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УДК 519.233.5:336.71

Алтаяу Фатхи Мохаммед Сулейман
аспирант кафедры банковского дела

Одесского национального экономического университета

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОРДАНСКИХ БАНКОВ,  
ПРИЗНАЮЩИХ ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ, С ПОМОЩЬЮ  

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Статья посвящена оценке деятельности иорданских банков, перешедших на кредитную основу и признающих ссудный 
процент и ссудный капитал, его приносящий. Оценка деятельности исследуемых банков проведена с помощью корре-
ляционно-регрессионного анализа. В работе анализируются такие обобщающие результативные показатели деятель-
ности иорданских банков как RОА и RОЕ. 
Ключевые слова: обобщающие показатели результативной деятельности банков (RОА и RОЕ); регрессионные модели, 
факторные признаки; результативные признаки. 

Постановка проблемы. В настоящее время в 
мире существуют как исламские банки, отвер-

гающие в своей деятельности ссудный процент, так 
и современные традиционные банки, основывающие 
свою деятельность на использовании ссудного про-
цента. Большинство исламских экономистов считает, 
что ссудный процент (ribа означает не только ростов-
щический, или любой другой (в том числе и ссудный) 
процент, но riba рассматривается и как любое не-
оправдан ное приращение капитала при займе или в 
торговой сделке и потому является таким же тяжким 
грехом, как и «gharаr» – намеренный риск, выходя-
щий за рамки неизбежной случайности. Однако на ру-
беже ХХ и ХХІ веков часть исламских, в том числе, 

и иорданских банков пересмотрела свои подходы к 
ссудному проценту и стала широко использовать его 
в своей деятельности для формирования и использо-
вания доходов. 

Постановка задания. При таких условиях, оценка 
деятельности иорданских банков, признающих ссуд-
ный процент в качестве основного источника форми-
рования своих доходов, приобретает особую значи-
мость и актуальность.

Соответственно, задачей исследования является 
оценка деятельности иорданских банков, признающих 
ссудный процент и ссудный капитал, его приносящий. 
А так как обобщающими результативными показате-
лями деятельности современных банков всего мира, 

Таблица 1
Основные характеристики регрессионных моделей влияния 

факторов кредитной деятельности иорданских банков на RОА* в 2009-2014 гг.

Регресионные модели Коэф. корреляции 
r

Коэф. детерминации 
r2 F-критерий Фишера t-критерий 

Стъюдента

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,8750 0,7657 4,9035 3,1003 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,9715 0,9439 25,2582 -7,0500

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,8577 0,7356 4,1752 2,8596

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,7200 0,5185 1,6153 -1,7708

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,8395 0,7047 3,5811 2,6472

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,7844 0,6152 2,3983 2,1639

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,7303 0,5333 1,74146 -1,8252

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,7499 0,5624 1,9282 1,9370

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,7072 0,5000 1,5010 -1,7061

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,9865 0,9732 54,3919 10,3481

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,7989 0,6382 2,6470 -2,2733

 t0,0253X0,12172566,7ˆ
11 −+−=Y

 t0,06X0,0995-1147,1ˆ
31 +=Y

 t0,2136X0,2029,19388ˆ
81 ++−=Y

 t2037,0X0,7199-,07272ˆ
91 +=Y

 t0,0437X3,4375,88750ˆ
121 −+=Y

 t0,1135X,26110,05971ˆ
131 −+=Y

 t0,0318X0,2279-,080321ˆ
141 −=Y

 t0,0911X,475811,2581ˆ
161 ++−=Y

tXY 0127,00497,11751,12ˆ
188 +−=

 t0,1085X3,6648,87440ˆ
201 −+−=Y

 t0,2X2,5-,22ˆ
211 −=Y

 t0,050X0,2386,04211ˆ
241 ++−=Y

 t0,0497X2,888,51430ˆ
251 −+=Y

0,8953 0,8015 6,0593 3,4480

0,7979 0,6367 2,6296 2,2657

*где, Y – результативный показатель RОА, %; факторы кредитной деятельности иорданских банков, %: Х1 – про-
центная маржа (Net Interest Income); Х3 – доходы от операций с финансовыми активами и инструментами (Gains from 
Financial Assets and Instruments); Х8 – Прямые кредитные инструменты, нетто (Direct Credit Facilities, Net); Х9 – Ре-
зервы под кредитные инструменты (Provision for Credit Facilities); Х12 – отсроченные налоговые активы; Х13 – Про-
чие активы (Other Assets); Х14

 – Итого депозиты (ссудный капитал); Х16
 – Ссуды и займы полученные (Loans and 

Borrowing); Х18 – Резервы. (Legal Reserve, Voluntary & Other); Х20
 – Дивиденды (Proposed Cash + Stock Dividends); 

Х21 – Переводы инвалюты (Foreign Currencies Translation)

© Алтаяу Фатхи Мохаммед Сулейман, 2015
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работающих на кредите, принято считать показатели 
эффективности использования активов и капитала, то 
задачей исследования является оценка деятельности 
иорданских банков, признающих ссудный процент, 
именно по этим показателям. Уместно отметить, что 
эффективность использования активов (их рентабель-
ность) характеризует показатель RОА (Return On 
Assets = Net Income \ Total Assets), а эффективность 
использования капитала (рентабельность капитала) 
характеризует показетель RОЕ (Return On Equity = 
Net Income \ Total Shareholders Equity).

Изложение основного материала. Как показал 
анализ, рентабельность активов иорданских банков в 
2009-2014 гг. была на уровне 1,00-1,59, означая, что 
рассматриваемые банки даже в кризисном (2009) году 
работали рентабельно и, соответственно, каждый иор-
данский динар активов генерировал от 1,0 до 1,59 
иорданских динар чистой прибыли. Эффективность 
использования капитала в исследуемых банках, в 
2009-2011 гг. снизившись с 10,8 до 6,69, в последую-
щие годы имела тенденцию к росту, увеличившись в 
2014 г. до 9,67. Однако, в целом за исследуемый период  
(2009-2014 гг.) значения обобщающих показателей дея-
тельности иорданских банков (рентабельность активов 
и капитала) снизились. Для оценки влияния факторов 
деятельности иорданских банков на обобщающие ре-
зультативные показатели (RОА и RОЕ) был выполнен 
корреляционно-регресионный анализ. С этой целью 
были построены регрессионные модели влияния фак-
торов деятельности иорданских банков на рентабель-
ность их активов (табл. 1) и рентабельность капитала 
(табл. 2). Однако, так как не все параметры постро-
енных моделей оказались значимыми по t-критерию 
Стъюдента и не все модели оказались адекватными 
по F-критерию Фишера, то анализировались только 
значимые модели. Рассмотрим регрессионные модели 
влияния факторов кредитной деятельности иордан-
ских банков на рентабельность их активов (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, теснота связи полу-
ченных регрессионных моделей находится в диапазо-
не 0,7072-0,9865, значения коэффициентов детермина-
ции равны 0,5000-0,9732, что является свидетельством 
высокого статистического качества построеных моде-
лей, так как точность выполнения моделирования со-
ставляет от 50,00% до 97,32% и свидетельствуют, что 
большая часть вариации результативных показателей 
объясняется вариациями факторов моделей. Получен-
ные модели были проверены по критерию Фишера, 
что также подтверждает гипотезу относительно адек-
ватности выполненного моделирования. 

Из данных табл.1 видно, что бо льшая часть фак-
торов, влияющих на RОА, оказывает на него незна-
чительное (от 0,1% до 0,7%) влияние, что может быть 
объяснено относительно зна чимым объемом общей 
суммы активов иорданских банков. Среди важных 
факторных признаков, характеризующих кредит-
ную деятельность иорданских банков, следует на-
звать, прежде всего, ссудные операции (Х8) или опе-
рации с кредитными инструментами (Direct Credit 
Facilities, Net), удельный вес которых вместе с резер-
вами под кредитные инструменты (Provision for Credit 
Facilities – Х9) за все годы исследуемого периода не 
превышал 50% активов банков. К тому же, как пока-
зал анализ, увеличение удельного веса в общей сумме 
активов факторного признака Х8 на 1% увеличивает 
результативный признак Y на 0,20% при тесной кор-
реляционной связи (r=0,857 и r2=0,735), а увеличение 
удельного веса в общей сумме активов факторного 
признака Х9 на 1% уменьшает результативный при-
знак (Y) на 0,72% при тесной корреляционной связи 
(r=0,72 и r2=0,52), что объясняется увеличением рас-
ходов банка на формирование резервов для страхова-
ния их от возможных кредитных рисков. 

Не менее важным факторным признаком, оказыва-
ющим влияние на RОА, является процентная маржа 

(Net Interest Income – Х1), увеличение удельного веса 
которой в общей сумме доходов иорданских банков на 
1% увеличивает результативный признак (Y) на 0,12% 
при тесной корреляционной связи (r=0,875 и r2=0,765). 
Незначительное влияние на RОА такого важного фак-
тора кредитной деятельности иорданских банков как 
процентная маржа (удельный вес которой в составе их 
доходов наибольший – от 67,4% до 71,8%) объясняет-
ся тем, что, в сумме процентной маржи (как разности 
между процентами полученными и процентами упла-
ченными) уже учтены расходы банков, уменьшающие 
их прибыль, что, собственно, и объясняет незначи-
тельное влияние процентной маржи на результатив-
ный показатель (Y). 

Важным факторным признаком (Х14), характеризу-
ющим кредитную деятельность иорданских банков, яв-
ляется создаваемый ими ссудный капитал (Customers 
Deposits+Banks & Financial Institutions Deposits), ко-
торый в отличие от ссудных операций и процентной 
маржи, увеличивающих показатель RОА, отрицатель-
но влияет на него. В частности, как видно из данных 
табл.1, в регрессионной модели Х14, при увеличении 
удельного веса ссудного капитала в общей сумме пас-
сивов на 1%, показатель RОА уменьшается на 0,23% 
при тесной корреляционной связи (r=0,730 и r2=0,533). 
Уменьшающее влияние факторного признака Х14 на 
Y объясняется тем, что увеличение ссудного капи-
тала всегда влечет за собой и увеличение процентов 
уплаченных, уменьшающих как чистую процентную 
маржу, так и чистую прибыль банка. Соответственно, 
чем больше величина ссудного капитала – тем меньше 
эффективность использования активов. 

Заслуживает внимания влияние такого факторно-
го признака кредитной деятельности иорданских бан-
ков как Х16 – Ссуды и займы полученные (Loans and 
Borrowing), увеличение удельного веса которых на 1% 
в общей сумме пассивов, увеличивает результативный 
показатель RОА (Y) на 1,47%. Это объяснеяется тем, 
что несмотря на небольшой удельный вес данной ста-
тьи, не превышающей 2% пассивов, и необходимости 
банков платить за полученные ссуды и займы, банки 
все ж таки имеют возможность расширять кредитова-
ние, увеличивая, тем самым, и процентную маржу, и 
свою прибыль, и, соответственно, результативный по-
казатель RОА. 

Наибольшее влияние на RОА оказывает такой фак-
торный признак как Х20 – Дивиденды (Proposed Cash + 
Stock Dividends), увеличение удельного веса которых 
в составе пассивов на 1%, увеличивает Y – на 3,66%, 
при высокой тесноте корреляционной связи (r=0,986 и 
r2=0,973). И хотя удельный вес статьи Дивиденды не 
превышает 1% (0,6-0,8%) в структурном составе пас-
сивов иорданских банков, он, увеличивая акционерный 
капитал, влияет на увеличение их прибыли, чем и объ-
ясняется его наибольшее влияние на RОА.

Следующим по силе влияния на RОА следует на-
звать факторный признак Х12 – Отсроченные налого-
вые активы (Deferred Income Tax Assets), увеличение 
удельного веса которого на 1% в общей сумме активов 
увеличивает Y на 3,44% при высокой тесноте корреля-
ционной связи (r=0,839 и r2=0,704) (см. табл. 1). И хотя 
удельный вес статьи Отсроченные налоговые активы 
в составе активов иорданских банков за все годы ис-
следуемого периода не превышал 0,2%, они увеличи-
вают величину чистой прибыли иорданских банков, 
чем, собственно, и объясняется их «увеличительное» 
влияние на результативный признак Y.

Анализ регрессионной модели зависимости ре-
зультативного признака RОА (Y) от факторного при-
знака Х21 – Переводы иностранной валюты (Foreign 
Currencies Translation) показал, что увеличение 
удельного веса факторного признака (Х21) на 1%, в об-
щей сумме активов уменьшит результативный при-
знак (Y) на 2,5%, при тесноте корреляционной связи 
(r=0,798 и r2=0,638). Следует отметить, что операции 
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перевода иностранной валюты иорданскими банками 
выполняются редко и их удельный вес в составе пас-
сивных операций исследуемых банков ничтожный или 
даже отрицательный. Этим, собственно, и объясняется 
негативное влияние данного факторного признака на 
уменьшение результативного признака – RОА. 

На уменьшение результативного признака Y влияет 
также и такой факторный признака как Х18 – резер-
вы для страхования капитала (Резервы Legal Reserve, 
Voluntary & Other), при увеличении удельного веса ко-
торого на 1% в общей сумме пассивов, Y уменьшается 
на 1,05% (при r=0,707 и r2=0,500), что объясняется не-
обходимостью дополнительных расходов на увеличение 
банковского капитала иорданских банков, страхую-
щих его от возможной утраты им своей достаточности. 
К тому же, иорданские банки, заботящиеся о своем 
Goodwill и надежности, ежегодно от 10,2% до 10,6% 
своих пассивов вкладывают в резервы для страхования 
капитала, создавая, тем самым, своего рода «буфер ка-
питала» на случай возможной нестабильности.

Анализ регрессионной модели влияния на RОА (Y) 
такого факторного признака как Х3 – Доходы от опе-
раций с финансовыми активами и инструментами 
(Gains from Financial Assets and Instruments) показал, 
что увеличение удельного веса в общей сумме дохо-
дов на 1% факторного признака Х3 уменьшит на 0,1% 

RОА, при тесной корреляционной связи (r=0,971 и 
r2=0,943). А так как операции с финансовыми актива-
ми являются второстепенными для иорданских бан-
ков, работающих на кредитной основе, и в структуре 
доходов их удельный вес не превышает 3,3%, то этим 
и объясняется незначительное влияние факторного 
признака Х3 на RОА. 

Рассмотрим регрессионные модели влияния фак-
торов кредитной деятельности иорданских банков на 
рентабельность их капитала (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, все факторы кре-
дитной деятельности иорданских банков, оказывают 
на показатель RОЕ более сильное влияние, чем на по-
казатель RОА (см. табл. 1), что обусловлено, в первую 
очередь, соотношением общей суммы их акционерного 
капитала (Total Shareholders Equity) и активов (Total 
Assets). Из данных табл. 2 также видно, что теснота 
связи полученных регрессионных моделей находится 
в диапазоне 0,7497-0,9787. Значения коэффициентов 
детерминации равны 0,5714-0,9579, что является сви-
детельством высокого статистического качества по-
строеных моделей, так как точность выполнения мо-
делирования составляет от 57,1% до 95,8% и объясняет 
изменения в структуре доходов иорданских банков в 
зависимости от влияния на них исследуемых факто-
ров. Полученные модели были проверены по крите-

Таблица 2
Основные характеристики регресионных моделей влияния факторов кредитной деятельности  

иорданских банков на RОЕ* в 2009-2014 гг. 

Регрессионные модели Коэф. 
корреляции r

Коэф.  
Детерминации  

r2

F-критерий 
Фишера

t-критерий 
Стъюдента

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,8997 0,8095 6,3736 3,5612 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,9787 0,9579 34,2116 -8,2540

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,8725 0,7613 4,7853 3,0822

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,8560 0,7328 4,1138 2,8603

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,7497 0,5621 1,9258 -1,9533

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,8617 0,7426 4,3291 2,9343

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,8152 0,6646 2,9734 2,4310

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,7675 0,5891 2,1503 -2,0665

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,7578 0,5742 2,0235 2,0045

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,8478 0,7188 3,8342 5,1496

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,7916 0,6267 2,5183 -2,2368

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y

0,9761 0,9527 30,2323 7,7629

 t0,2329X0,87316744.52ˆ
11 −+−=Y

 t0,4895X0,6987-3840,7ˆ
31 +=Y

 t0,1477X6211,12292,7ˆ
51 ++−=Y

 t6243,1X1,5516,595563ˆ
91 −+−=Y

 t5378,1X5,2475-14,3123ˆ
101 +=Y

 t0,2625X,62524,7255ˆ
131 −+=Y

 t0,7721X1,8965,93526ˆ
141 −+=Y

 t0,1807X1,6762-154,1554ˆ
151 −=Y

 t0,6933X10,4274,39429ˆ
171 −+−=Y

 t0,850X235,1339176,17ˆ
181 −−=Y

 t0,0127X6,7743-,996950ˆ
201 −=Y

 t0,7005X25,2443,29836ˆ
221 −+−=Y

 t,27801X16,5122-14,6243ˆ
231 −=Y 0,7559 0,5714 1,9999 -1,9927

*где, Y – результативный показатель – рентабельность капитала (RОЕ), %; внутренние факторы кредитной дея-
тельности иорданских банков, %: Х1 –процентная маржа (Net Interest Income); Х3 – доходы от операций с финансо-
выми активами и инструментами (Gains from Financial Assets and Instruments); Х5 – прочие доходы (Other Revenues); 
Х9– Прямые кредитные инструменты, нетто (Direct Credit Facilities, Net); Х10 – Резервы под кредитные инструменты 
(Provision for Credit Facilities); Х13 – отсроченные налоговые активы (Deferred Income Tax Assets); Х14 – Прочие активы 
(Other Assets); Х15 – Итого депозиты (ссудный капитал); Х17 – Ссуды и займы полученные (Loans and Borrowing); Х18 – 
Отсроченные налоговые обязательства (Deferred Income Tax Liabilities); Х20 – Резервы (Legal Reserve, Voluntary & 
Other); Х22 – Дивиденды (Proposed Cash + Stock Dividends); Х23 – Переводы инвалюты (Foreign Currencies Translation)



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 9

3 (06), august 2015

рию Фишера, что также подтверждает гипотезу отно-
сительно адекватности выполненного моделирования, 
а параметры моделей – по t-критерию Стъюдента, 
подтверждающие гипотезу существенности влияния 
рассмтриваемых факторов.

Анализ влияние на RОЕ такого факторного при-
знака как Ссудный капитал (Х15) показал, что при уве-
личении его удельного веса в составе пассивов на 1%, 
Y уменьшается на 1,67% при тесной корреляционной 
связи (r=0,7675 и r2=0,5891), что объясняется увели-
чением процентов, уплачиваемых банками по привле-
ченным вкладам, уменьшающих чистую процентную 
маржу, чистую прибыль и, соответственно, RОЕ. 

Заслуживает внимания влияние процентной мар-
жи (Х1) на результативный признак RОЕ, увеличение 
удельного веса которой в общей сумме доходов банков 
на 1% увеличивает RОЕ на 0,87% при тесной корреля-
ционной связи (r=0,8997 и r2=0,8095), в то время как 
показатель RОА увеличивается только на 0,12% при 
увеличении удельного веса этого факторного призна-
ка на 1% (см.табл.1). Однако следует отметить, что по 
силе своего влияния на результативные показатели 
RОА и RОЕ процентную маржу (факторный признак 
(Х1),можно считать одинаковой. Это объясняется тем, 
что также как величина акционерного капитала (Total 
Shareholders Equity) соотносится с общей суммой ак-
тивов (1:7), практически так само соотносятся и зна-
чения влияний факторного признака (Х1) на результа-
тивные показатели RОА и RОЕ (1:7).

