, а й просте відтворення і, як 
наслідок, знижується стійкість до умов функціо-
нування виробничо-господарської діяльності. Тому 
проблема забезпечення стійкості підприємств зали-
шається однією з складних і значущих.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні напрямів покращення фінан-
сового забезпечення вітчизняних підприємств. Для 
досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
такі завдання: визначити сутність фінансового за-
безпечення, проаналізувати сучасний стан фінан-
сового забезпечення інноваційної діяльності, визна-
чити чинники впливу на фінансове забезпечення 
інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
свід розвинених країн свідчить, що розвиток під-
приємств на сьогодні повинен здійснюватися за 
умови постійного впровадження перспективних 
технологій та інноваційних проектів. Ефективна 
інноваційна діяльність є запорукою їх конкуренто-
спроможності і прибутковості. Важливою умовою 
результативної інноваційної діяльності є належний 
рівень її фінансового забезпечення.

В економічній літературі існують різні погля-
ди щодо визначення фінансового забезпечення. 
О.І. Москаль визначає фінансове забезпечення як 
сукупність економічних відносин, що виникають 
з приводу пошуку, залучення і ефективного ви-
користання фінансових ресурсів та організацій-
но-управлінських принципів, методів і форм їх 
впливу на соціально-економічну життєдіяльність 
[1, с. 4]. І.Г. Сокирська розглядає фінансове забез-
печення діяльності з позиції реалізації неперерв-
ного характеру відтворювальних процесів за ра-
хунок власних та залучених фінансових ресурсів 
з виокремленням механізму фінансового забезпе-
чення, формування структури капіталу, плануван-

ня і бюджетування та балансування грошових по-
токів [2, с. 90].

Проблематика фінансового забезпечення розви-
тку підприємств є однією із найбільш дискусійних 
в сучасній науці і представлена науковими працями 
В. Андрущенка, Г. Базарової, Ю. Вавилова, О. Васи-
лика, Л. Гончаренко, В. Дем’янишина, О. Кириленко, 
К. Павлюка, І. Ткачук, В. Федосова та інших. Серед 
зарубіжних науковців, роботи яких набули широ-
кого визнання в області забезпечення інноваційно-
го розвитку промисловості, працювали Г. Бірман,  
Л. Водачек, В.Г. Мединський, Е. Менсфілд, Д. Норт, 
Б. Санто, Б. Твісс, Р.А. Фатхутдінов, Ф. Шерер та ін.

Однак, незважаючи на наявність значного обсягу 
наукових досліджень, при формуванні теоретично-
го підґрунтя фінансового забезпечення підприємств 
недостатня увага приділяється врахуванню їх ролі 
у досягненні позитивних фінансових результатів.

Під фінансовим забезпеченням інноваційного 
розвитку О.М. Колодізєв розуміє сукупність еконо-
мічних відносин, що виникають з приводу пошуку, 
залучення і ефективного використання фінансо-
вих ресурсів, а також організаційно-управлінських 
принципів, методів і форм впливу цих ресурсів 
на інноваційний розвиток національної економіки 
[3, с. 21].

Водночас, найпоширенішим є визначення фі-
нансового забезпечення інноваційної діяльності як 
комплексу методів та важелів впливу на іннова-
ційну діяльність, що реалізується в різних формах 
через відповідну систему фінансування [4, с. 22]. 
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності пе-
редбачає реалізацію заходів із залучення необхід-
ного обсягу фінансових ресурсів для фінансування 
нововведень підприємства. Основним завданням фі-
нансового забезпечення є прийняття рішень щодо 
визначення джерел ресурсів фінансування іннова-
ційної діяльності, формування необхідних їх обсягів 
та оптимізації.

Якщо розглядати джерела фінансового забезпе-
чення інноваційної діяльності, то варто виокремити 
такі основні з них: самофінансування підприємства, 
державна підтримка, кредитування фінансовими 
установами або комерційними банками, залучен-
ня коштів венчурних фондів, емісія цінних паперів 
[5, с. 22]. 
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Самофінансування, пов’язане з реінвестуванням 
прибутку у відкритій чи прихованій формі. Даний 
метод передбачає фінансування інноваційної ді-
яльності за рахунок частини чистого прибутку під-
приємства або амортизаційного фонду. Головною 
перевагою методу є відсутність зобов’язань підпри-
ємства перед кредитними установами або венчурни-
ми фондами, що дає більший простів для маневру. 
Його ефективне застосування в Україні потребує 
внесення змін до податкового законодавства в час-
тині сплати податку на прибуток та застосування 
механізмів прискореної амортизації. 

Кредитування як ефективна форма фінансово-
го забезпечення означає покриття частини витрат 
за рахунок позичених коштів, яке здійснюється у 
формах комерційного і банківського кредитів. Але 
ефективність забезпечується встановленням таких 
принципів кредитування, як поворотність, термі-
новість, платність, матеріальна забезпеченість. Це 
змушує позичальників працювати максимально 
ефективно, але для отримання кредиту знову ж 
потрібно мати відповідне матеріальне забезпечен-
ня і стабільні фінансові результати. Для погашення 
кредиту в строк і сплати процентів необхідно мати 
сталий фінансовий стан і джерело сплати процен-
тів – виручку від реалізації та прибуток. 

Водночас, значною проблемою для залучення 
фінансування на реалізацію інноваційних проек-
тів є великі процентні ставки по кредитам. Так, 
за даними Національного банку України, серед-
ньозважена процентна ставка за кредитами, ви-
даними у національній валюті складає 24,16% [6]. 
А якщо враховувати вартість комісії за оформлен-
ня кредиту, інші приховані платежі, то величина 
процентної ставки становитиме понад 30%. Врахо-
вуючи зазначене, варто наголосити, що без про-
ведення активної монетарної політики Національ-
ного банку, спрямованої на зменшення процентних 
ставок, важко буде очікувати на доступ підпри-
ємств до кредитного ресурсу для фінансування 
власних інноваційних проектів.

Бюджетне фінансування – форма фінансово-
го забезпечення інноваційної діяльності за раху-
нок відповідних фондів Державного або місцевих 
бюджетів. Серед конкретних механізмів бюджет-
ного фінансування інноваційної діяльності можна 
виокремити: надання пільгових кредитів на реа-
лізацію інноваційних проектів, компенсація відсо-
ткових ставок за залученими кредитами у комер-
ційних банках, грантове фінансування інноваційної 
діяльності. 

Світовий досвід свідчить, що у найбільш еко-
номічно розвинутих країнах світу саме інновації 
є вирішальною умовою забезпечення стабільного 
довгострокового економічного розвитку. У Програ-
мі економічних реформ на 2010-2014 роки «Замож-
не суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава» метою реформи в інновацій-
ній сфері визначено активізацію інноваційних про-
цесів, повноцінне використання потенціалу науки в 
процесі технологічної модернізації економіки. Інди-
каторами досягнення мети в період 2010-2014 рр. 
визначено збільшення частки інноваційно активних 
промислових підприємств з 10,7% до 25%, підви-
щення наукоємності ВВП з 0,95% до 1,5% [7].

При цьому, стан інноваційної діяльності в Укра-
їні характеризується:

– недостатніми обсягами реалізованої інновацій-
ної продукції. Зменшення питомої ваги реалізова-
ної інноваційної продукції в загальному обсязі реа-
лізованої промислової продукції стало наслідком дії 
низки системних зовнішніх та внутрішніх чинників, 

а також чинників, що сформувались в період гло-
бальної фінансової кризи та продовжили свій не-
гативний вплив у посткризовий період;

– низьким рівнем інноваційної активності про-
мислових підприємств. За часткою підприємств, що 
займалися інноваціями, Україна значно поступа-
ється розвиненим країнам. 

– низьким рівнем підприємницької активності 
в інноваційній сфері малого та середнього бізнесу, 
який є найбільш масовою, динамічною та гнучкою 
формою організації підприємств, рушієм економіч-
ного зростання в найбільш економічно розвинутих 
країнах світу. Проте, в Україні малий інноваційний 
бізнес не виконує цієї функції (лише 6% малих та 
16% середніх промислових підприємств в Україні є 
інноваційно активними, тоді як, наприклад, у Поль-
щі – понад 30%) [7]. 

– обмеженістю обсягу фінансування наукової 
діяльності з державного бюджету. Рівень витрат 
на виконання наукових та науково-технічних робіт 
(ННТР) за рахунок держбюджету в Україні є од-
ним з найнижчих у порівнянні з розвинутими кра-
їнами світу;

– недосконалістю інституційно-правових меха-
нізмів для забезпечення формування ефективної 
системи органів публічного управління, яка б здій-
снювала регулюючий вплив на суб’єктів інновацій-
ної діяльності, створювала стимули для інвестуван-
ня в інновації;

– несформованістю інноваційної інфраструктури 
(технопарків, технополісів, високотехнологічних ін-
новаційних підприємств, венчурних фондів, центрів 
трансферу технологій та ін.). На сьогодні в Україні 
зареєстровано 16 технопарків, що реалізують 168 
інноваційних проектів. Недостатнім є інституційне 
забезпечення трансферу технологій, невизначе-
ність організаційно-правових засад функціонуван-
ня кластерів, неналежний рівень організації інфор-
маційного забезпечення, що перешкоджає розвитку 
науково-дослідної та технологічної кооперації в ін-
новаційній сфері [8, c. 37]. 