Особого внимания заслуживает анализ влияние 
факторного признака Х9 – Прямые кредитные ин-
струменты (ссудные операции), увеличение удельно-
го веса которых в общей сумме активов на 1% уве-
личивает RОЕ на 1,55% при тесной корреляционной 
связи (r=0,8560 и r2=0,7328). в то время как увеличе-
ние факторного признака Х10 (Резервы под кредитные 
инструменты) на 1% уменьшает RОЕ на 5,24% при 
тесной корреляционной связи (r=0,7497 и r2=0,5621). 
так как расходы на формирование резервов под стра-
хование банков от возможных кредитных рисков, 
уменьшая прибыль банков, уменьшают, вместе с тем, 
и рентабельность их капитала.

Анализ регрессионной модели влияния на RОЕ 
такого факторного признака как Х17– Ссуды и за-
ймы полученные (Loans and Borrowing) показал, что 
увеличение удельного веса в общей сумме пассивов 
факторного признака Х17 на 1% увеличит на 10,43% 
результативный признак Y, при r=0,7578 и r2=0,5742. 
Это объяснеяется тем, что несмотря на удельный вес 
данной статьи в составе обязательств иорданских 
банков менее 2% и необходимости платить за полу-
ченные ссуды и займы, банки, вместе с тем, имеют 
больше кредитных ресурсов для предоставления 
ссуд, увеличивая, тем самым, и процентную маржу, 
и свою прибыль, и, соответственно, результативный 
признак RОЕ. 

Как видно из данных табл. 2, наибольшее влия-
ние на увеличение RОЕ оказывает факторный при-
знак Х18 – Отсроченные налоговые обязательства 
(Deferred Income Tax Liabilities) увеличение удель-
ного веса которых на 1% в общей сумме пассивов, 
уменьшает результативный признак Y на 133,235% 
при тесноте корреляционной связи (r=0,8478 и 
r2=0,7188). И хотя удельный вес статьи «Отсрочен-
ные налоговые обязательства» в общей сумме пасси-
вов меньше 1%, сильное влияние данного факторно-
го признака на RОЕ объясняется тем, что он создает 
банку имидж неплательщика. К тому же такие обя-
зательства могут быть взысканы принудительно в 
любое время, что создает неопределенность в эф-
фективном использовании капитала.

Серьезное влияние на увеличение RОЕ оказыва-
ет факторный признак Х22 – Дивиденды, увеличе-
ние удельного веса которых в общей сумме пасси-
вов на 1% влияет на увеличение RОЕ на 25,24% при 
высокой тесноте корреляционной связи (r=0,9761 и 
r2=0,9527). И хотя удельный вес статьи Дивиденды 
не превышает 1% (0,6-0,8%) в структурном составе 
пассивов иорданских банков, он, увеличивая акци-
онерный капитал, влияет на увеличение прибыли 
иорданских банков и, соответственно, на эффектив-
ность использования их капитала.

Не менее сильное (чем факторный признак Х22) 
повышающее влияние на RОЕ оказывает и фактор-
ный признак (Х13) – отсроченные налоговые активы 
(Deferred Income Tax Assets), увеличение удельного 
веса которого в общей сумме активов на 1%, увели-
чивает результативный признак RОЕ (Y) на 24,62% 
при высокой тесноте корреляционной связи (r=0,8617 
и r2=0,7426) (см. табл. 3), что объясняется тем, что от-
сроченные налоговые активы до наступления сроков 
налоговых платежей учитываются в составе прибыли 
иорданских банков, увеличивая, тем самым и чистую 
прибылью банков, и, соответственно, результативный 
признак (Y) – RОЕ, хотя удельный вес этой статьи в 
общей суммы активов иорданских банков не превы-
шал 0,2% все годы исследуемого периода.

Наибольшее отрицательное влияние на RОЕ оказы-
вает такой факторный признак как Х23 – Переводы ино-
странной валюты (Foreign Currencies Translation), увели-
чение удельного веса которого в общей сумме пассивов 
на 1%, уменьшает RОЕ на 16,51%, при тесноте корре-
ляционной связи (r=0,7559 и r2=0,5714), хотя удельный 
вес одноименной статьи в составе пассивных операций 
исследуемых банков ничтожный или даже отрицатель-
ный, чем, собственно, и объясняется его уменьшающее 
влияние на RОЕ.

Особого внимания заслуживает такой факторный 
признак как Х20 – Резервы для страхования капитала 
(Резервы Legal Reserve, Voluntary & Other), увеличе-
нии удельного веса которого в общей сумме пассивов 
на 1%, уменьшает результативный признак RОЕ (Y) 
на 6,77% (при r=0,7916 и r2=0,6267), что объясняется 
необходимостью дополнительных расходов на созда-
ние банками резервов для страхования банковского 
капитала от возможной утраты ими своей устойчиво-
сти. При этом, в составе пассивов иорданских банков 
на статью «Резервы для страхования капитала» при-
ходится от 10,2% до 10,6%, что обусловлено необходи-
мостью создания своего рода «буфера капитала» на 
случай возможной нестабильности. 

Выводы к проведенному исследованию. Про-
веденная оценка деятельности иорданских банков 
(признающих ссудный процент как основной источ-
ник формирования и использования их доходов) с 
помощью корреляционно-регрессионного анализа 
позволяет считать, что они успешно работают на 
кредитном рынке, так как значения обобщающих 
результативных показателей их деятельности – 
эффективность использования активов (RОА) и 
капитала (RОЕ) соответствуют общепринятому в 
мировой практике рентабельному уровню. И хотя в 
2011 году и отмечалось некоторое снижение значе-
ний RОА и RОЕ, тем не менее, в последующие годы 
их динамика имеет устойчивую тенденцию к ро-
сту. К тому же, среди операций иорданских банков, 
признающих ссудный процент как основной фак-
тор формирования их доходов, наибольшее значе-
ние имеют именно кредитные (ссудные и вкладные) 
операции, которые, собственно, и определяют эф-
фективность использования и активов, и капитала 
исследуемых иорданских банков.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ  
РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті дана економічна характеристика терміну «стратегія розвитку торговельного підприємства» та проаналізовано 
історичні аспекти формування наукових поглядів на сутність стратегії підприємства, місце даного поняття у системі 
його стратегічного розвитку. Досліджені особливості стратегії розвитку торговельних підприємств залежно від їх 
розміру та формування стратегічних цілей підприємства від етапу його життєвого циклу.
Ключові слова: стратегія, стратегія підприємства, стратегія розвитку підприємства стратегічні цілі, ефективність 
діяльності, життєвий цикл. 

Постановка проблеми. Зміст будь-якої підпри-
ємницької діяльності полягає у досягненні 

економічного ефекту у вигляді прибутку. Прибуток є 
однією з найважливіших економічних категорій, що 
характеризує ефективність роботи торговельного під-
приємства і відображає результативність реалізованої 
стратегії розвитку підприємства торгівлі. Формування 
стратегії дозволяє визначити напрям функціонування 
підприємства на ринку з урахуванням умов зовніш-
нього середовища та ймовірного характеру їх зміни; 
оцінити конкурентоспроможність та стратегічні кон-
курентні переваги підприємства; сформулювати гло-

бальну мету його діяльності та цілі, що нею визначені; 
визначити ресурси, які необхідно залучити для досяг-
нення поставлених завдань. У умовах жорсткої конку-
ренції можна успішно працювати, лише застосовуючи 
сучасні методи управління. Це вказує на необхідність 
розробки стратегії розвитку торговельного підприєм-
ства, як єдиної системи взаємопов’язаних управлін-
ських рішень, що спрямовані на досягнення довгостро-
кових цілей розвитку торговельного підприємства.

Розробка та вибір тієї чи іншої стратегії розви-
тку торговельного підприємства залежить від вну-
трішніх та зовнішніх умов, ресурсів і можливостей 
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підприємства торгівлі та ризиків, які мають перед-
бачити керівники.

Поняття «стратегія», зародившись у термінології 
військової науки, поступово поширилося на різні га-
лузі знань, зокрема й на економіку. Починаючи з 1962 
року, коли А. Чендлер-молодший вперше застосував 
термін «стратегія» по відношенню до комерційного 
підприємництва, науковці-економісти намагаються як-
найповніше охарактеризувати зміст цього поняття та 
розкрити його сутність.

О.О. Бакунов, Т.Б. Хлевицька, Н.О. Лісова, дослі-
джуючи історичні аспекти формування наукових по-
глядів на сутність стратегії підприємства, виділяють 
три наукові підходи: класичний, процесний, системний 
[1, с. 19]. Їх детальну характеристику представимо у 
вигляді табл. 1.1.

Більшість сучасних дослідників у своєму розумін-
ні стратегії підприємства виходять саме з системного 
підходу. Але все ж таки погляди науковців на зміст 
терміну «стратегія підприємства» і сьогодні суттєво 
різняться.

С.Б. Довбня, А.О. Найдовська та М.М. Хитько, до-
сліджуючи сучасні погляди науковців, виділяють три 
сталі підходи до розуміння сутності стратегії: цільо-
вий, спосіб дій, плановий документ [2, с. 12]. Їх деталь-
на характеристика наведена в табл. 1.2.

У рамках виділених підходів науковці виділяють 
різні, досить подібні за змістом, терміни: «стратегія 
підприємства», «стратегія діяльності підприємства», 
«стратегія розвитку підприємства». Значна кількість 
дослідників вживають ці поняття в якості синонімів. 

Разом з тим, термін «стратегія розвитку підприєм-
ства» має певні особливості, що дозволяють виділити 
його як окремий об’єкт економічного дослідження, що 
має свої власні характеристики, власну класифікацію 
тощо. Це зумовлено тим, що даний різновид стратегій 

зорієнтований лише на розвиток підприємства. Заува-
жимо, що поняття розвитку доцільно розглядати як 
процес формування та реалізації прогресивних змін 
економічної діяльності підприємства, які призводять 
до утворення нових кількісних та якісних перетворень, 
елементів, властивостей, характеристик, здатних за-
безпечити ефективне функціонування підприємства у 
довгостроковій перспективі [5].

А.О. Дергоусова, узагальнюючи наявні в літерату-
рі визначення терміну «стратегія розвитку підприєм-
ства», доходить до висновку, що це інтегроване понят-
тя, яке включає в себе стратегічні напрямки розвитку 
(альтернативи) і функціональні стратегії керування, 
і представляє собою встановлену на тривалий період 
сукупність норм, орієнтирів, напрямків, сфер, спосо-
бів і правил діяльності, які забезпечують впевнений 
рух підприємства, його зростання і високу конкурен-
тоздатність, що зміцнює позиції на ринку, підвищує 
здатність до виживання в конкретній ситуації [6, с. 96]. 

І.В. Тюха та І.О. Денисюк виділяють такі характер-
ні ознаки, властиві стратегії розвитку підприємства:

1) достатній рівень НТП підприємства;
2) спрямованість на досягнення цілей розвитку 

підприємства;
3) інтенсивний розвиток;
4) сприятливий мікро- і макроклімат організації 

[7, с. 35].
На наш погляд, ці ознаки характеризують пере-

важно не саму стратегію розвитку підприємства, а 
її передумови. Дійсно, важливим чинником розвитку 
підприємства є сприятливий мікроклімат організації, 
який, зокрема, передбачає й достатній рівень НТП 
підприємства. Але ця ознака не є характеристикою 
стратегії.

Тому до характерних особливостей стратегії роз-
витку підприємства варто відносити таке:

Таблиця 1.1
Історично-наукові підходи до розуміння сутності стратегії підприємства

Підхід Основоположники Базові положення Недоліки підходу

Класич-
ний 

А. Чандлер, 
І. Ансофф, 
А. Слоан

Стратегія є чітко спланованим раціональ-
ним планом, що зорієнтований на макси-
мізацію прибутку

Не враховує вплив зовнішнього 
середовища та деяких елементів 
внутрішнього (персоналу і т.п.)

Процес-
ний 

Г. Саймон, 
Р. Сайерта, 
Дж. Марч

Стратегії не можуть бути сплановані; 
основою розробки стратегії є реальна 
дійсність

Не передбачає розробки планів, 
стратегія формується лише в про-
цесі її реалізації 

Систем-
ний 

М. Грановеттер, 
Р. Сведберг, 
Р. Віттінгтон

Стратегія передбачає планування, але 
орієнтується не на максимізацію прибут-
ку, а на зміни зовнішнього середовища та 
можливості внутрішнього середовища

Позбавлена недоліків, характерних 
для попередніх підходів, оскільки 
враховує стан середовища і базу-
ється на розроблених стратегічних 
планах

Таблиця 1.2
Сучасні наукові підходи до розуміння сутності стратегії підприємства

Підхід Базові положення
Приклад визначення

Автор Визначення 

Цільовий 
Трактує страте-
гію як визначення 
певних цілей і т.п.

Д.О. Горєлов, 
С.Ф. Большенко

стратегія – це визначення перспективних орієнтирів діяль-
ності підприємства на основі оцінювання його потенційних 
можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього серед-
овища [3, с. 12].

Спосіб дій 

Передбачає чітке 
формулювання 
певної лінії по-
ведінки підпри-
ємства

С.Б. Довбня, 
А.О. Найдо-
вська, 
М.М. Хитько

стратегія підприємства є встановленим набором напрямів 
діяльності (цілей і способів їх досягнення) для забезпечення 
максимально ефективного функціонування і розвитку під-
приємства за рахунок формування і раціонального вико-
ристання його конкурентних переваг [2, с. 14].

Плановий 
документ

Визначає страте-
гію як плановий 
документ, став-
лячи основною 
задачею необхід-
ність формалізації 
стратегії

М.Г. Саєнко

стратегія підприємства – це систематичний план його потен-
ційної поведінки в умовах неповноти інформації про май-
бутній розвиток середовища та підприємництва, що включає 
формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і 
правил прийняття рішень для найбільш ефективного вико-
ристання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливос-
тей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього 
середовища задля майбутньої прибутковості [4, с. 9].



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ12

3 (06), серпень 2015

1) стратегія розвитку підприємства передбачає ство-
рення додаткових конкурентних переваг підприємства;

2) стратегія розвитку підприємства передбачає 
покращення певних показників роботи підприємства 
(збільшення обсягів реалізації або прибутку, зростан-
ня вартості підприємства тощо); 

3) стратегія розвитку підприємства розробляється 
та реалізується за умови наявності достатнього вну-
трішнього потенціалу (необхідних трудових, фінансо-
вих, технічних та ін. ресурсів) компанії.

Слід зауважити, що фактичним результатом ре-
алізації стратегії розвитку підприємства може стати 
й певний негативний результат – зменшення обся-
гів продажу або збиток. Причиною цього, здебільшо-
го, буває неврахований негативний вплив оточуючого 
середовища або інші неточності стратегічного плану-
вання. Але характерною ознакою стратегії розвитку 
підприємства мають бути її позитивні стратегічні цілі, 
спрямовані на покращення результатів роботи. Якщо 
перспективні задекларовані цілі підприємства не були 
досягнуті, то це свідчить про недостатньо ефективну 
реалізацію стратегії розвитку підприємства.

Передумовами розробки та реалізації стратегії 
розвитку підприємства, на наш погляд, є виключно 
внутрішній потенціал компанії, оскільки навіть за не-
сприятливих умов оточуючого середовища підприєм-
ство може досягти певного рівня розвитку.

При цьому цілі та завдання стратегії розвитку під-
приємства будуть різнитися залежно від виду підпри-
ємства, напрямів його діяльності, положення на ринку 
тощо. Наприклад, торговельні підприємства, розро-
бляючи стратегію розвитку, можуть ставити перед со-
бою такі основні стратегічні цілі: 

1) конкурентні: охоплення більшої частки ринку, 
витіснення конкурентів з певного сегменту ринку, 
створення конкурентних переваг, покращення конку-
рентоспроможності тощо;

2) продуктові: розширення або оптимізація асорти-
менту товарів і послуг за рахунок розширення видів 
діяльності (відкриття власного виробництва), або за 
рахунок оптимізації роботи з постачальниками (пошук 
нових постачальників) тощо;

3) фінансові: збільшення товарообороту, збільшен-
ня прибутку компанії, зростання вартості необоротних 
активів, покращення фінансової стабільності та ліквід-
ності підприємства тощо.

Отже, стратегії розвитку торговельного підприєм-
ства мають свої власні особливості. При цьому вони 
значною мірою залежать від розміру підприємства, 
наявності сформованої корпоративної торговельної 
мережі (табл. 1.3).

Отже, стратегія розвитку повинна включати цілі і 
комплекс дій, які мають вирішальний характер для під-
приємства і які відрізняють його від інших підприємств. 
Стратегічні цілі є початковими і визначальними для 
усієї стратегії. В той же час цілі переглядаються або 
коригуються внаслідок дії зовнішніх чинників (адапта-
ція) і уточнюються або змінюються з урахуванням на-
явності динаміки внутрішніх ресурсів [2, с. 13-14].

Слід підкреслити, що цілі стратегії розвитку торго-
вельного підприємства залежать від етапу життєвого 
циклу компанії (табл. 1.4). 

Необхідність розробки підприємствами стратегії 
розвитку викликана нестабільністю ринкового середо-
вища, неповнотою інформації про його майбутній стан і 
вплив на підприємство. В умовах ринку, коли зовнішнє 
середовище достатньо турбулентне, слабо передбачу-
ване і переважно не залежить від зусиль підприємства, 
ігнорування ним стратегічного контексту діяльності 
може спричинити катастрофічні наслідки [4, с. 10].

Стратегія будь-якого підприємства є, як правило, 
портфельною, тобто представляє собою певний набір 
стратегічно значущих напрямків діяльності. Як для 
існуючих напрямків, так і для нових, що з’явились у 
портфелі підприємства внаслідок позитивних страте-
гічних рішень, встановлюються цілі та способи їх до-
сягнення, які повинні привести до довготривалого кон-
курентоспроможного стану підприємства. Кожний з 
напрямків має свої власні стратегічні можливості зрос-
тання та прибутковості, що створюються та реалізу-
ються за умов специфічного підходу до формування, 
досягнення, утворення конкурентних переваг, відмін-
ного від інших підприємств, які здійснюють свою ді-
яльність у даному напрямку. Усі складові стратегічного 

Таблиця 1.3
Особливості стратегії розвитку торговельних підприємств залежно від їх розміру [8, с. 391]

Кількість 
магазинів 
у мережі

Мета стратегії Внутрішні завдання стратегії

1-10 Впровадження на ринок Відпрацювання технологій, моніторинг торговельних точок
11-25 Захоплення частки місцевого ринку Зміна логістики, навчання персоналу
26-50 Експансія на регіональний ринок Зниження витрат, оптимізація управління

Понад 50 Експансія на національний ринок, 
можливе поглинання інших мереж

Жорстка централізація, розвиток франчайзингу, подолан-
ня поточних проблем при реалізації концепції зростання

Таблиця 1.4
Залежність стратегічних цілей торговельного підприємства від етапу його життєвого циклу [9, с. 50]

Стадії 
життєвого 

циклу
Основна стратегічна мета Проміжні стратегічні цілі

Народжен-
ня Виживання Вихід на ринок

Дитинство Короткочасний прибуток Украплення положення на ринку

Юність Прискорене зростання обсягів продажу та 
прибутку Захват своєї частини ринку

Рання зрі-
лість Постійне зростання обсягів діяльності Диверсифікація діяльності (освоєння додаткових 

напрямків діяльності)

Зрілість Формування іміджу підприємства та зба-
лансоване зростання

Зміцнення становища підприємства на освоєному 
ринку

Старіння Збереження позицій Забезпечення стабільності господарської діяльності
Відро-
дження 

Пошук додаткових імпульсів у діяльності 
підприємства

Технічне переозброєння, нові постачальники, впро-
вадження нових технологій та ін.
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портфеля підприємства (напрямки діяльності) повинні 
бути збалансованими, взаємодоповнюючими або забез-
печуючими отримання синергічного ефекту і найкра-
щим чином використовувати весь стратегічний потен-
ціал – ресурси, процеси, навички, вміння, організаційні 
можливості та здатність для вдосконалення [3, с. 12].