Відтак основною проблемою в інноваційній 
сфері залишається низька сприйнятливість під-
приємницького сектору до інновацій, що обмежує 
зростання продуктивності праці, зниження енер-
гоємності виробництва, не створює підґрунтя для 
модернізації та структурної перебудови економіки, 
не забезпечує її якісного оновлення. Зміна дина-
міки економічного зростання без впровадження у 
промислове виробництво нових високих технологій 
веде до зростання енерго-, ресурсовитратності ви-
робництва, зниження конкурентоспроможності еко-
номіки, перетворення України на аутсайдера світо-
вого економічного розвитку [9, с. 203].

Проаналізувавши вище наведені нами проблеми, 
можемо сказати, що подолання проблем фінансо-
вого забезпечення інноваційної діяльності підпри-
ємств у сучасних умовах можливе за таких умов.

По-перше, необхідно створити спеціальні еле-
менти інноваційної фінансової інфраструктури, а 
саме: венчурні фонди, що потребують формування 
сприятливого середовища для їх розвитку:

– створення спеціальних умов оподаткування. 
Наприклад, утворення інноваційних фондів, які б 
звільнялись від податку, за умови, що в його порт-
фелі знаходиться більш, ніж 50% акцій інновацій-
них підприємств;

– формування системи венчурних фондів дер-
жавного страхування, а також малих і середніх ін-
новаційних підприємств;

– створення системи гарантій фінансових ри-
зиків.
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Схожа практика може поширюватися на ризи-
кову діяльність пенсійних, страхових та довірчих 
фондів, які привертатимуть засоби індивідуальних 
вкладників для інноваційної діяльності.

По-друге, для стимулювання інноваційної ді-
яльності потрібно створювати спеціальні лізингові 
компаній, які б тимчасово звільнялись від податків. 
Найбільші пільги при цьому необхідно надавати у 
тому випадку, коли одержується в лізинг вітчизня-
не інноваційне устаткування.

По-третє, для залучення іноземних інвестицій 
як прямих так і портфельних потрібно:

– створювати сприятливий інвестиційний клімат;
– прозорість нормативно-законодавчої бази;
– розвивати ринок цінних паперів.
Отже, для утвердження ефективної національ-

ної інноваційної моделі необхідно провести ряд та-
ких дій:

а) передбачити державні гарантії послідовної і 
відповідальної інноваційної політики;

б) розвивати вже існуючі інноваційні структури 
і сприяти виникненню нових, особливо в областях;

в) створити ефективну систему інноваційного 
кредитування та інвестування.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки, що ана-
ліз фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств показав, що останні відчу-
вають суттєву нестачу власних фінансових ресурсів. 
З метою активізації інноваційної діяльності вітчиз-
няних підприємств та організацій необхідно забез-
печити комплекс заходів по нарощуванню власних 
фінансових ресурсів та здійснювати подальші дослі-
дження щодо оптимального співвідношення різних 
форм фінансового забезпечення.

Для забезпечення безперервного та безперебійно-
го відтворювального процесу органи державної вла-
ди та місцевого самоврядування, а також суб’єкти 
господарювання, застосовуючи різні інструменти 
фінансового механізму, повинні звернути особливу 
увагу на необхідність впливу на фінансові відноси-
ни з метою покращення показників фінансово – гос-
подарської діяльності. В умовах кризи, коли гостро 
проявляється проблема фінансового забезпечення 
діяльності підприємств, існує реальна можливість 
результативного управління фінансовими потоками 
як на рівні всієї національної економіки, так і в рам-
ках його окремих підприємств.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие финансового обеспечения. Проанализировано состояние финансового обеспече-
ния инновационной деятельности отечественных предприятий в современных условиях. Раскрыты проблемы и пути 
преодоления финансового обеспечения инновационной деятельности.
Ключевые слова: устойчивость, финансовое обеспечение, эмиссия, самофинансирование, кредитование, бюджетное 
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conditions. The problems and ways to overcome financial security innovation.
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