Висновки. Таким чином, економічна стратегія 
розвитку торговельного підприємства передбачає 

покращення конкурентоспроможності підприємства 
на ринку торговельних послуг за рахунок оптимі-
зації окремих функціональних напрямків діяльності 
компанії. Тому доцільно розглянути місце стратегії 
розвитку підприємств торгівлі у загальній системі 
конкурентних та функціональних стратегій підпри-
ємства, акцентуючи увагу на особливостях класифі-
кації стратегій розвитку торговельного підприємства. 
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В статті досліджено теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної політики розвитку ринку 
землі. Обгрунтовано характерні особливості та передумови зняття мораторію на купівлю-продажу земель сільсько-
господарського призначення.
Ключові слова: сільськогосподарське землекористування, ринок землі, конкурентоспроможність, інститути, морато-
рій, власність на землю.

Постановка проблеми. В аграрному секторі 
склалась стала тенденція до скорочення об-

сягів виробництва основних видів продукції рослин-
ництва і тваринництва, зниження родючості ґрунту, 
погіршення екологічної ситуації та інших негативних 
процесів хоча, враховуючи природно-кліматичні умо-
ви, наявність найліпших у світі чорноземів, сільське 
господарство України має всі умови не тільки для 
повного забезпечення потреб населення, але і для 
створення значного експортного потенціалу для тор-
гівлі з усіма країнами світу. Особливо руйнівною на 
екологічний стан сільського господарства позначалась 
неконтрольована лібералізація цін, яка призвела до 
випeрeджаючого їх зростання на матеріально-техніч-
ні ресурси, вилучення з галузі додаткових грошових 
коштів, руйнації добре налагоджених міжгалузевих і 
міжрегіональних інтеграційних зв’язків. Диспаритет 
цін підірвав фінансову основу розвитку виробничої і 
невиробничої інфраструктури сільського господарства. 

Звідси випливає усвідомлення необхідності при-
скореного переходу до ринкової економіки, дове-
дення до логічного вирішення питань власності і зе-
мельних відносин.

В контексті підвищення конкурентоспроможності 
аграрного сектора економіки основними координатами 
економічної моделі є підпорядкування приватної влас-
ності на землю інтересам українського суспільства та 
окремих громадян. Приватна власність є одним з го-
ловних інструментів мобілізації земельно-ресурсного 
потенціалу для задоволення підприємницького інтер-
есу суб’єктів господарювання на землі. Земля пови-
нна мати господаря – власника в особі конкретного 
селянина, що забезпечить позитивну мотивацію його 
до підвищення ефективності праці, інвестиційної ді-
яльності, спрямованої на підвищення родючості ґрун-
ту, зростання продуктивності землі тощо.

Поворотним історичним моментом на цьому шляху 
є здійснення переходу на вільний обіг земель сільсько-
господарського призначення, і в першу чергу, придбан-
ня її за договором купівлі-продажу.

Проте, як засвідчує досвід, реальною проблемою, 
що утрудняє процес купівлі-продажу земельних ді-
лянок, що виникли на базі земельних часток (паїв), 
є невідпрацьованість законодавчого забезпечення, яке 
повинно б бути наповнене економічним змістом меха-
нізму купівлі-продажу. При цьому принципово важ-
ливою умовою є те, що ринковий обіг земель вимагає 
керованості цього процесу, не допустивши зловживань 
у цій сфері.

Власне, спроба дати відповідь на складні питання 
розвитку ринку земель сільськогосподарського при-
значення, удосконалення методологічних основ його 
соціальної спрямованості і являє собою актуальність 
дослідження, піднятого в даній статті.

Концептуальні положення теорії і практики розви-
тку ринку земель знайшли відображення у досліджен-
нях відомих вітчизняних вчених, спеціалістів і прак-
тиків. Цій проблемі присвячені праці М. Безуглого, 

Є. Берднікова, В. Другак, М. Калюжного, Л. Козаченка, 
П. Кулинича, А. Мартина та ін.

Але, незважаючи на значну кількість публікацій, 
спрямованих на розкриття бачення розвитку ринку 
земель сільгосппризначення поки що не можна гово-
рити про вичерпну відповідь з цього питання.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
в теоретико-методологічному обґрунтуванні та роз-
робці практичних заходів щодо формування інституту 
ринку земель сільськогосподарського призначення як 
головної умови розвитку села і регіонів, основи забез-
печення продовольчої безпеки держави та ефективного 
використання землі як головного засобу виробництва у 
сільському господарстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний етап розвитку сільськогосподарського землекорис-
тування зумовлений глибокими якісними перетворен-
нями земельних відносин, в основі яких лежить форма 
власності на землю. У відповідь на поставлену про-
блему Конституцією України від 28 червня 1996 року 
було закріплено три форми власності – державну, 
комунальну і приватну. Це дозволило передати гро-
мадянам України на безоплатній основі майже 31 млн 
га землі або близько 74% сільськогосподарських угідь. 
Скористатись можливістю отримати у приватну влас-
ність землю змогли «понад 25 млн громадян». Основну 
частину цих земель – близько 28 млн га становлять 
землі колишніх колективних сільськогосподарських 
підприємств, які розподілені між 7 млн селян [2]. 

На підставі Указів Президента України «Про невід-
кладні заходи щодо прискорення земельної реформи у 
сфері сільськогосподарського виробництва» від 10 лис-
топада 1994 року № 666/94 та «Про порядок паювання 
земель, переданих у колективну власність сільськогос-
подарським підприємствам і організаціям» від 8 серп-
ня 1995 року № 720/95 було встановлено, що право на 
земельну частку (пай) може бути об’єктом купівлі-про-
дажу, дарування, міни, успадкування, застави.

Відповідно до цього за період 1996-1999 років гро-
мадяни вже продали 2,6 тис. земельних паїв, подару-
вали 5,1 тис. та провели інших транзакцій в кількості 
понад 41 тис. Але після внесення урядом у березні 
2000 року на розгляд Верховної ради проекту нового 
Земельного кодексу була спроба згорнути процес ку-
півлі-продажу земельних часток (паїв). На жаль, зу-
пинити процес купівлі-продажу земельних паїв так і 
не вдалось. Тільки «за 2000 рік із 0,5 до 7,3 тис., або 
у 15 разів зріс продаж паїв із 1,3 до 53,5 тис., або у  
40 разів більше їх подарували, із 19 до 169 тис., або 
у 19 разів більше успадкували часток (паїв)». Нині 
майже п’ята частина всіх паїв має інших власників, 
у руках яких опинилося більше 5 млн га орних зе-
мель. Тобто мова йде про те, що де-факто в Україні 
земельні частки (паї) вже продаються давно, не див-
лячись, що існує мораторій на їх купівлю-продажу. 
Свідченням цього є те, що на всіх автотрасах Укра-
їни розміщено банери, якими пропонується купити 
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землю без обмежень в площі за схемами багато-варі-
антних земельних оборудок, над розробленням яких 
працюють досвідчені юристи.

Проаналізувавши всі «за» і «проти» купівлі-прода-
жу землі можна зробити незаперечний висновок, що 
відтермінування зняття мораторію ситуацію не поліп-
шує, оскільки тіньовий ринок землі вже давно існує. 
Єдине, що залишається зробити це забезпечення його 
прозорості, відкритості, чесності, зрозумілості та регу-
льованості шляхом ухвалення низки законодавчих ак-
тів та нормативних документів, які б забезпечили право 
вибору кожного власника земельного паю – чи працю-
вати одноосібно на землі, чи подарувати дітям, здати в 
оренду фермеру, чи великотоварному підприємству або 
продати та ін. Крім того, місія Міжнародного валютного 
фонду (МВФ) може надати Україні кредит на загаль-
ну суму в 16 млрд дол. США тільки за умови відміни 
мораторію на продажу землі сільськогосподарського 
призначення. Не дивлячись на те, що нині визначити 
формат ринку вкрай важко, але як заявив Прем’єр-
міністр А. Яценюк, уряд виконає всі вимоги МВФ. Тобто 
ринок землі в Україні є неминучим, але потрібно більш 
чітке законодавче тлумачення цього процесу, в рамках 
якого були б прописані ситуації, які допускають, а які 
забороняють транзакції із землею. Важливо при цьому 
те, щоб не збезземелити українського селянина, зберег-
ти і мотивувати розвиток українських сіл, забезпечити 
такий обіг земель, який би забезпечив зростання еконо-
мічного потенціалу аграрного сектора економіки, в тому 
числі сільськогосподарського землекористування.

Розглядаючи питання щодо можливостей розви-
тку ринку земельних паїв (часток) потрібно говори-
ти не про ухвалення закону «Про ринок землі», який 
розглядає землі сільськогосподарського призначення 
лише в якості товару. З точки зору прагматики, нам 
необхідно ухвалити закон «Про обіг земель сільсько-
господарського призначення», яким було б узаконено 
норму, за якою ця земля є особливим видом товару, 
чітко було прописано обмеження при її купівлі-про-
дажі, визначено коло осіб, які можуть купити землю.

У цьому зв’язку, Держземагенством України було 
розроблено законопроект «Про обіг земель сільсько-
господарського призначення», який було винесено на 
сайт агентства для обговорення громадськістю. З ура-
хування результатів обговорення цього проекту Зако-
ну та ще двох інших варіантів проекту Закону України 
«Про обіг земель сільськогосподарського призначення» 
20 липня 2013 року Кабінет Міністрів України вніс цей 
законопроект на розгляд Верховної Ради України.

Аналізуючи зміст проекту закону «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» виразно просте-
жується факт, що хоч у ньому мінімізовані всі ризики 
і побоювання, пов’язані із запровадженням обігу зе-
мель, його необхідно доповнити цілою низкою важли-
вої нормативної бази, спрямованої на регламентацію 
ринкового обігу земельних паїв.

Більш логічним є ухвалення пакету законодав-
чих актів, які були б передумовою ухвалення Закону 
України «Про обігу земель сільськогосподарського 
призначення».

Одним з таких законів, який буде сприяти розви-
тку прозорого ринку земель є закон «Про заборону 
зміни цільового призначення земель сільськогосподар-
ського призначення», а Кабміну відповідно до нього 
розробити механізм його реалізації.

Спілкування з фахівцями земельного бізнесу свід-
чить, що поки не буде чітко прописаною у Законі за-
борону зміни цільового використання земель, завжди 
існуватиме загроза змінити їх цільове використан-
ня, наприклад під будівництво житлових будинків, 
об’єктів комерційного призначення та ін. При цьому, 
місцеві органи влади не зможуть стати на заваді тако-
го будівництва, оскільки приватна власність на землю 
дозволяє використовувати землю на власний розсуд, 
навіть якщо це йде на шкоду державі.

Розв’язати цю суперечливість можна шляхом ухва-
лення Верховною Радою України Закону «Про зону-
вання земель за межами населених пунктів», метою 
якого є зонування земель за їх категоріями та типа-
ми і підтипами землекористування наступним чином: 
сільськогосподарський, який включає підтипи: польо-
вий, ґрунтозахисний, садовий, сіножате-пасовищний, 
спеціальний, змішаний; житловий, який включає під-
типи: садибний, котеджний з одно- та двох поверхо-
вою забудовою, багатоповерхової забудови з трьома і 
більше поверхами тощо; громадсько-комерційний, який 
включає підтипи: муніципальний з розміщенням соці-
ально-культурних та інших громадського призначен-
ня об’єктів, комерційний – з розміщенням торговель-
них та інших комерційних об’єктів; заповідний, який 
включає підтипи: заповідний, заповідно-рекреаційний 
та природоохоронний; оздоровчий, який включає під-
типи: курортно-санаторний, лікувально-оздоровча міс-
цевість; рекреаційний, який включає підтипи: дачний, 
для організації відпочинку населення, туризму та про-
ведення спортивних заходів; історико-культурний; лі-
согосподарський, який включає підтипи: виробничий, 
захисний, спеціальний; водогосподарський, який вклю-
чає підтипи: виробничий, захисний, спеціальний; про-
мисловий; інженерної та транспортної інфраструктури; 
спеціального призначення.

Основним завданням такого зонування є встанов-
лення землевпорядних регламентів, які передбачають 
встановлення видів і параметрів дозволеного вико-
ристання земель та їх охорони, а також допустимі їх 
зміни у межах відповідного типу землекористування. 
Ухвалення згадуваних Законів забезпечить чітке зако-
нодавче тлумачення всіх процесів у землекористуванні 
із визначенням всіх ситуацій щодо доцільності викорис-
тання чи заборони на використання тих чи інших типів 
і підтипів земель.

Серед причин, які роблять ринок землі не прийнят-
ним для власника земельного паю є найнижча грошова 
оцінка сільськогосподарських угідь у Європі при най-
цінніших ґрунтах. У кінці жовтня 2011 року Кабінет 
Міністрів України видав постанову № 1185, згідно якої 
нормативна грошова оцінка ріллі, проведена станом на 
01.07.1995 року зростає на величину коефіцієнта, який 
складає 1,756. В результаті цього грошова оцінка ріллі 
в Україні у 4-5 разів нижче від середньо-європейських 
цін. Але, що чим гостріше проблема стоятиме з продо-
вольством у країні і світі, тим вищою ціна буде на зем-
лю. Вже сьогодні, на порозі входження України до Єв-
ропейського союзу ціна орних земель повинна складати 
щонайменше 8-9 тис. дол. США. Принаймні експерт – 
президент асоціації фермерів і приватних землевпо-
рядників М. Міркевич вважає, що за умови забезпечен-
ня державою сприятливого бізнес – середовища ціна 
землі може зрости до 40 разів, тобто піднятись до ціни 
7-8 тис. дол. США, хоча в контексті еквівалента якості 
землі в Україні і Європі реальна ціна може сягнути до 
20 і більше тисяч доларів США за гектар.

При цьому, як показали дослідження, базовою 
основою для визначення реальної грошової оцінки зе-
мель сільськогосподарського призначення має стати 
не величина рентного доходу, що створюється при ви-
робництві зернових культур і визначатись за даними 
економічної оцінки земель проведеної в 1988 році, а 
середньозважена величина чистого доходу, отримано-
го від сільськогосподарських культур на конкретних 
земельних ділянках. Власне, добуток чистого доходу з 
одного гектара на термін його капіталізації, який вста-
новлено в 33 роки і складатиме грошову оцінку землі. 

Наприклад, урожайність культур зернової ко-
лосової групи склала 50 ц/га, виробничі витрати на  
1 га склали 3,5 тис. грн, ціна реалізації вирощеної про-
дукції складає 2 тис. грн/т відповідно чистий дохід 
складає 6,5 тис. грн/га (5 т. Ч. 2 тис. грн – 3,5 тис. грн). 
Перемноживши величину чистого доходу, що складає 
6,5 тис. грн. на 33 роки отримаємо відповідь, з якої ви-
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дно, що грошова оцінка орних земель повинна склада-
ти 214,5 тис. грн або приблизно 21 тис. дол. США. Такі 
методологічні положення обґрунтування ціни орних 
земель зумовлені тим, що з часу проведення економіч-
ної оцінки земель прийшло понад 25 років. За цей пе-
ріод часу різко змінились умови сільськогосподарської 
діяльності на землі, порушено економічні зв’язки між 
регіонами, змінились технології виробництва продук-
ції, рівень внесення в ґрунт органічних і мінеральних 
добрив та ін. Вимагає свого вдосконалення методологія 
визначення величини рентного доходу від використан-
ня земельно-ресурсного потенціалу.

Тому, внісши відповідні доповнення і зміни до За-
кону України «Про оцінку земель», які б давали від-
повідь на вищенаведені питання буде зроблено крок 
до ухвалення Закону України «Про обіг земель сіль-
ськогосподарського призначення». Цей Закон буде на-
дійною засторогою недопущення масового продажу 
орних земель по занижених цінах. У цьому випадку 
продавець земельного паю матиме варіанти вибо-
ру – або продати землю, здійснивши відповідні пере-
рахування коштів з доходу до місцевого бюджету чи 
здавати землю в оренду, отримуючи орендну плату, 
маючи стабільний кожного року дохід або ж передати 
її у спадщину. З цього випливає, що необхідно внести 
доповнення до Податкового кодексу, у якому б кон-
кретизувались доцільні науково-обгрунтовані ставки 
податку від продажу земельних паїв.

З позиції інтересів держави і громадян державна 
політика повинна спиратись на систему справедливого 
земельного та середнього розміру фіксованого сіль-
ськогосподарського податків.

Вважаємо, що розміри фіксованого сільськогосподар-
ського податку в Україні цілком і повністю дискредиту-
ють інститут оподаткування, заганяють аграрну сферу 
у глухий кут. З метою формування ефективної еконо-
міки України і її регіонів необхідно забезпечити баланс 
інтересів держави і бізнесу, де ключова роль повинна 
належати регіональним органам управління, покликаних 
створити сприятливе середовище для діяльності еконо-
мічних суб’єктів усіх форм власності.

З метою реалізації такої стратегії базові розміри 
фіксованого сільськогосподарського податку необхідно 
збільшити щонайменше у 10 – 15 разів, що забезпечить 
соціальну справедливість на селі та в регіоні. Відповід-
но до цього підходу необхідно внести зміни і доповнення 
до Податкового кодексу, який би врахував вищевикла-
дене, здатне позитивно впливати на рівень економічно-
го розвитку країни.

Крім того, до Податкового кодексу потрібно внести 
зміни і доповнення щодо диференційованого розміру 
фіксованого сільськогосподарського податку в залеж-
ності від площі землекористування. Так, із зростанням 
площі сільськогосподарського землекористування роз-
мір податку повинен пропорційно зростати, і навпа-
ки – малі підприємства повинні підлягати субсидуван-
ню, наданням дотацій, пільговому кредитуванню тощо.

Аналіз вітчизняної практики землеробства свідчить, 
що в технології планування розвитку землекористуван-
ня важливе місце належить площі і компактності роз-
міщення сівозмін, полів, робочих ділянок, оптимальному 
співвідношенню їх сторін та іншим просторово-територі-
альним умовам. Цим визначаються обсяги затрат на хо-
лості переїзди агрегатів, а саме, переїзд до місця роботи 
і назад, повороти і заїзди при виконанні механізованих 
робіт в межах поля і робочих ділянок, переїзди з одного 
поля на інше після завершення кожного виду робіт. В ре-
зультаті цього затягуються терміни використання робіт, 
збільшуються витрати топливно-мастильних матеріалів, 
прискорюється знос техніки, чого не можна не враху-
вати в умовах ринкових відносин. Крім того, ускладню-
ється процес управління сільськогосподарським вироб-
ництвом, послаблюється моніторинг за станом земель та 
інших процесів пов’язаних з розробкою та реалізацією 
стратегії раціонального землекористування.

У цьому зв’язку представляється доцільним про-
слідити як формуються сільськогосподарські землеко-
ристування на орендних засадах в Україні і її регіонах.

Наприклад, ТОВ «Нібулон» на базі трьох сільських 
рад (Новогригорівська, Новосілківська і Прибужанів-
ська) Вознесенського району Миколаївської області, 
згідно чинного законодавства, орендуючи земельні паї 
їх власників створило три землекористування за од-
нойменною назвою сільських рад: Новогригорівське – 
площею 298,89 га; Новосілківське та Прибужанське 
площею відповідно 133,85 і 3047,51 га. До переваг зга-
дуваних землекористувань відноситься те, що вони 
створені за процедурою згідно чинного законодавства 
України. До недоліків відноситься надмірна контур-
ність, черезсмужжя, вкрапленість контурів ріллі в су-
міжні землекористування, віддаленість масивів ріллі 
між собою та інші просторово-територіальні недоліки.

Так, землекористування на території Новогриго-
рівської сільської ради площею 298,89 га складається 
з 31 земельної ділянки, з середнім розміром 9,6 га, а 
окремі ділянки мають площу лише 5 га, які розміщені 
на віддалі від одного до трьох кілометрів між собою.

Землекористування на території Прибужанівської 
сільської ради площею 3047,51 га представлено 58 від-
окремлених контурами, з середнім розміром кожного 
з них 52 га, хоча окремі контури складають 5-7 га. Але 
ще більшим недоліком є те, що контури ріллі штучно 
поділено на понад 160 робочих ділянок, кожна з яких 
вимагає забезпечення процесу обробітку ґрунту, до-
гляду за посівами, збору врожаю тощо.

Зазначимо, що якщо такі розміри контурів ріллі, 
їх конфігурація не викликають здивування у Пере-
гірській зоні Карпат чи Полісся, то у Степовій зоні 
Північного Причорномор’я – це нонсенс, коли рівнин-
ні простори степу штучно «пошматовано» на безліч 
земельних ділянок. Отже можна стверджувати, що 
чинне нормативно-методичне забезпечення, на основі 
якого розробляються і реалізуються стратегії форму-
вання ї розвитку сільськогосподарського землекорис-
тування є недосконалим, тому необхідно шукати мож-
ливі шляхи його вирішення.

Одним із шляхів спрямованих на вдосконалення сіль-
ськогосподарського землекористування, підвищення про-
дуктивності земельного капіталу та ефективності вико-
ристання технічних засобів, формування економічного 
середовища, сприятливого для розвитку конкурентних 
переваг землекористування є ухвалення закону «Про 
консолідацію земель», який слугуватиме основою розроб-
ки та реалізації стратегії формування ефективного сіль-
ськогосподарського землекористування. Тільки завдяки 
поширенню практики формування компактних земель-
них масивів можна створити привабливий інвестиційний 
клімат для розвитку конкурентоспроможного сільськогос-
подарського землекористування на індустріальній основі.

За нестабільних тенденцій щодо збереження і від-
творення родючості ґрунту, збереження бездефіцитно-
го балансу гумусу в ґрунті з одночасним збереженням 
високих темпів нарощування експорту сільськогос-
подарської продукції потребує підвищеної уваги до 
структури внесених у ґрунт добрив.

Задля підвищення реальної урожайності сільгосп-
культур нині суб’єкти господарювання вносять у ґрунт 
підвищені дози мінеральних добрив – 300-400 кг дію-
чої речовини. Але цього вкрай недостатньо, для збере-
ження родючості ґрунту і виробництва високоякісні і 
конкурентоспроможної продукції. Мінеральні добрива 
забезпечують підвищення лише урожайності культур, 
спричиняючи ситуацію, за якої гумус у ґрунті актив-
но починає мінералізуватись, втрачаючи свої запаси в 
ньому в зростаючому порядку, що видно з табл. 1, 2.

Із аналізу приведених таблиць видно, що при зрос-
танні кількості внесення у ґрунт мінеральних добрив, з 
метою забезпечення поживного режиму для рослин, ба-
ланс NPK біологічного походження в ґрунті знизився на-
ступним чином: N – на 68,7%, P2O5 – на 9,3% і K2O – 7,4%.
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Крім того, наслідком цілеспрямованих зусиль 
щодо зростання обсягів внесення у ґрунт мінераль-
них добрив, у яких у великих кількостях містять-
ся баластні речовини (фтор, хлор, миш’як, кадмій, 
кобальт, мідь, свинець, цинк та ін.), що призводить 
до забруднення ґрунту, зміни біологічних процесів 
у ньому, і врешті – решт до погіршення стандартів 
якості продукції. Тому внесення у ґрунт добрив ор-
ганічного походження є неодмінною умовою стабілі-
зації ґрунтових процесів, зростання прибутковості 
сільгосппідприємств, зміцнення конкурентоспромож-
ності та інших показників соціально-економічного та 
екологічного стану землекористування. 

Треба відмітити, що джерелом поповнення гумусу 
у ґрунті може бути не тільки гній, якого сьогодні бра-
кує через скорочення поголів’я худоби, але й поживні 
і кореневі рештки, супутня продукція (солома, бадил-
ля та ін.). Так, розміщення у структурі посівних площ 
конюшини на сіно при її урожайності 40 ц/га вміст 
гумусу у ґрунті зросте на 1,7 т/га, що еквівалентно 
34 т/га гною, а при урожайності 50 ц/га вміст гуму-
су зросте до 2,1 т/га, що відповідає внесенню у ґрунт  
42 т/га гною. Враховуючи, що термін повної мінералі-
зації органічних добрив складає 3 – 4 роки у структурі 
посівних площ багаторічні трави повинні займати що-
найменше 25% площі. Актуальність піднятої пробле-
ми особливо зростає в умовах ажіотажного попиту на 
екологічно чисту продукцію і є сильним інструментом 
у боротьбі за ринки розвинених країн.

Зважаючи на це, Верховна Рада України пови-
нна розглянути і схвалити закон України «Про ро-
дючість ґрунту», який би став перешкодою на шляху 
до зниження природної родючості ґрунту, активізу-
вав виробництво сільгосппродукції стандартів високої 
якості, нівелював негативний вплив нарощування си-
ровинного експорту на конкурентоспроможність зем-
лекористування. 

В основу методології сталого розвитку сільсько-
господарського землекористування потрібно покласти 
концепцію оптимізації структури земельних угідь, їх 
розміщення на території поліпшення агроекономічного 
стану земельних угідь. Екологічна безпека та екологіч-
на повноцінність повинні стати визначальною умовою 
розвитку сільськогосподарського землекористування.

У контексті сказаного органи державної влади 
повинні змістити акцент в системі управління сіль-
ськогосподарським землекористуванням у бік його 
землеустрою як умови утвердження інноваційно-ін-
вестиційної моделі розвитку аграрного сектора еко-
номіки. Виходячи із загальнодержавних інтересів 
діяльність центральних органів влади парламенту 
України повинна бути спрямована на ухвалення За-
кону України «Про обов’язковість землеустрою сіль-
ськогосподарських підприємств», як головної умови 
стратегічного планування використання земельного 
капіталу та реалізації планів і програм соціально-
економічного розвитку країни і її регіонів. Він дозво-
лить координувати інтереси держави, суспільства і 
приватного бізнесу.

З точки зору методології паювання земель, яка 
стала результатом реалізації указу Президента Укра-
їни «Про порядок паювання земель, переданих у ко-
лективну власність сільськогосподарським підприєм-
ствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року власники 
земельних паїв виявилися у нерівних умовах. Йдеться 
про те, що у випадках вищої грошової оцінки земель 
розмір паю за площею є меншим, і, навпаки, у випад-
ках нижчої грошової оцінки – його площа є більшою. 
Особливо виразно це проявилось на, так званих, зро-
шуваних землях, де площа виявилась вдвічі меншою 
від площі на незрошуваних землях. При цьому, важ-
ливо усвідомлювати, що нині вся зрошувана система 
переважно зруйнована, а перспективи її відновлення 
є затратним – це з одного боку, а з іншого боку – по-

Таблиця 1
Баланс поживних речовин під посівами озимої пшениці при фактичній урожайності – 44,2 ц/га

Показники N P2O5 K2O
Вміст NPK в частинах рослин, %

Зерно 2,80 0,99 1,72
Солома 0,45 0,16 0,28
Поверхневі рештки 0,45 0,16 0,28
Кореневі рештки 0,75 0,27 0,46
Вихід органічної речовини та вміст NPK в частинах рослин, ц; 
Зерно – 44,2 1,238 0,438 0,760
Соломи – 62,5 0,281 0,100 0,175
Поверхневий решток – 13,77 0,062 0,022 0,039
Кореневі рештки – 41,4 0,310 0,112 0,190
Винос NPK – всього, кг 189,10 67,20 116,40
Винос NPK з врахуванням поправочних коефіцієнтів (Кт=1,2; Кт=0,8) 181,54 64,26 111,93

Вміст NPK в ґрунті (глибина шару 25 см)
мг на 100 г ґрунту 12,70 7,90 14,60
кг на 1 га 431,8 268,60 496,40
Коефіцієнт використання NPK з ґрунту 0,25 0,08 0,10
Розрахунковий винос NPK з ґрунту, кг 107,95 21,49 49,64

Розрахункове повернення NPK в ґрунт, кг: 
Від згодовування відходів основної продукції (10%) 3,34 1,18 2,05
Від приорювання соломи (0Б62х0, 1х0,05) 21,25 7,52 13,09
Від гуміфікації поверхнево-кореневих решток 42,35 14,99 26,09
Всього надійде NPK в ґрунт, кг 66,94 23,69 41,23
Різниця між використанням NPK рослинами і її надходження в ґрунт, кг/га -114,60 -40,57 -70,60
Баланс NPK біологічного походження в ґрунті кг/га 390,79 270,80 487,99
У% вихідної кількості 96,50 100,80 98,30
Коефіцієнт засвоювання NPK 0,60 0,25 0,65
Передбачено внести добрив, кг діючої речовини 11,80 76,30 32,20
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літична ситуація в Україні така, що обмежує мож-
ливості організації централізованого зрошення орних 
земель. На наш погляд, на законодавчому рівні необ-
хідно врегулювати цей недолік шляхом коригування 
вартості приведеної до вартості земельного паю на не-
зрошуваних землях. 

Відповідно до цього підходу, власник земельного 
паю буде економічно і соціально захищений в умовах 
пожвавленого ринку земель, буде створено сприятли-
ве середовище для продажу земель. Тобто мова йде 
про компенсацію браку земельної площі орних зе-
мель, зумовленого фактичною відсутністю зрошення 
земельного паю.

При цьому наголос робиться на тому, що до часу 
зняття мораторію на купівлю-продажу земель сіль-
ськогосподарського призначення необхідно створити 
сприятливі умови для досягнення цієї мети.

Реалізація стратегічної мети ринку земель сільсько-
господарського призначення має відбуватися з ураху-
ванням максимально можливого забезпечення стійкості 
існуючих землекористувань, що сформувались впро-
довж багатьох років. Надто різкі інституційні зміни у 
сільськогосподарському землекористуванні можуть за-
вдати значної шкоди конкурентному статусу фермер-
ських господарств, сільськогосподарським кооперати-
вам та іншим суб’єктам господарювання на землі.

Тому передумовою зняття мораторію на урядовому 
рівні необхідно створити умови для «безшокового» пе-
реходу до нової якості економічного розвитку суб’єктів 
господарювання на землі. Наприклад, нині існує ба-
гато сільськогосподарських виробників, які володіють 
технічними засобами на десятки мільйонів гривень, 
отриманих в кредит, але внаслідок розірвання догово-
ру про оренду земель з його власником можуть бути 
зруйновані ефективно працюючі фермерські госпо-
дарства та інші суб’єкти господарювання, а техніка та 
інша нерухомість може залишитись незатребуваною.

На наш погляд, на шляху до формування сучас-
ної моделі розвитку ринку земель, в першу чергу, 
сільськогосподарського призначення існують пере-
шкоди, зумовлені суперечливістю окремих статей 
чинного Земельного кодексу. Наприклад, ст.79 Зе-
мельного кодексу (2001р.) регламентує що:

– право власності на земельну ділянку поширю-
ється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а 
також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, 
які на ній знаходяться;

– право власності на земельну ділянку розповсю-
джується на простір, що знаходиться над та під поверх-
нею ділянки на висоту і глибини, необхідні для зведення 
житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

Підсумовуючи викладене вище можна зроби-
ти висновок, що фактично виникає ситуація, коли 
право приватної власності на орні землі поширю-
ється лише на глибину орного шару ґрунту, а все, 
що нижче нього не належить власнику земельної 
ділянки. Це може стати причиною для виникнення 
земельного конфлікту, зумовленого поведінкою ін-
шого суб’єкта земельних відносин. Наприклад, ви-
ходячи із змісту ст.79 Земельного кодексу будь-який 
суб’єкт земельних відносин може прокласти підзем-
ні інженерні комунікації, тощо нижче ґрунтового 
шару власника земельної ділянки, не несучи відпо-
відальності за порушення законних прав власника 
цієї ділянки. У цьому зв’язку, насамперед, у Зе-
мельний кодекс (ст. 79) необхідно внести поправку, 
у якій би вказувалось, що право приватної власності 
поширюється на глибину сегмента, вершина якого 
виходить із центра Землі. Тобто, нижня частина зе-
мельної товщі повинна бути невід’ємним елементом 
земельної ділянки, невід’ємним елементом системи 
управління земельною власністю. 

Висновки з проведеного дослідження. Сучасний 
аграрний сектор не може ефективно існувати без ци-

Таблиця 2
Баланс поживних речовин під посівами цукрових буряків при урожайності – 325 ц/га

Показники N P2O5 K2O
Вміст NPK в частинах рослин, %

Буряки 0,24 0,073 0,29
Гичка 0,41 0,125 0,50
Поверхневі рештки 0,40 0,122 0,49
Кореневі рештки 1,20 0,367 1,47

Вихід органічної речовини та вміст NPK в частинах рослин, в %
Буряки – 325 78,0 23,7 95,20
Гичка – 49,28 20,2 6,16 24,64
Поверхневі рештки – 8,1 3,24 1,00 3,97
Кореневі рештки – 24,14 28,97 8,86 35,48
Винос NPK – всього, кг 130,41 39,72 159,29
Винос NPK з врахуванням поправочних коефіцієнтів (Кт=1,6; Кт=0,8) 166,92 50,84 203,89

Вміст NPK в ґрунті (глибина шару 25 см)
мг на 100г. ґрунту 11,49 7,96 14,35
кг на 1 га 390,79 270,8 488,0
Коефіцієнт використання NPK з ґрунту 0,3 0,1 0,3
Розрахунковий винос NPK з ґрунту, кг 117,24 27,08 146,4

Розрахункове повернення NPK в грунт, кг:
Від згодовування гички 6,7 2,05 8,2
Від згодовування жому (40%) від ваги коренів 9,00 2,75 11,02
Від гуміфікації поверхнево-кореневих решток 7,29 2,23 8,92
Всього надійде NPK в ґрунт, кг 22,99 7,03 28,14
Різниця між використанням NPK рослинами і її надходження в ґрунт -143,93 -43,81 -175,75
Баланс NPK біологічного походження в ґрунті кг/га 296,54 250,75 369,74
У % вихідної кількості 75,9 92,6 75,8
Коефіцієнт засвоювання NPK 0,8 0,35 0,95
Передбачено внести добрив, кг діючої речовини 35,6 66,9 36,7
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вілізованого інституту ринку земель. Предметом зе-
мельного ринку є майбутнє земельної території, при 
якому враховуються інтереси і цілі всіх учасників зе-
мельних відносин. Тому зняття мораторію на купівлю-
продажу земель сільськогосподарського призначення 
є тим інструментом, який прискорить зростання зе-
мельного капіталу, забезпечить конкурентні перева-

ги сільським територіям як місцю проживання селян, 
ведення бізнесу, поліпшенню інвестиційного клімату.

Але передумовою зняття мораторію на купівлю-
продаж є ухвалення цілої низки законодавчих актів 
та нормативних документів, які являють собою набір 
правил і дій, що дозволять створити прозорий і регу-
льований ринок землі.
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті проаналізовані основні наукові підході щодо формування структури капіталу на промисловому підприємстві. 
Структуризація капіталу промислового підприємства дозволяє провести як якісну, так і кількісну оцінку капіталу, а 
також охарактеризувати ефективність його використовування. Аналіз капіталу підприємства є найважливішим ета-
пом у відтворювальному процесі і вдосконаленні якості капіталу.
Ключові слова: промислове підприємство, капітал, структура капіталу, оцінка капіталу, процес. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах зросло 
значення вдосконалення структури капіталу, 

оскільки тільки його оптимальна структура дозволяє 
підприємству найповніші реалізувати свої виробничі 
можливості. 

Зниження витрат виробництва, підвищення відда-
чі від інвестицій, а також прискорення кругообігу і обо-
роту капіталу, що зрештою веде до підвищення доходів 
підприємства можливе при ефективності формування 
структури капіталу промислового підприємства.

Задачі. На основі цього можна виділити головну за-
дачу – проаналізувати головні наукові підході щодо 
формування структури капіталу на промисловому під-
приємстві. 

Викладання основного тексту. У сучасних умовах 
функціонування підприємства задача оптимізації від-
творювальної структури ставить перед підприємством 
ряд проблем. 

Перш за все, це проблема використовування влас-
них засобів підприємства (власного капіталу), форму-
вання яких відбувається, в першу чергу, з прибутку 
і амортизаційних відрахувань. Забезпеченість підпри-
ємства власними засобами для розвитку капіталу під-
приємства, розширення виробництва і інвестиційної 
діяльності визначає в цілому економічну та фінансову 
платоспроможність цього підприємства [1-4].

Визначальним підходом в оцінці ефективності ви-
робництва повинна бути оцінка ефективності поточної 
діяльності, що відображає результати, зокрема, і ко-
роткострокових інвестиційних рішень. Оцінка ефек-
тивності інвестицій може бути самостійним розділом 
теорії ефективності і існувати для виявлення найе-
фективніших інвестицій з наявних проектів, тобто для 
цілей порівняльного аналізу.

Формування структури капіталу підприємства по-
винно враховувати ряд особливостей. А саме, чи від-
повідає політика фінансування підприємства стра-
тегічним задачам, що стоять перед нею; чи завжди 
операції, укладені в області залучення капіталу, ве-
дуть до зростання ринкової вартості активів підприєм-
ства. Щоб всебічно вивчити цей аспект, необхідно про-
вести аналіз структури капіталу і визначити ступінь її 
ефективності в діяльності підприємства [1-3].

Таким чином, за допомогою оптимізації менеджер 
підприємства отримує можливість не тільки вирішити 
задачу, але і сформувати управлінські дії на основі 
глибокого неформального аналізу середовища, в якому 
функціонує даний об’єкт.

Установлення оптимального співвідношення між 
власним та позичковим капіталами, формування інстру-
ментарію визначення такого співвідношення, своєчасне 
та ефективне реагування на зміну зовнішніх факторів 
є необхідною умовою ефективного функціонування під-
приємства, забезпечення стабільних фінансово-еконо-
мічних показників його діяльності.

Важливе теоретичне значення має дослідження 
прямих та зворотних зв’язків у системі «кредитор –

позичальник», об’єктивних та суб’єктивних обмежень 
збільшення питомої ваги позичкового капіталу в за-
гальній структурі капіталу підприємства. 

Враховуючи динамічний характер системи «креди-
тор – позичальник», зміну макроекономічних показ-
ників, ринкової кон’юнктури, з практичної точки зору 
актуальною є розроблення принципів і методів забез-
печення роботи фінансових аналітиків промислових 
підприємств щодо підтримання співвідношення влас-
ного та позичкового капіталів на оптимальному рівні.

Проблема формування та ефективного використан-
ня капіталу підприємства потребує вирішення питань 
щодо обсягу необхідного капіталу, його складу і струк-
тури, джерел додаткового капіталу, кінцевої структу-
ри капіталу підприємства, ступеня його цільового ви-
користання.

Проведений аналіз сучасних досліджень у галу-
зі оптимізації структури капіталу підприємства до-
зволяє стверджувати, що основна увага в більшості 
з них приділяється формуванню структури капіталу 
підприємства та дослідженню факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища, що впливають на зміну да-
ної структури капіталу.

Крім того проведений аналіз дозволив сформулю-
вати авторську гіпотезу, відповідно до якої структура 
капіталу підприємства розглядається не як статична 
величина, а як така, що змінюється під впливом зо-
внішніх та внутрішніх факторів. Це вимагає розро-
блення підходу до визначення допустимих меж зміни 
структури капіталу.

Таким чином, завдання дослідження полягає у ви-
значенні оптимального співвідношення власного і по-
зичкового капіталів підприємства та встановлення 
зони допустимих значень її зміни.

Проведений аналіз існуючих теоретичних та 
методичних положень визначення оптимального 
співвідношення власного і позичкового капіталів 
підприємства: традиційний підхід, підхід Модільяні-
Міллера, компромісна модель та теорія ієрархії 
дозволили встановити, що в умовах української 
економіки (коли застосування інших підходів 
неможливе) для визначення динаміки та оптимізації 
структури капіталу доцільно спиратися на традиційну 
модель, оскільки вона відрізняється зрозумілістю і 
простотою теоретичних припущень і раціональною 
несуперечністю кінцевих висновків.

Спираючись на висновки, сформульовані в тради-
ційній моделі, можна стверджувати, що оптимальна 
структура капіталу підприємства повинна відповідати 
основним цілям і завданням фінансування підприєм-
ства та бути обґрунтованою, а також повинна забезпе-
чувати мінімальні витрати на її формування.

Створення і функціонування підприємств будь-
якої форми власності неможливе без формування до-
статнього обсягу власного капіталу. Власний капітал 
виступає не тільки основною створення, функціону-
вання та розвитку підприємства, але й фактором його 
фінансової стійкості. На сьогодні все частіше постає 
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питання вирішення проблем оцінки та аналізу власно-
го з метою прийняття раціональних управлінських рі-
шень відносно його росту. Актуальність теми визнача-
ється тим, що все частіше постає питання вирішення 
проблем управління власним капіталом як основним 
джерелом, що сприяє ефективній діяльності та підви-
щенню конкурентних переваг підприємства. 

Оптимальна структура капіталу має на увазі таке 
поєднання власного і позикового капіталу, яке забезпе-
чує максимум ринкової оцінки всього капіталу. 

Комбінація елементів капіталу може відобразитись 
на значенні середньозваженої вартості капіталу. За 
допомогою теорії структури капіталу нами пропону-
ється послідовно розглянути ці питання.

Традиційний підхід. До 1958 року (до робіт 
Міллера-Модільяні по теорії структури капіталу) був 
поширений підхід, заснований на аналізі фінансових 
рішень.

Практика показувала, що із зростанням частки 
позикових засобів до деякого рівня вартість власного 
капіталу не мінялася, а потім збільшувалася зростаю-
чими темпами.

Прибічники традиційної теорії вважають, що не-
значні кількості боргу не впливають на прибутковість 
акцій, тобто норма прибутковості на звичайні акції 
може вважатися приблизно постійною в даній області 
значень боргу.

Вартість позикового капіталу незалежно від його 
величини нижча вартості власного капіталу через 
менший ризик: kd < ks. При невеликому збільшенні 
частки позикових засобів вартість позикового капіта-
лу незмінна або навіть знижується (позитивна оцінка 
підприємства залучає увагу інвесторів, і більша пози-
ка обходиться дешевше), а починаючи з деякого рівня 
D*/ V – вартість позикового капіталу збільшується із 
зростанням прибутковості, що вимагається власника-
ми позикового капіталу.

Традиційний підхід припускає, що підприємство, 
що залучає позиковий капітал (до певного рівня), рин-
ком оцінюється вище, ніж підприємство безпозикових 
засобів довгострокового фінансування.

Традиціоналісти не проводили чітких та обґрунто-
ваних доказів і їх теорія є швидше інтуїтивною, ніж 
науково обґрунтованою, тому вона визначає лише орі-
єнтовану динаміку вартостей власного, позикового і 
сукупного капіталу. Крім того, початковий постулат 
про нижчу вартість позикового капіталу в цій теорії 
завуалював проблему привабливості механізмів залу-
чення інвестицій.

Теорія Міллера-Модільяні Теорія Міллера- 
Модільяні спочатку була запропонована в роботі 
1958 р., потім уточнювалася і модифікувалася [1-4].

Модель впливу структури капіталу на ціну підпри-
ємства при припущенні відсутності податків – модель 
ММ 1958 р.

Для обґрунтування даної моделі Модільяні-Міллер 
використовували ряд припущень:

1) стабільний розвиток і відсутність зростання 
прибутку;

2) ціна підприємства (як ціна будь-якого активу) на 
нескінченному тимчасовому проміжку визначається 
капіталізацією операційного прибутку;

3) передбачається, що прибуток постійний по 
роках;

4) досконалість ринку капіталу, що виражається у 
відсутності витрат по покупці-продажу цінних паперів 
і відмінностей в ставках відсотків;

5) позиковий капітал менш ризикований, ніж акці-
онерний, і kd < kе;

6) власний капітал (Е), який дорівнює акціонерному, 
тобто весь чистий прибуток розподіляється на дивіден-
ди, а заміна зношеного устаткування здійснюється за 
рахунок амортизаційних відрахувань.

У моделі ММ доводиться, що ціна підприємства (рин-
кова оцінка капіталу V) не залежить від величини пози-

кових засобів і може розраховуватися по величині опера-
ційного прибутку (до сплати відсотків і податків (ЕВIТ)) і 
необхідної прибутковості акціонерного капіталу (kе0) при 
нульовому фінансовому важелі.

При традиційному підході передбачалося, що до 
певного рівня коефіцієнта заборгованості значення 
вартості акціонерного і позикового капіталу не мі-
няються і ринкова оцінка підприємства виявляєть-
ся вище. 

У моделі ММ стверджується, що це непостійна си-
туація, оскільки акціонер підприємства може збільши-
ти свій дохід, продавши акції (вони високо оцінені рин-
ком) і купивши акції іншого підприємства. Але в цій 
ситуації інвестор стикається з фінансовим ризиком.

Таким чином, по моделі ММ без урахування по-
датків ринкова ціна підприємства визначається капі-
талізацією (коефіцієнт капіталізації є вартість капіта-
лу підприємства, не залежна від структури капіталу) 
операційного прибутку (ЕВIТ). 

Проаналізувавши моделі ММ, можна зробити на-
ступні висновки:

– за відсутності податків ринкова оцінка підприємства 
не залежить від величини позикового капіталу VD = V0. 
Оптимальна структура капіталу відсутня;

– у підході ММ не враховується агентський кон-
флікт між менеджерами і власниками власного капіта-
лу, що виражається в небажанні брати менеджерами 
велику відповідальність по залученню капіталу з фік-
сованим відсотком;

– не враховуються прямі і непрямі витрати бан-
крутства, яких немає на досконалому ринку. Акціоне-
ри із зростанням боргу вимушені враховувати фінан-
совий ризик і ризик банкрутства.

Інтерес і цінність в моделі ММ представляє вико-
ристаний математичний апарат, формули розрахунку 
вартості інвестицій.

Компромісний підхід. Оптимальна структура ка-
піталу по компромісній моделі визначається співвід-
ношенням вигод від податкового щита (можливості 
включення платні за позиковий капітал в собівартість) 
і збитків від можливого банкрутства.

Введення в розгляд витрат по організації додат-
кового залучення позикового капіталу і витрат мож-
ливого банкрутства при великому фінансовому ва-
желі змінює динаміку кривих вартості капіталу при 
збільшенні позикового фінансування.

Відповідно до компромісного підходу підприємства 
слід встановлювати цільову структуру капіталу так, 
щоб гранична вартість капіталу і граничний ефект від 
фінансового важеля були рівні. Загальна рекоменда-
ція по компромісному підходу зводиться до того, що і 
100%-й позиковий капітал, і виключно власне фінан-
сування є неоптимальними стратегіями фінансового 
управління.

При виборі структури капіталу на промисловому 
підприємстві (обґрунтуванні цільової структури капі-
талу) слід враховувати наступні рекомендації.

1. Чим вище ризик одержуваних результатів при 
ухваленні фінансових рішень (високі значення дис-
персії прибутку і прибутковості), тим менше повинне 
бути значення фінансового важеля. 

2. Підприємства, в структурі активів яких пере-
важають матеріальні активи, можуть мати вищий 
фінансовий важіль в порівнянні з підприємствами, 
де значна частка активів представлена у вигляді па-
тентів, торгової марки, різних прав користування. Це 
пов’язано з тим що загроза банкрутства по-різному 
впливає на ринкову оцінку матеріальних і нематері-
альних активів. 

При загрозі банкрутства оцінкою матеріальних 
активів є їх ліквідаційна вартість продажу на ринку 
(цілком або частинами), яка рідко падає до нуля.

3. Для підприємств, що мають пільги по сплаті по-
датку на прибуток, цільова структура капіталу не ви-
конує своєї ролі. 
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Для підприємств, що платять податок на прибуток, 
слід формувати цільову структуру капіталу і збільшу-
вати капітал відповідно до неї. 

Висновки та перспективи подальшого досліджен-
ня. Таким чином, у сучасному підході, що оформля-

ється, до питання про структуру капіталу найцікаві-
шими є точки зору Дж.К. Ван Хорна, В.В. Бочарова, 
В.С. Леонтьєва, Т.В. Теплової і І.О. Бланка. Ці автори 
з різних сторін і найповніші досліджували питання 
структури і ціни капіталу.
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ДІАГНОСТИКА ОЗНАК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

В статті проведена діагностика ознак власного капіталу на промисловому підприємстві. Власний капітал показує част-
ку майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. Сьогодні до-
сить актуальним є питання переорієнтації підприємств на ринкові форми їх фінансування, однією з яких є мобілізація 
ресурсів на основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою.
Ключові слова: підприємство, кошти, ресурси, власний капітал.

Постановка проблеми. Тривалий час у вітчизня-
ній теорії та практиці питанню фінансування 

діяльності господарських структур за рахунок капі-
талу власників приділялась надзвичайно мала ува-
га, оскільки за адміністративно-командної економіки 
державні підприємства в централізованому порядку 
наділялися статутним капіталом, який не міг бути змі-
нений у результаті емісії (чи анулювання) корпора-
тивних прав. Натомість домінуюча роль відводилася 
таким антиринковим методам фінансування підпри-
ємств, як бюджетні дотації, субсидії, субвенції. 

Спокусливим для фінансистів є те, що для залу-
чення коштів на основі збільшення статутного капіта-
лу не потрібні ні застава майна, ні гарантії третіх осіб; 
ресурси, вкладені у власний капітал підприємства, за-
лишаються в його розпорядженні протягом довгостро-
кового періоду.

Задачі. На основі цього можна зазначити, що го-
ловною задачею є проаналізувати основні ознаки 
власного капіталу на промисловому підприємстві.

Викладання основного тексту. Для успішного здій-
снення операцій з власним капіталом підприємства та 
ефективного використання даної форми фінансування 
на практиці фінансистам слід оволодіти такими бло-
ками питань:

– цілі, порядок та умови збільшення (зменшення) 
статутного і власного капіталу;

– резерви підприємства, їх види, значення та по-
рядок формування;

– додатковий капітал: порядок його формування та 
використання;

– оподаткування операцій, пов’язаних зі збільшен-
ням (зменшенням) – статутного капіталу, додатково-
го капіталу, здійсненням реінвестицій у корпоративні 
права.

Власний капітал підприємства – це підсумок пер-
шого розділу пасиву балансу, тобто перевищення 
балансової вартості активів підприємства над його 
зобов’язаннями. Основними складовими власного капі-
талу є статутний капітал, додатковий і резервний ка-
пітал, нерозподілений прибуток. Відомості про розміри 
статутного і резервного капіталу містяться у статуті 
підприємства. Показник власного капіталу є одним з 
головних індикаторів кредитоспроможності підпри-
ємства. Він – основа для визначення фінансової не-
залежності підприємства, його фінансової стійкості та 
стабільності [1-5].

Для більшості підприємств основним елементом 
власного капіталу є статутний (номінальний) капітал – 
сума вкладів власників підприємства в його активи за 
номінальною вартістю згідно із засновницькими доку-
ментами. У відповідній статті балансу наводиться за-
фіксована в установчих документах загальна вартість 
активів, які є внеском власників (учасників) до капіта-
лу підприємства. Сума статутного капіталу, а також 
рішення про його збільшення або зменшення мають 
бути зареєстровані у Державному реєстрі господар-
ських одиниць i за вартістю відповідати даним фінан-

сової звітності, зокрема балансу. Це та сума капіта-
лу, в межах якої засновники підприємства (зокрема 
АТ, ТОВ) несуть матеріальну відповідальність перед 
його кредиторами. Саме тому зменшення статутного 
капіталу за наявності заперечень кредиторів не до-
пускається.

В окремих підприємств складовою власного капі-
талу є пайовий капітал. Ця стаття передбачена для 
кредитних спілок, споживчих товариств, колектив-
них сільськогосподарських підприємств, житлово-
будівельних кооперативів, в яких статутний капітал 
формується за рахунок пайових внесків. Пайовий 
капітал – це сукупність коштів фізичних i юридич-
них осіб, добровільно розміщених у товаристві відпо-
відно до установчих документів для здійснення його 
господарсько-фінансової діяльності. Для забезпечення 
розвитку господарської діяльності підприємства пайо-
виками можуть вноситися додаткові пайові внески на 
добровільних засадах. При щорічному розподілі при-
бутку за рішенням зборів пайовиків на обов’язкові та 
додаткові пайові внески нараховуються дивіденди, які 
можуть бути зараховані на поповнення паю [1].

Важливими складовими власного капіталу є резер-
ви, які можуть бути сформовані у формі додаткового 
(капітальні резерви) та резервного капіталу (резерви, 
створені за рахунок чистого прибутку). Особливості їх 
формування та використання будуть розглянуті в на-
ступному підрозділі.

Ще одним елементом власного капіталу є нерозпо-
ділений прибуток (непокритий збиток). За цією пози-
цією балансу відображається або сума прибутку, яка 
реінвестована у підприємство, або сума непокритого 
збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках 
та вираховується при визначенні підсумку власного 
капіталу. У цій статті показується прибуток (збиток), 
який залишається у підприємства після сплати всіх 
податків, виплати дивідендів і відрахувань до резерв-
ного капіталу. Нерозподілений прибуток (збиток) може 
включати реінвестований у підприємство прибуток 
звітного і минулих періодів.

Сума непокритого збитку звітного і минулих пе-
ріодів наводиться в дужках та вираховується при 
визначенні величини власного капіталу, аналогічно 
до вилученого капіталу. Останній виникає, якщо під-
приємство викуповує у власників акції власної емі-
сії (або частки) з метою подальшого їх анулювання 
чи перепродажу. За позицією «Вилучений капітал» 
відображається фактична собівартість відповідних 
корпоративних прав. Сума вилученого капіталу на-
водиться в дужках і підлягає вирахуванню при ви-
значенні підсумку власного капіталу [4]. 

Сутність власного капіталу підприємства проявля-
ється через його функції. На наш погляд, серед них 
можна виокремити такі основні:

Функція заснування та введення в дію підприєм-
ства. Власний капітал у частині статутного є фінансо-
вою основою для запуску в дію нового суб’єкта госпо-
дарювання.

© Бондаренко Т.В., 2015
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База для нарахування дивідендів і розподілу май-
на. Одержаний протягом року прибуток або розподіля-
ється та виплачується власникам корпоративних прав 
у вигляді дивідендів, або тезаврується (спрямовуєть-
ся на збільшення статутного чи резервного капіталу). 
Нарахування дивідендів, як правило, здійснюється за 
встановленою ставкою відповідно до частки акціонера 
(пайовика) в статутному капіталі. Аналогічним чином 
відбувається розподіл майна підприємства у разі його 
ліквідації чи реорганізації.

Функція управління та контролю. Згідно із законо-
давством власники підприємства можуть брати участь 
в його управлінні. Найвищим органом АТ чи ТОВ є 
збори учасників товариства, які призначають керівні 
органи та ревізійну комісію. Фактичний контроль над 
підприємством здійснює власник контрольного пакета 
його корпоративних прав. Володіння контрольним паке-
том дає можливість проводити власну стратегічну по-
літику розвитку підприємства, формувати дивідендну 
політику, контролювати кадрові питання. Таким чином, 
статутний капітал забезпечує право на управління ви-
робничими факторами та майном підприємства.

Під власним капіталом розуміють сукупність еконо-
мічних відносин, що дозволяють включити в господар-
ський оборот фінансові ресурси, які належать або влас-
никам, або самому господарюючому суб'єкту [4].

На діючому підприємстві власний капітал пред-
ставлений наступними основними формами [1-4]:

1. Статутний капітал. Характеризує первісну суму 
власного капіталу підприємства, інвестовану у фор-
мування його активів для початку здійснення госпо-
дарської діяльності. Його розмір визначається уста-
новчими документами і статутом підприємства. Для 
підприємства окремих сфер діяльності й організацій-
но – правових форм (акціонерне товариство, товари-
ство з обмеженою відповідальністю) мінімальний роз-
мір статутного капіталу регулюється законодавством.

2. Резервний капітал. Являє собою зарезервовану 
частину власного капіталу підприємства, призначену 
для внутрішнього страхування його господарської ді-
яльності. Розмір цієї резервної частини власного ка-
піталу визначається установчими документами. Фор-
мування резервного капіталу здійснюється за рахунок 
прибутку підприємства (мінімальний розмір відраху-
вань прибутку в резервний фонд регулюється зако-
нодавством).

3. Спеціальні (цільові) фінансові фонди. До них від-
носяться цілеспрямовано сформовані фонди власних 
фінансових засобів з метою їхньої наступної цільової 
витрати. У складі цих фінансових фондів звичайно ви-
діляють: амортизаційний фонд, ремонтний фонд, фонд 
охорони праці, фонд розвитку виробництва і т.д. По-
рядок формування і використання засобів цих фондів 
регулюється статутом і іншими установчими докумен-
тами підприємства.

4. Нерозподілений прибуток. Характеризує части-
на прибутку підприємства, отриману в попередньому 
періоді і не використану на споживання власниками 
(акціонерами, пайовиками) і персоналом. Ця частина 
прибутку призначена для капіталізації, тобто для ре-
інвестування на розвиток виробництва. По своєму еко-
номічному змісті вона є однієї з форм резерву власних 
фінансових засобів підприємства, що забезпечують 
його виробничий розвиток у майбутньому періоді.

5. Інші форми власного капіталу. До них відносять-
ся розрахунки за майно (при здачі його в оренду), роз-
рахунки з учасниками (по виплаті їм доходів у формі 
відсотків чи дивідендів) і деякі інші, відбивані в пер-
шому розділі пасиву балансу.

Однієї з найпоширеніших форм підприємницької 
діяльності сьогодні є акціонерне товариство. Можна 
виділити три основні функції, що виконує статутний 
капітал акціонерного товариства:

1) є майновою основою діяльності товариства, тобто 
первісним (стартовим) капіталом;

2) дозволяє визначити частку (відсоток) участі за-
сновника (акціонера, учасника) у товаристві, оскільки 
їй відповідає кількість голосів учасника на загальних 
зборах і розмір його доходу (дивіденду);

3) гарантує виконання зобов'язань товариства перед 
третіми особами, тому законодавством установлений 
його мінімальний розмір. Відповідно до законодавства 
України акціонерним товариством визнається комер-
ційна організація, статутний капітал, якої поділений 
на визначене число акцій, що засвідчують обов'язкові 
права учасників товариства (акціонерів) стосовно то-
вариства. Порядок створення і правове положення ак-
ціонерних товариств визначені Законом України "Про 
акціонерні товариства" [1].

Розмір власного капіталу товариства дорівнює 
розміру перевищення балансової вартості активів то-
вариства над балансовою вартістю його зобов'язань.

Якщо за даними річної фінансової звітності, яка 
подається на затвердження загальними зборами, 
власний капітал буде менше статутного капіталу то-
вариства, до порядку денного річних загальних зборів 
повинно включатися питання про перетворення або 
ліквідацію товариства, зменшення статутного капіта-
лу товариства, залучення додаткових коштів, санацію 
товариства, яка керується боржником, або вжиття ін-
ших заходів.

Утворення засобів відбувається шляхом [1-5]:
1. Приросту вартості необоротних активів (осно-

вних засобів, нематеріальних активів, довгострокових 
фінансових вкладень і інших капітальних вкладень) 
підприємства в результаті переоцінки.

2. Безоплатно отриманого майна і коштів від юри-
дичних і фізичних осіб.

3. Додаткової емісії акцій чи підвищення номі-
нальної вартості акцій, за рахунок суми різниці 
між продажною і номінальною вартістю акцій, ви-
рученої при реалізації їх за ціною, що перевищує 
номінальну вартість.

4. Приросту вартості необоротних активів, створе-
них за рахунок прибутку чи фондів підприємства;

5. Відображення позитивних курсових різниць 
по внесках іноземних інвесторів у статутні капітали 
українських підприємств.

Додатковий капітал може утворюватися не тільки 
за перерахованими вище причинами. Що включати до 
складу додаткового капіталу і як його використовувати, 
вирішують власники підприємства, що розробляють від-
повідні положення. Ці положення повинні бути затвер-
джені протоколом загальних зборів засновників, після 
чого закріплюються наказом про облікову політику.

Утворення резервного капіталу може носити 
обов'язковий і добровільний характер. У першому 
випадку він створюється відповідно до законодав-
ства України, а в другому – відповідно до порядку, 
встановленому в установчих документах підприєм-
ства, чи з його обліковою політикою. В даний час 
створення резервного капіталу є обов'язковим тіль-
ки для акціонерних товариств і підприємств з іно-
земними інвестиціями.

Акціонерне товариство, відповідно до законодав-
ства України [1], повинно створити резервний капі-
тал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного 
капіталу. Резервний капітал формується за рахунок 
щорічних відрахувань від чистого прибутку товари-
ства. До досягнення встановленого статутом розміру 
резервного капіталу розмір щорічних відрахувань 
повинен бути не менше ніж 5 відсотків суми чисто-
го прибутку товариства за рік. Резервний капітал є 
джерелом коштів тільки для покриття збитків.

Головним джерелом формування фондів спеціаль-
ного призначення служить, частина прибутку що за-
лишаються в розпорядженні підприємства. З позиції 
фінансового контролю першорядне значення має чітке 
розмежування засобів, що направляються підприєм-
ством на виробничий розвиток і потреби споживання.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 25

3 (06), august 2015

Реалізація політики організації, спрямованої на 
акумулювання свого чистого прибутку для фінансу-
вання цільових заходів, проводиться шляхом утво-
рення фондів спеціального призначення. Кількість 
фондів, їхня назва і використання організація визна-
чає самостійно.

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження. Таким чином, власне, якщо не вважати 

амортизацію, нерозподілений прибуток є єдиним 
великим джерелом фінансування діяльності під-
приємства. Його підприємство завжди може на-
правити на свої потреби чи створення спеціальних 
фондів. Відмінною рисою на знову створюваних 
підприємствах є складність у прогнозуванні при-
бутку через ще не виниклий попит на вироблені 
товари і послуги. 
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У статті розглянута діагностика структури капіталу промислового підприємства з урахуванням заданого рівня при-
бутковості підприємства. Проведений аналіз теорій формування структури капіталу промислових підприємств, ура-
хування їх переваг і недоліків, а також можливості на їх основі формування оптимальної структури капіталу під-
приємства, нами виділена за базову традиційна модель. Дана модель відрізняється ясністю і простотою теоретичних 
припущень та раціональною несуперечністю кінцевих висновків.
Ключові слова: діагностика, модель, промислове підприємство, власний капітал, структура капіталу.

Постановка проблеми. Існує багато моделей 
структури капіталу промислового підприєм-

ства. Пріоритетність тієї або іншої мети по-різному 
пояснюється в рамках існуючих теорій організації 
виробництва.

Найпоширенішими є:
1. мета збільшення прибутковості підприємства;
2. мета збільшення вартості підприємства.
Задачі. На основі цього можна виділити головну за-

дачу – провести діагностику структури капіталу про-
мислового підприємства з урахуванням заданого рівня 
прибутковості підприємства.

Викладання основного тексту. В рамках традицій-
ної неокласичної моделі передбачається, що будь-яке 
підприємство існує для максимізації свого прибутку. 
При цьому йдеться про довгостроковий, «нормальний» 
прибуток, що задовольняє вимоги власників даного 
бізнесу. Поширеним є також; підхід, коли визначаль-
ною метою виступає розширення ринкового сегменту 
підприємства за рахунок збільшення об’ємів виробни-
цтва і збуту продукції.

Виходячи з мети дисертаційного дослідження, ме-
тою формування оптимальної структури капіталу під-
приємства є збільшення ринкової вартості активів під-
приємства.

Разом з тим, з погляду задачі зростання вартос-
ті підприємства аналіз структури капіталу істотно 
складніше. Необхідно визначити яке співвідношення 
позичкового і власного капіталу відповідає максимі-
зації ринкової вартості даного підприємства. Одним з 
напрямів вирішення даного питання полягає в підході 
до інвестиційної вартості підприємства, що виражає 
суму приведених (дисконтованих) потоків вільних гро-
шових коштів, які інвестор очікує одержати в майбут-
ньому. Приведення потоків вигод, на які розраховують 
інвестори, означає визнання неможливості негайного 
отримання ними очікуваного доходу і тому враховує їх 
альтернативну ставку доходу, що він втрачає. У під-
приємства, менеджери якого залучають позичковий 
капітал для розвитку, в цій ставці зображаються і ви-
моги кредиторів, і мінімальні ставки прибутковості, що 
вимагаються власниками. 

Таким чином, задача дослідження зводиться до 
пошуку оптимального співвідношення власного і по-
зичкового капіталу, яке б дозволяло досягти головної 
мети діяльності – зростання ринкової вартості активів 
підприємства.

Для визначення об’єму залучення тих або інших ре-
сурсів необхідно проаналізувати їх переваги і недоліки. 
Принципова відмінність власного і позичкового капіталу – 
різна необхідна прибутковість, що пов’язане з різним рів-
нем ризику для власників цього капіталу.

Теоретично величина власного капіталу характе-
ризується показником чистих активів. Власний капі-
тал характеризується наступними основними пози-
тивними особливостями:

1. Простотою залучення, оскільки рішення, 
пов’язані із збільшенням власного капіталу (особливо 
за рахунок внутрішніх джерел його формування) при-
ймаються власниками і менеджерами підприємства 
без необхідності отримання згоди інших господарюю-
чих суб’єктів.

2. Вищою здатністю генерації прибутку у всіх сфе-
рах діяльності підприємства, оскільки при його вико-
ристанні не потрібна сплата позичкового відсотка у 
всіх його формах.

3. Забезпеченням фінансової стійкості розвитку 
підприємства, його платоспроможності в довгостроко-
вому періоді, а відповідно і зниженням ризику бан-
крутства. [3].

Разом з тим, йому властиві наступні недоліки:
1. Обмеженість об’єму залучення, а отже і мож-

ливостей істотного розширення операційної і інвести-
ційної діяльності підприємства в періоди сприятливої 
кон’юнктури ринку на окремих етапах його життєво-
го циклу.

2. Висока вартість порівняно з альтернативними 
позичковими джерелами формування капіталу.

3. Незастосована можливість приросту коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу за рахунок залучен-
ня позичкових фінансових коштів, оскільки без такого 
залучення неможливо забезпечити перевищення кое-
фіцієнта фінансової рентабельності діяльності підпри-
ємства над економічною.

Таким чином, підприємство, що використовує тіль-
ки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість 
(його коефіцієнт автономії рівний одиниці), але обмеж-
ує темпи свого розвитку (оскільки не може забезпечи-
ти формування необхідного додаткового об’єму активів 
в періоди сприятливої кон’юнктури ринку) і не вико-
ристовує фінансові можливості приросту прибутку на 
вкладений капітал.

Слід зазначити, що у ряді випадків керівництво 
підприємства вимушене використати позичковий ка-
пітал. Причина полягає в обмеженості власних джерел 
фінансування – неможливості нульових дивідендів, 
неможливості або нераціональності розміщення додат-
кової емісії акцій. Ухвалення рішення про залучення 
позичкового капіталу – це часто вимушене зовнішніми 
обставинами рішення.

Враховуючи приведені вище недоліки фінансуван-
ня за рахунок власних засобів, можна виділити осно-
вні переваги і недоліки позичкового капіталу.

Головною перевагою позичкового капіталу є 
його низька вартість. Вартість позичкового капіта-
лу звичайно нижча вартості акціонерного капіталу 
з ряду причин.

1. Витрати по технічному обслуговуванню і по за-
лученню для позичкового капіталу звичайно нижчі, 
ніж для акціонерного (наприклад, не потрібна функ-
ція реєстратора, послуги фахівців з розміщення – ан-
деррайтерів).

© Бондаренко Т.В., 2015
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2. Доподаткова ставка відсотка по позичковому ка-
піталу нижча, ніж необхідна прибутковість по акці-
онерному капіталу. Це пов’язано з нижчим ризиком, 
оскільки у разі фінансових невдач або банкрутства 
вимоги кредиторів будуть задоволені в першу чергу. 
Позичковий капітал часто надається під гарантію або 
забезпечення реальними активами, які гарантують по-
вернення засобів.

3. Плата за позичковий капітал зменшує базу опо-
даткування. Використовуючи позичковий капітал, під-
приємство економить на податкових платежах. Величи-
на цієї економії називається податковим щитом.

4. Позичковий капітал не дає право його власни-
кам на управління підприємством і не може привести 
до втрати робочих місць. Додаткова емісія акцій несе 
потенційну небезпеку скупки акцій стороннім інвес-
тором і зміни політики підприємства, зокрема, зміни 
керівництва.

Вигоди позичкового фінансування:
– зростання прибутковості власного капіталу (при 

перевищенні прибутковості активів над процентною 
ставкою по позиці);

– можливість диверсифікації власного капіталу;
– податковий щит;
– можливість збереження контролю [1-4].
Недоліком залучення позичкового капіталу є 

додатковий ризик у власника власного капіталу. 
Акціонери за наявності позичкового капіталу одер-
жують понад комерційний ризик – фінансовий. За 
даних обставин загальний ризик акціонера скла-
дається з двох видів ризику: комерційного і фі-
нансового. Результатом цього є вимога додаткової 
компенсації за підвищений ризик. Таким чином, 
позичковий капітал привабливий своєю відносною 
дешевизною, але його залучення обмежене зрос-
танням ризику власників власного капіталу.

Іншим недоліком залучення позичкового капіталу є 
необхідність концентрації грошових коштів до момен-
ту погашення позички. Оскільки термін повернення 
позичкового капіталу чітко обумовлений, то від керів-
ництва підприємства потрібна розробка спеціальних 
схем погашення (утворення накопичувального фонду, 
залучення нової позички тощо). Часто підприємства 
йдуть по шляху підтримки певної структури капіталу 
і погашення однієї позички здійснюють за рахунок за-
лучення нової. Це дозволяє відмовитися від накопичу-
вального фонду.

Ще однією проблемою для менеджерів підпри-
ємства при значній частці позичкового капіталу стає 
придбання кредиторами можливості контролювати 
окремі ухвалюванні рішення. У ряді випадків в дого-
ворі банківської позички присутня вимога обов’язкової 
частки рефінансування чистого прибутку або утворен-
ня фонду погашення, що може не відповідати інтер-
есам менеджерів. Часто надання позичок будується на 
умовах застави або гарантій. 

Якщо в якості застави виступають акції підпри-
ємств, то за несприятливих умов контроль над компа-
нією може перейти до кредиторів. У ще складнішому 
положенні опиняються підприємства, що запропону-
вали як заставу іноземним кредиторам валютну екс-
портну виручку. Необхідність повертати позички при 
неможливості привернути нові означає для них фак-
тично позбавлення надходження грошей. В сучасних 
постійно змінювальних економічних умовах, важким 
тягарем можуть виявитися і «зв’язані» кредити.

 Для вирішення питання формування оптимальної 
структури капіталу підприємства повинні враховува-
тися виявлені в процесі дослідження переваги і недо-
ліки власного і позичкового капіталу. 

У зв’язку з цим, нами пропонується об’єднання і 
вирішення двох взаємообумовлених і взаємозалежних 
задач. Перша задача полягає в тому, щоб сформована 
структура капіталу підприємства була оптимальною при 
існуючих умовах з точки зору внутрішніх потреб під-

приємства, інша задача полягає в тому, щоб розробити 
інструмент залучення капіталу, що дає можливість його 
залучення на вигідних умовах.

Стратегічна важливість рішень по структурі капі-
талу пов’язана з тим, що високі витрати на капітал, 
виникаючі як при недовикористанні, так і при надмір-
ному залученні кредитних ресурсів, створюють пере-
шкоди для розвитку підприємства. 

По-перше, її менеджерам належить рухатися по 
її кривій життєвого циклу з вищими вимогами до 
прибутковості вкладеного капіталу, бути набагато 
жорсткішою і виборчою у відборі інвестицій, оскіль-
ки не всякі привабливі бізнес-ідеї задовольнятимуть 
дуже високим вимогам до прибутковості капіталу. 

По-друге, оскільки у підприємства виникнуть до-
даткові обмеження на інвестиційні можливості, вона 
не зможе бути достатньо гнучкою і маневреною в кон-
куренції. 

Високі витрати на капітал будуть перешкодою 
для швидкого і, головне, ефективного реагування на 
тенденції розвитку ринків збуту, що змінюються. По-
третє, якщо пропорція позичкового і власного капіта-
лів не є оптимальною, посилюється конфлікт інтересів 
професійного менеджменту і власників, або агентський 
конфлікт. 

Він може виявлятися в трансформації мотива-
ції менеджменту, формуванні одноосібного стилю 
ухвалення інвестиційних рішень, ведучого до ре-
алізації неефективних проектів, а також особливо 
ризикових проектів. 

Нарешті, дуже висока частка позичкового капіталу 
привертає увагу контрагентів по бізнесу – клієнтів і 
постачальників, що входять в категорію так званих за-
цікавлених осіб підприємства. 

Раціональна поведінка таких контрагентів вестиме 
їх до пошуку інших варіантів, а це, у свою чергу, по-
служить поштовхом до погіршення взаємостосунків, 
умов договорів, згортання об’ємів, падіння виручки, 
скорочення потоків грошових коштів.

Розвиток фінансового ринку відкриває для підпри-
ємств нові можливості по залученню капіталу. 

Ретельне вибудовування політики фінансування 
здатне послужити для них одним з чинників створен-
ня вартості. Відсутність власного історичного досвіду 
в цій сфері примушує звертатися до західного еконо-
мічного знання.

Мінімальні ставки прибутковості (га і ге відпо-
відно), що вимагаються кредиторами і власниками, 
зведені в єдину ставку середньозважених витрат на 
капітал.

Залежність між вартістю позичкового капіталу і 
його питомою вагою можна пояснити наявністю кон-
фліктів між кредиторами і акціонерами.

Кредитори підприємства, як правило, одержують 
фіксований дохід (процентні платежі), тоді як доходи ак-
ціонерів напряму залежать від прибутку підприємства.

У цій ситуації кредиторів цікавить виключно 
здатність обслуговувати борг, а акціонери зацікав-
лені в тому, щоб підприємство одержувало великі 
прибутки.

Відомо, що, як правило, для отримання великих 
прибутків підприємству необхідно брати участь у ви-
сокоризикованих проектах. У разі вдалої їх реалізації, 
акціонери збільшать свої доходи, а кредитори одер-
жать тільки обумовлені в кредитних договорах суми 
процентних платежів і основну суму боргу. 

Якщо ж реалізація проектів буде невдала, акціо-
нери втратять не більше ніж інвестиції в статутний 
капітал, а кредитори можуть втратити значну частину 
наданих фінансових ресурсів.

Щоб уникнути необґрунтованих ризиків з боку 
менеджерів підприємства, керованих акціонерами, 
кредитори пред’являють високі вимоги до викорис-
тання капіталу (як правило, збільшення процент-
них ставок). 
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У разі зниження ринкової вартості підприємства 
кредитори можуть змінювати свої вимоги до викорис-
тання позичкового капіталу.

Отже, головна мета фінансових менеджерів – вибра-
ти таку структуру капіталу, яка за найнижчою вартістю 
капіталу сприятиме підтримці стабільних дивідендів і до-
ходів, збагатить акціонерів. Іншими словами, оптимальна 
структура капіталу повинна зводити до мінімуму WACC 
і разом з тим підтримувати кредитну репутацію підпри-
ємства на рівні, який дозволяє залучати нові капітали на 
прийнятних умовах.

Досягнення поставленої мети можливе при засто-
суванні різних підходів. Далі послідовно розглянемо 
особливості встановлення оптимального співвідношен-

ня власного і позичкового капіталу підприємства від-
повідно до кожного з підходів.

Один з підходів до рішення даного питання може 
полягати, на наш погляд, в аналізі прибутку, що за-
лишається у розпорядженні підприємства.

В умовах ринку орієнтація підприємств на отри-
мання прибутку є неодмінною умовою підприємниць-
кої діяльності. 

Висновки та перспективи подальшого досліджен-
ня. Прибуток є основним джерелом власного капіталу 
підприємств і формою розподілу національного дохо-
ду. Використання в якості оцінювального показника 
прибутку дозволяє встановити пряму залежність між 
розміром одержаного ефекту і стимулюванням.
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В статті проведено аналіз основні методики оцінки якості потенційних позичальників, які дозволяють в тій або іншій 
мірі одержати якісну характеристику позичальника щодо його спроможності до погашення кредиту, а також дають 
можливість ухвалювати рішення про кредитування. Методика є найефективнішою, яка дозволяє об’єктивно оцінити 
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Постановка проблеми. Рішення про кредитуван-
ня підприємства приймає комерційний банк, 

тому при аналізі підходів до визначення оптимальної 
структури капіталу підприємства необхідно розглянути 
політику комерційного банку по відношенню до даного.

В процесі кредитування сучасні банки застосовують 
ряд організаційно-економічних прийомів надання і по-
вернення короткострокових кредитів, об’єднаних термі-
ном «організація короткострокового кредитування».

Організацію короткострокового кредитування 
можна визначити як оптимальне впорядковане по-
єднання окремих елементів системи короткостро-
кового кредитування відповідно до принципів кре-
дитування.

Задачі. На основі цього можна визначити головну 
задачу – провести детальний аналіз показників для 
оцінки фінансового стану промислового підприємства 
та визначити, яка з запропонованих методик є най-
більш реальною.

Викладання основного тексту. 
Існує багато методик аналізу показників фінансо-

вого стану на промисловому підприємстві. Розглянемо 
детально їх.

Методика 1. Рейтингова система оцінки ризиків по 
кредитах юридичних осіб.

Рейтингова система оцінки по кредитах юридичних 
осіб призначена для проведення якісної оцінки креди-
тоспроможності позичальника і для ухвалення рішен-
ня про можливість кредитування.

Рейтингова система дозволяє одержати бал 
кредиту і рекомендоване рішення про можливість 
кредитування в результаті оцінки п’яти складових 
аналізу:

– загальній характеристиці клієнта;
– фінансового стану клієнта;
– характеристики об’єкту, що кредитується;
– забезпечення кредиту;
– юридичних аспектів.
Кожній з вищеперелічених складових аналізу при-

власнена певна вага в загальній сумі балів. Залежно 
від того, яка кількість балів набрана позичальником в 
ході аналізу, визначається ступінь ризику, властивого 
при його кредитуванні, а також рекомендоване рішен-
ня про видачу позики [3].

Методика 2. Визначення кредитного рейтингу 
позичальників.

Оцінка здатності позичальника до погашення кре-
диту відповідно до даної методики включає два послі-
довні етапи аналізу.

Попередній етап аналізу заключається у визначен-
ні кредитного рейтингу позичальника на основі роз-
рахунку певних фінансових коефіцієнтів.

На завершальному етапі проводиться експрес-ана-
ліз балансу позичальника з метою визначення його 
спроможності до погашення кредиту.

На першому етапі дається попередній висновок 
про можливість кредитування позичальника, а на за-

вершальному етапі на підставі результатів аналізу 
ухвалюється остаточне рішення про кредитування 
конкретного позичальника відповідно до його можли-
востей щодо погашення кредиту.

Методика визначення кредитного рейтингу пози-
чальника дозволяє охарактеризувати його можливості 
в частині погашення кредиту і відсотків за допомогою 
синтезуючого показника – кредитного рейтингу, що 
має наступні межі:

– дуже високий;
– високий;
– задовільний;
– низький;
– неприйнятний.
А також на основі системи взаємозв’язаних показ-

ників заздалегідь оцінити можливість, доцільність і 
ступінь кредитування потенційного позичальника.

Метою визначення кредитного рейтингу позичаль-
ника є попередній

– аналіз і оцінка:
– платоспроможності потенційного позичальника;
– фінансової стійкості і достатності його капіталу;
– ліквідності;
– ефективності економічної діяльності.
Для оцінки кредитного рейтингу позичальника ви-

користовуються наступні показники:
1. Грошовий потік (ГП) і прогнозований грошовий 

потік (ПГП), що дозволяє визначити поточну і май-
бутню платоспроможність потенційного позичальника 
і можливість повернення суми кредиту і відсотків по 
ньому.

2. Кэффициент прогнозу банкрутств (КПБ), за до-
помогою якого можлива попередня оцінка фінансової 
стійкості позичальника.

3. Коефіцієнт покриття загальної заборгованості 
(КПЗЗ), характеризуючий рівень достатності власного 
капіталу позичальника.

4. Ліквідаційна вартість – показник за допомогою 
якого можна заздалегідь оцінити рівень ліквідності по-
зичальника.

5. Здатність рамбурсу – показує, яку частину ви-
ручки від реалізації позичальник вимушений заоща-
джувати на відшкодування поточної кредиторської 
заборгованості, або дає попередню оцінку ефективнос-
ті використання позикових засобів.

Після розрахунку вищеперелічених показників 
визначається кредитний рейтинг потенційного по-
зичальника.

На підставі привласненого позичальнику рейтингу 
кредитний інспектор ухвалює попереднє рішення про 
можливість надання позики і умови кредитування.

Методика 3. Рейтингова система оцінки кредито-
спроможності позичальника.

Комерційні банки, надаючи кредити позичаль-
никам, зазвичай враховують перспективи їх повер-
нення. Тому, перш ніж видати кредит, банк повинен 
оцінити пов’язаний з ним ризик і, в першу чергу, ві-

© Бондаренко Т.В., 2015
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рогідність непогашення позики в обумовлений догово-
ром термін. Ризик кредитування позичальника банк 
оцінює за допомогою аналізу його фінансового стану.

Сучасна банківська практика використовує безліч 
способів оцінки фінансового стану позичальника. Серед 
них найбільш часто використовують якісну оцінку пози-
чальника на основі аналізу фінансових показників.

Оцінка кредитоспроможності – це якісна оцінка по-
зичальника, яка дається банком до рішення питання 
про можливості і умови кредитування і дозволяє пе-
редбачати вірогідність своєчасного повернення позик і 
їх ефективне використання.

Чинники, що враховуються при оцінці кредито-
спроможності позичальника, дозволяють оцінити го-
товність і спроможність позичальника повернути по-
зику в зазначений термін.

Головними джерелами інформації для проведення 
аналізу фінансового стану позичальника є: форма 1 –  
«Баланс» підприємства, і форма 2 «Звіт про фінансові 
результати».

Процес аналізу кредитоспроможності включає чо-
тири основні стадії [2]:

– Аналіз ліквідності.
– Аналіз оборотності поточних активів.
– Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості.
– Аналіз прибутковості.
Аналіз ліквідності.
Однією з найважливіших умов фінансової стійкості 

підприємства є її здатність погашати свої зобов’язання 
у встановлені терміни.

Аналіз ліквідності підприємства за допомогою на-
ступних показників [1-3]:

– Ліквідність балансу – визначається наявністю 
чистого оборотного капіталу (ЧОК)

– Коефіцієнт покриття заборгованості (КП). 
Теоретично виправданим вважається значення  
КП = 2 – 2,25. У випадку, якщо співвідношення рівне 
3:1, то це значить, що відбувається перетворення за-
йвих поточних активів в непотрібні. Це свідчить про 
неефективне управління фінансами.

– Коефіцієнт загальної ліквідності (КЗЛ). Теоретич-
но виправданим вважається значення КЗЛ = 0,7 – 0,8.

Аналіз структури ліквідних активів – ступінь лік-
відності окремої статі поточних активів не однаковий 
через різну швидкість перетворення їх в грошову го-
тівку. Остання, дозволяє виділити три класи ліквідних 
засобів:

– Першокласні ліквідні засоби – грошові кошти і 
короткострокові фінансові вкладення. До них відно-
сяться засоби на розрахункових, валютних і інших 
грошових рахунках в установах банків і короткостро-
кові фінансові вкладення.

– Другокласні ліквідні засоби –вимоги, що легко 
реалізуються представлені засобами в розрахунках, 
для перетворення яких в грошову готівку потрібен 
певний час. До них відносяться дебіторська заборго-
ваність, що виникла по комерційних і некомерційних 
операціях і аванси, видані покупцям і підрядчикам. 
Аналіз дебіторської заборгованості слід проводити та-
кож в розрізі окремих дебіторів.

– Ліквідні засоби третього класу – представлені 
поволі реалізовуваними активами: залишками вироб-
ничих запасів, МШП, незавершеного виробництва і 
готової продукції. 

В умовах стабільної економіки зростання матері-
альних поточних активів свідчить про зниження лік-
відності, оскільки це веде до уповільнення оборотності 
засобів, збільшенню витрат на обслуговування товарно-
матеріальних запасів і прямим втратам. 

В умовах інфляції необхідно орієнтуватися на си-
ровину, матеріали, купівельні напівфабрикати і на 
зростання ринкових цін.

За даною методикою, для визначення ступеня лік-
відності підприємства важливим є не тільки оцінка 
якості ліквідних активів, але і оцінка якості коротко-
строкових зобов’язань. 

Тенденція зростання кредиторської заборгованос-
ті і, особливо зростання простроченої кредиторської 
заборгованості, представляє підвищену небезпеку для 
ліквідності підприємства.

Аналіз оборотності поточних активів.
Показники оборотності дають якісну характерис-

тику стану поточних активів, розрахунок яких про-
водиться як в цілому, так і в розрізі його складових. 
Оборотність поточних активів в днях обороту визна-
чається по середній хронологічній до одноденного обо-
роту по реалізації. 

В данному випадку розраховуються:
– оборотність дебіторської заборгованості в днях 

обороту (ОДЗ);
– період оборотності матеріальних запасів (ПОЗ).
Оцінка швидкості обороту дебіторської заборгованос-

ті і запасів проводиться шляхом порівняння з даними 
попереднього періоду і середньогалузевими значеннями.

Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості.
Платоспроможність – це достатність загальних ак-

тивів для виконання зобов’язань як короткостроково-
го, так і довгострокового характеру.

Показники платоспроможності називаються показ-
никами структури джерел або показниками покриття. 
З їх допомогою проводиться оцінка фінансового ри-
зику, властивого при вкладенні засобів кредиторів в 
дане підприємство.

За підсумками розрахунку фінансових показників 
визначається сумарна кількість балів, на підставі яко-
го позичальнику привласнюється певний клас креди-
тоспроможності і, відповідно до нього, рекомендоване 
рішення про можливість кредитування. 

Залежно від кількості балів, набраних кожним по-
зичальником при проведенні аналізу, їм привласню-
ється певний клас кредитоспроможності і рекомендо-
ване рішення про видачу кредиту.

Привласнення рейтингу кредитоспроможності є 
остаточним моментом аналізу потенційного позичаль-
ника згідно з даною методикою.

Висновки та перспективи подальшого досліджен-
ня. На підставі проведеного аналізу, нами зроблений 
наступні висновки.

Найважливішою складовою комплексної оцінки ри-
зику і якості позичальника по розглянутих вище ме-
тодиках є система розрахунку лімітів кредитування.

Вона суміщає в собі один з методів захисту комер-
ційного банку від кредитного ризику – шляхом встанов-
лення лімітів кредитування для позичальників і оцінку 
фінансового стану позичальників – шляхом розрахунку 
різних фінансових коефіцієнтів, що характеризують: 
фінансову стійкість, ліквідність, рентабельність і ефек-
тивність діяльності підприємства – позичальника.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПРИРОДИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ РОБОТОЮ  
В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ

В статті розглянуто особливості соціальної природи управління кадровою роботою в акціонерних товариствах. З’ясовано, 
що дослідження даного явища може йти в трьох основних напрямках: сфера економіки (економічне управління), сфера 
політики (політичне управління), культурологічний напрямок (управління, засноване на базі відповідної правової куль-
тури). Запропоновано, що по-перше система оплати праці управлінців має бути самостійною щодо джерел формування і 
диференційованою в методах розподілу, по-друге в законодавстві, щодо акціонерних товариств приділити увагу захисту 
інтересів суспільства і держави, по-третє безперервно підвищувати рівень культурологічної освіти менеджерів.
Ключові слова: соціальна природа управління, кадрова робота, акціонерні товариства, управління персоналом, право-
ва культура. 

Постановка проблеми. Суть проблеми полягає в 
тому, що діяльність акціонерних товариств має 

дуже важливе соціальне значення, в ній перепліта-
ються інтереси багатьох суб’єктів суспільства, іншими 
словами, ця діяльність зачіпає вже не тільки приватні 
інтереси акціонерів, але має і вагомий публічний ін-
терес, тобто становиться об’єктом державного впли-
ву. Соціальна природа зазначеної діяльності, в свою 
чергу, обумовлює соціальну забарвленість управління 
акціонерними товариствами та їх персоналом.

Питанням організації кадрової роботи в акціонер-
них товариствах, присвячено чимало наукових робіт 
як вітчизняних, так і зарубіжних. Розробкою теоре-
тичних засад управління персоналом займалися такі 
дослідники, як В. Авер’янов, Ю. Битяк, М. Виноград-

ський, А. Виноградська, О. Вудкок, В. Дятлов, К. Дже-
ральд, В. Зигерт, В. Зуй, А. Колот, В. Копєйчиков, 
Л. Ланг, У. Оучи, В. Травин, Ф. Хміль, Д. Фрэнсис та 
ін. Віддаючи належне їх науковим напрацюванням з 
цієї проблематики, слід зауважити, що дослідження в 
напрямку регулювання діяльності акціонерних това-
риств та управління їх персоналом мають загально на-
уковий сенс і носять більш описовий характер. Однією 
з причин такої спрямованості досліджень є відсутність 
дієвого, науково обґрунтованого підходу і методу, на 
який би враховував соціальну природу управління ка-
дровою роботою в акціонерних товариствах. 

Постановка завдання. Ціллю даної статті  
є з’ясування соціальної природи управління кадровою 
роботою в акціонерних товариствах та процесів ство-

© Бублій М.П., 2015
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рення і вдосконалення структурних елементів системи 
управління персоналом. 

Виклад основного матеріалу. Термін «соціальна 
природа управління» порівняно рідко зустрічається 
у науковій та публіцистичній літературі. Уявляється, 
що соціальною природою наділена сфера дії всіх норм 
українського законодавства і особливо норм Консти-
туції України [8], кожна з яких націлена (у прямому 
чи опосередкованому вигляді) на захист прав, свобод 
і законних інтересів особи. Насамперед це стосується 
змісту ст. 3 Конституції, яка проголосила людину най-
вищою соціальною цінністю. 

Будь-яка людська діяльність за своєю приро-
дою соціальна, тому що вона походить від людини. 
Інша справа, що така діяльність може мати подвій-
ний характер – соціальний і асоціальний. У першо-
му випадку вона наповнена змістом соціального по-
зитиву, спрямованого на задоволення життєвих 
потреб людини, трудового колективу, суспільства  
в цілому, у другому – вона спрямована на вчинення 
протиправних дій, що переслідують, як правило, ко-
рисливі устремління особи. Якщо в першому випадку 
така діяльність підтримується суспільством і держа-
вою (звичайно, мається на увазі демократична, право-
ва держава), то в другому вона тягне певну відпові-
дальність – моральну, громадянську, юридичну тощо. 

Зазначене цілком стосується і управління кадро-
вою роботою в акціонерних товариствах (далі – АТ), 
про соціальну природу якого і піде мова. Соціальна 
природа управління суб’єктами господарювання пови-
нна відображатися в законодавстві, щодо акціонерних 
товариств це має особливе значення, оскільки у зна-
чної частини з них є частка державної власності. На 
жаль, в Законах України «Про господарські товари-
ства» та «Про акціонерні товариства» мова про захист 
інтересів суспільства і держави практично не йде.

Наявність загальних закономірностей управління в 
усіх сферах соціальної діяльності ні в якому разі не за-
перечує ту істину, що управління пов’язане і значною 
мірою обумовлене специфікою кожної з цих сфер. Так, 
соціальна природа управління в сфері діяльності АТ 
за своїм змістом буде відрізнятися від управління, 
скажімо, в галузі освіти, науки чи культури.

Ряд авторів намагається запропонувати уніфікова-
ний підхід до вирішення цього питання, тобто певною 
мірою класифікувати даний предмет дослідження.

Так, в багатьох працях минулих років стверджу-
ється, що прийнято говорити про три сфери сус-
пільного життя, які є об’єктами діяльності апарату 
управління: економічну, соціально-культурну і адміні-
стративно-політичну [1, c. 23]. Проте, така класифіка-
ція не єдина. Наприклад, А. Колот виділяє економічне, 
військове, політичне управління і частково внутріш-
ньо-організаційне управління [7, c.  21]. Не вдаючись 
до глибоких наукових дискусій на тему про те, яка із 
запропонованих класифікацій є найбільш прийнятною 
для дослідження і встановлення соціальної природи 
управління взагалі і АТ, зокрема, оберемо свою пози-
цію, найбільш придатну для з’ясування цього питання.

Цій позиції відповідає виділення трьох основних 
напрямків, кожен з який по-своєму проливає світло 
на з’ясування соціальної природи управління кадро-
вою роботою в АТ. Це: сфера економіки (економічне 
управління), сфера політики (політичне управління), 
культурологічний напрямок (управління, засноване на 
базі відповідної правової культури) [2, c. 21].

Діяльність корпоративних управлінських струк-
тур на сучасних промислових підприємствах, багато 
з яких стали акціонерними товариствами, має на меті 
насамперед досягнення високої ефективності управ-
лінської праці. Управління АТ, маючи свої відмінні 
риси, повинно, в остаточному підсумку, впливати на 
первинні ланки виробництва. Зробити такий вплив 
ефективним можна, використовуючи кілька важелів, 
серед яких варто особливо виділити групу соціально-

економічних факторів. Найважливішими з них є: а) 
матеріальне стимулювання персоналу; б) регулювання 
морально-психологічного клімату в колективі; в) під-
вищення якості життя працівників.

В умовах зниження реального рівня життя людей 
основним фактором, що стимулює високоякісну працю, 
є заробітна плата. Система оплати праці управлінців 
має бути самостійною щодо джерел формування і ди-
ференційованою в методах розподілу. 

Система управління (в цілому) наповнюється ре-
альним соціальним змістом тільки в тому випадку  
і тією мірою, в якій вона слугує задоволенню потреб 
тих, в чиїй власності перебувають засоби виробництва 
[10, c. 10]. В сучасній системі АТ, як відомо, власника-
ми є акціонери та інвестори, тобто особи, які володіють 
певною часткою виробництва у вигляді акцій чи інших 
цінних паперів. Ці власники є приватними власниками, 
чия власність відповідно до ст. 41 Конституції України 
є непорушною. Такий підхід і визначає соціально-по-
літичну природу управління кадровою роботою в АТ. 

Сучасна дійсність породжує нові проблеми суспіль-
ного розвитку. Управління все більшою мірою стає не 
просто засобом регулювання різних сфер суспільного 
життя. Воно все яскравіше виявляє себе як знаряддя 
пізнання, яке проникає на основі досягнень сучасної 
науки в глибини процесів, що відбуваються, і сприяє в 
остаточному підсумку посиленню ролі мас у суспіль-
стві [4, c. 111].

Інтенсивна розробка теоретичних проблем управ-
ління в цілому, яка розгорнулася останніми роками, 
ще чіткіше виявила потребу розібратися в самій його 
суті, його природі. Важливо, насамперед, відмежувати 
управлінський вплив від інших механізмів впливу, що 
мають місце в суспільстві, – впливу науки, культу-
ри тощо, від механізмів саморегуляції. Інакше важко 
зрозуміти природу управління, яке внутрішньо влас-
тиве суспільству на будь-якому ступені його розвитку. 
Ця властивість має загальний характер і випливає із 
системної природи суспільства, колективістської праці 
людей, з необхідності спілкуватися в процесі праці і 
життя, обмінюватися продуктами своєї матеріальної і 
духовної діяльності [9, c. 12-14]. Загальновідомим та-
кож є зв’язок політики і економіки. Політика, політич-
ність є своєрідною вищою мірою соціальної оцінки в 
суспільстві, формою взаємин між різними соціальними 
групами, пов’язаною з владарюванням.

За усвідомлення і реалізації соціальної природи 
управління в АТ має широко вивчатися громадська 
думка шляхом аналізу звернень і пропозицій акціоне-
рів, матеріалів преси, звітів, доповідей, анкетування, 
обговорень проектів нових державних рішень, що го-
туються до прийняття.

Управління в цілому (в тому числі управління в 
системі АТ) за своєю сутністю є цілеспрямованим 
впливом. Такому управлінню властива свідома поста-
новка цілей на основі відображення закономірностей 
суспільного розвитку і інтересів суб’єктів та об’єктів 
управління. 

Цільовий підхід до управління АТ необхідний, 
оскільки він полегшує не тільки правильний вибір її 
орієнтирів, але і форм подальшої управлінської ро-
боти, оцінку її фактичних результатів і аналіз ефек-
тивності та цілеспрямованості прийнятих рішень. 
Конструкцію управлінської діяльності як взагалі, так 
і в системі АТ, зокрема, можна виразити формулою: 
мета – дія – результат. В цьому випадку розкрива-
ється динамічний характер управління як цілеспря-
мованого впливу суб’єкта на об’єкт. Соціальна природа 
і мета управління визначають його механізм, дії яко-
го властиві всеосяжний характер (тобто управлінням 
охоплюються всі структури, підрозділи і ланки АТ), 
цілісність, єдність функціонування (у випадку стабіль-
ної діяльності АТ), широкий демократизм. При цьо-
му політичні інститути становлять основу соціального 
управління, кістяк його організації, вони не можуть 
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розвиватися ізольовано. Дія зазначеного механізму, 
покликаного реалізувати соціально-політичну приро-
ду управління в системі АТ, можна охарактеризувати 
шляхом виділення таких його рис: 

– систематичне і всебічне вивчення процесів, що 
відбуваються, шляхом узагальнення інформації, спо-
стережень, розрахунків, прогнозів; вибір і зіставлення 
проблем, що потребують вирішення;

– оцінка актуальних проблем і постановка однієї 
чи кількох цілей, пошук найбільш оптимальних шля-
хів їх досягнення; моделювання як один із способів імі-
тації майбутніх процесів;

– визначення засобів досягнення цілей з ураху-
ванням реальних можливостей і наявних ресурсів, об-
межень, перспектив розвитку;

– забезпечення наступності цілей;
– узгодження цілей на різних рівнях управління, 

розчленування їх на підцілі;
– оцінка досягнення цілей на основі аналізу отри-

маних результатів, постановка нових цілей тощо [10].
В сучасних умовах до кадрів управління АТ став-

ляться підвищені вимоги: вони мають повною мірою 
опанувати сучасні наукові методи управління. Удоско-
налення способів добору кадрів АТ і підвищення їх 
кваліфікації стає дуже актуальним, що, в свою чергу, 
не знімає питання про виборність і змінюваність ка-
дрів. Для виборних і змінних управлінських кадрів АТ 
управління має стати своєрідним різновидом трудової 
функції (згадаємо підготовку і проведення загальних 
зборів, вибори правління, спостережної ради тощо), 
але, звичайно, з більш яскравим соціальним змістом. 

Таким чином, сучасний етап суспільного розвитку в 
Україні висуває підвищені вимоги до політичного рівня 
управління за неухильного дотримання ряду принципів: 
демократизму, законності, гласності, а, головне, – прин-
ципу захисту прав акціонерів, дотримання їх законних 
інтересів. Лише за такого підходу можна вести мову 
про перетворення соціально-політичної природи управ-
лінських кадрів АТ у реальну практичну дійсність, по-
вне виявлення її сутності. Діалектика розвитку така, 
що поглиблення політичного підходу на основі зазначе-
них принципів не суперечить посиленню оптимальності 
управління в системі АТ, а, навпаки, збагачує і удоско-
налює політичну, демократичну його природу.

Усе викладене спонукує звернути увагу на соці-
ально-культурологічний аспект управління кадровою 
роботою в АТ на основі ряду факторів. Це: загальна 
культура менеджера, його економічна і правова куль-
тура. Без врахування цих факторів управлінська ді-
яльність менеджера в системі АТ стає вихолощеною, 
формальною, від чого в підсумку страждає вся справа.

Загальна культура менеджера – це його начитаність, 
поінформованість про численні події, які відбуваються 
навколо нього, тобто все те, що асоціюється з поняттям 
«інтелігентність». Інтелігентність – це освіченість душі, 
моральний імператив, і совісність, і щемливе почуття 
відповідальності за свої можливі неправильні дії, і ост-
рах заподіяти зло [12, c. 11]. І як би не було, на перший 
погляд, далеким поняття «інтелігентність» від соціаль-

ної сутності управлінської діяльності, в тому числі  
в АТ, в остаточному підсумку саме воно визначає 
ставлення менеджера до своєї управлінської праці, 
накладаючи свій позитивний відбиток на її якість.

Найважливішою складовою загальної культури 
менеджера АТ є стан його економічної культури. По-
няття «сучасна економічна культура» сьогодні вико-
ристовується дуже широко, особливо в галузі госпо-
дарсько-підприємницької діяльності щодо управління 
АТ. Це можна пояснити тим, що сучасна економічна 
культура перетворилася в одне з центральних по-
нять під час проведення економічних реформ, певну 
об’єктивну категорію нової філософії управління.

Останніми роками в Україні склалася своєрід-
на економічна культура, дуже специфічна систе-
ма норм, цінностей, інтересів широких соціальних 
прошарків населення. Однак, доводиться з жалем 
констатувати, що байдужість до нестатків, а часто 
і відверте рвацтво – ці, здавалося б, некультурні 
аспекти нашого економічного життя – теж поро-
джені сформованою у нас економічною культурою. 
Особливість нашої економічної культури полягає і 
в тому, що її зміст залежав від політики, а не від 
виявлення об’єктивних економічних законів, якими, 
в першу чергу, має керуватися менеджер АТ. 

Звичайно, економічна культура більшу частину 
нових уявлень і цінностей породжує сама, виходячи 
з об’єктивних потреб і здорового глузду працівників 
і управлінського персоналу. Вона не має потреби в 
тому, щоб в неї «впроваджували» трудову дисципліну 
чи дбайливе ставлення до сировини. У західних краї-
нах за такі справи просто звільняють з роботи.

Висновки. З усього викладеного можна зробити 
висновок: цінності нашої економічної культури дуже 
специфічні і нерідко внутрішньо суперечливі – напо-
внені високим моральним і соціальним змістом, вони не 
співставляються з вимогами нормального економічного 
життя. Ще один висновок: за існуючого у менеджерів 
АТ (звичайно, не у всіх) рівні економічної культури 
неможливо вести мову про соціально-культурологічну 
природу управлінських кадрів АТ, що, хоча й опосе-
редковано, але іноді явно гальмує розвиток економіки 
нашої держави. Тому від сучасного менеджера АТ з 
метою подолання інерції мислення вимагаються на-
пружені зусилля, наполегливість, постійне поповне-
ння своїх економічних знань з метою їх практичного 
застосування в повсякденній управлінській практиці.

Загальновідомо, що вихідним моментом правової 
культури, її базисом є правові знання. Без знання осно-
вних принципів права, змісту конкретних нормативних 
актів, без відомостей про структуру та функції органів 
державної влади, без інформації про практику засто-
сування юридичних норм і діяльність щодо зміцнення 
правопорядку (в тому числі і у сфері виробництва) пра-
вова культура будь-якого управлінця, а в системі АТ – 
менеджера, втрачає свій зміст і значення. Основне ж 
місце в цьому ряді займає незнання і невміння (а іно-
ді – і небажання) використовувати права, зафіксовані у 
Конституції України і базових конституційних законах.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности социальной природы управления кадровой работой в акционерных обществах. 
Выяснено, что исследования данного явления может идти в трех основных направлениях: сфера экономики (эконо-
мическое управление), сфера политики (политическое управление), культурологическое направление (управление, 
основанное на базе соответствующей правовой культуры). Предложено, во-первых система оплаты труда управленцев 
должен быть самостоятельным в отношении источников формирования и дифференцированной в методах распреде-
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ства и государства, в-третьих непрерывно повышать уровень культурологического образования менеджеров.
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ТHE PECULIARITIES OF THE SOCIAL NATURE OF HUMAN RESOURCES WORK  
IN JOINT STOCK COMPANIES

Summary
In the article the peculiarities of the social nature of human resources work in joint stock companies. It was found that 
the study of this phenomenon can go in three main directions: the field of Economics (economic management), politics 
(political governance), cultural direction (management, based on appropriate legal culture). Proposed, first, the system of 
remuneration of managers shall be independent in relation to the sources of formation and differentiated in the methods of 
distribution, and secondly in the law on joint stock companies to pay attention to the protection of the interests of society 
and the state, thirdly continuously improve the level of cultural education managers.
Keywords: social nature of management, personnel work, joint stock company, personnel management, legal culture.
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АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ LCA, ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. LCA-ОЦІНКА 

У РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті здійснено аналіз значення методики LCA при оцінці ефективності управління ланцюгами поставок та про-
ведена оцінка ресурсних потоків кожної ланки продукційного ланцюга. За допомогою методики EIO-LCA здійснено 
оцінку викидів у навколишнє середовище в результаті економічної діяльності у розрізі окремих видів економічної 
діяльності. Описана методика дозволяє аналізувати процеси в ланцюгу поставок, які трансформують природні ресур-
си, сировину і комплектуючі в готовий продукт, який потім поставляється кінцевому споживачу.
Ключові слова: логістика, життєвий цикл продукції, ресурсозбереження, продукційний ланцюг, LCA-оцінка, фази LCA.

Постановка проблем. Логістизація управління 
потоковими процесами пов’язує технологічні, 

організаційні, економічні, екологічні та інші процеси 
та інтереси різних учасників ланцюга поставок. При 
цьому слід зазначити, що логістика, будучи частиною 
загальної теорії управління, має свою специфіку – 
управління різними потоковими процесами, що мають 
просторово-часову послідовність. В якості об’єкта ло-
гістики виступає будь-яка діяльність, де сукупність 
процесів або подій, а також їх проміжних результатів 
має альтернативну послідовність у просторі та часі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми аналізу життєвого циклу продукції LCA, як су-
часного інструменту зниження негативного впливу ді-
яльності підприємств досліджувало чимало науковців, 
зокрема, Дж. Купер, Дж. Фава, А.Е. Бром, Е.В. Елисе-
ева. Значне коло питань, які стосуються LCA-оцінки 
у розрізі окремих видів економічної діяльності дослі-
джені недостатньо.

Визначення мети і меж 
для здійснення аналізу

Інвентаризаційний 
аналіз

Оцінка впливу на 
навколишнє 
середовище

Оцінка результатів

Рис. 1. Головні фази LCA

Постановка завдань. Важливою особливістю ло-
гістики є її здатність не тільки керувати потоковими 
процесами, але й забезпечувати виявлення та реаліза-
цію прихованих резервів управління, головним чином 
у вигляді додаткових доходів підприємств. Таким чи-
ном, досить очевидними стають можливості і доціль-
ність використання методології логістики для вирі-
шення завдань ресурсозбереження. На сьогодні одним 
із провідних інструментів менеджменту, які призна-
чені для вирішення завдань ресурсозбереження та 
оцінки еколого-економічних впливів на навколишнє 
середовище в системах виробництва продукції, є ме-
тод оцінки життєвого циклу продукції (англ. Life Cycle 
Assessment, LCA) [1].

Виклад основного матеріалу. Згідно термінології 
стандартів ISO серії 14000 життєвий цикл продук-
ції – це послідовні і взаємопов’язані стадії виробни-
чої системи від отримання сировини чи природних 

ресурсів до кінцевого розміщення в навколишньому 
середовищі [5]. 

Процес LCA починається з постановки цілей оцін-
ки, а також визначення меж оцінки в рамках процесу 
або системи. Після цього кожен компонент і процес оці-
нюється кількісно – з точки зору споживання і утво-
рення кінцевих продуктів. Отримані дані описуються 
за ступенем впливу на природне середовище за трьо-
ма аспектами: вода, повітря і земля. До зазначеного 
впливу, наприклад, належить: глобальне потепління, 
спустошення, закис ґрунтів, утворення канцерогенних 
речовин. Кожний із екологічних впливів виступає по-
тенційним ризиком для підприємства, який він пови-
нен враховувати при подальшому плануванні своєї ді-
яльності. Отже, повний аналіз оцінки життєвого циклу 
продукції LCA включає в себе чотири окремих, але 
взаємопов’язані компоненти (рис. 1).

Весь комплекс складних взаємозв’язків між ви-
робництвом продукції і навколишнім середовищем 
може бути представлений за допомогою концепції 
життєвого циклу продукції у вигляді продукційного 
ланцюга: від виробництва продукції до споживання 
виробленої продукції, розміщення відходів виробни-
цтва та споживання в навколишньому середовищі 
(рис. 2). З точки зору управління впливом на на-
вколишнє середовище (екологічного менеджмен-
ту) життєвий цикл – це сукупність послідовних і 
взаємопов’язаних стадій продукційного ланцюга.

Аналіз життєвого циклу дозволяє провести оцінку 
ресурсних потоків кожної ланки продукційного лан-
цюга, тим самим надаючи можливість управляти і змі-
нювати вхідні і вихідні потоки, і, як наслідок, підвищу-
вати інтегральну ресурсну ефективність виробництва, 
а також мінімізувати вплив на навколишнє середови-
ще. Даний аналіз дозволяє підприємствам:

1) вибрати критерій для визначення потреб у ре-
сурсах, необхідних для функціонування системи;

2) виділити певні компоненти системи, які спрямо-
вані на раціональне використання ресурсів;

3) порівняти альтернативні варіанти матеріалів, 
продукції, процесів виробництва.

LCA є корисним інструментом для вимірювання 
впливу промисловості на довкілля. Однак існують і 
проблеми, коли справа доходить до безпосереднього 
аналізу даних.

До недавнього часу не було жодного міжнарод-
ного стандарту в цій сфері, тому багато організацій 
використовували свої власні методики, які відрізня-
лися за напрямками [2].

У 2013 році Міжнародна організації зі стандар-
тизації (ISO) опублікувала технічну специфікацію 
ISO/TS 14067: 2013 "Парникові гази. Вуглецевий 
слід продукту. Вимоги та керівні вказівки з визна-
чення кількості та обміну даними". Документ визна-
чає принципи, вимоги та інструкції щодо кількісної 
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оцінки вуглецевого сліду продукту, а також з обміну 
отриманою інформацією.

Причини, згідно яких компанії використовують 
LCA можна розділити на три групи [3]:

1) покращення виробничих процесів;
2) покращення репутації;
3) з метою відповідності вимогам і стандартам.
В межах першого напряму проведення LCA дозво-

ляє компаніям визначити "вузькі місця" у виробничо-
му процесі, що відкриває нові можливості зі скоро-
чення витрат, підвищення виробничої ефективності, а 
також стимулює розвиток інноваційних підходів при 
виробництві продукції.

Зростання тиску зі сторони зацікавлених сторін з 
питань екології змушує все більше компаній засто-
совувати LCA з метою отримання інформації, на яку 
можна спиратися в межах здійснення маркетингових 
комунікацій. Крім цього, компанії, також, розглядають 
результати LCA в якості можливості виходу на нові 
ринки, наприклад, ринок екотоварів.

Третій напрямок не є пріоритетним для компа-
ній, так на сьогодні відсутні міжнародні вимоги щодо 
використанню LCA. Однак, певна кількість компаній 
використовує дані LCA для отримання документації 
із впливу на навколишнє середовище. Крім того, ряд 
компаній застосовує проактивний підхід і впроваджує 
LCA з метою підготовки до можливого введення вимог 
на національному рівні. Це також дає можливість ком-
паніям включитися в процес розробки законодавства 
в даній сфері.

Методика LCA використовується, також, для ана-
лізу прямого та опосередкованого впливу на стан на-
вколишнього середовища у розрізі окремих видів еко-
номічної діяльності.

Модель EIO-LCA дозволяє оцінити прямий і не-
прямий вплив на навколишнє середовище при іміта-
ції змін у попиті на промислову продукцію. Проведено 
порівняння впливу на навколишнє середовище сфери 
обслуговування з впливом інших головних секторів 
економіки; детально аналізуються еколого-економічні 
параметри згаданих чотирьох галузей сфери обслуго-
вування, зокрема, споживання електроенергії, енергії 

в цілому, обсяги токсичних викидів за даними інвен-
таризації (TRI), обсяги отруйних речовин, перерахо-
ваних у законі про збереження енергії та відновленні 
ресурсів (RCRA) [158]. Аналогічну методику можна 
використати для аналізу окремих видів економічної 
діяльності в Україні.

EIO-LCA (англ. Economic Input-Output Life Cycle 
Assessment, Оцінка життєвого циклу на основі та-
блиць витрати випуск) – це нова методика, яка поки 
ще не розглядалась в українській науковій літературі 
та базується на поєднанні міжгалузевих балансових 
моделей та LCA. Метод дозволяє оцінити необхідні 
витрати матеріалів та енергії, а також викиди в на-
вколишнє середовище в результаті здійснення еконо-
мічної діяльності. 

Опишемо, економіко-математичний інструментарій 
EIO-LCA. Згідно [5] таблиця "витрати – випуск" (які 
базуються на міжгалузевому балансі Леонтьєва) дає 
розгорнуту характеристику процесів відтворення та 
взаємовідносин між галузями економіки. Вона є важ-
ливою складовою частиною системи національних ра-
хунків (СНР), що пов’язано з можливостями її засто-
сування для характеристики потоків товарів та послуг, 
аналізу структури національної економіки, наслідків 
зміни цін, вартісних пропорцій, прогнозування еконо-
мічних процесів. Таблиця "витрати – випуск" базуєть-
ся на даних національних рахунків, виконує функцію 
деталізації рахунків товарів та послуг, виробництва, 
утворення і використання доходу, капіталу на рівні 
груп товарів та послуг, користується ідентичними з 
ними показниками та методологією їх обчислення. 

Як зазначається в праці [6] Матриця ( )
, 1

n

ij i j
X x

=
=  

конкретизує потоки продукції між різними постачаль-
никами (виробниками). Елемент x

y¼
– це кількість про-

дукції i-того виду діяльності, яка споживається j-тим 
видом діяльності в процесі його функціонування за 
певний період часу (для якого складається баланс). 
Інакше кажучи, рядок (x

i1
 x

i2
 ... x

in
) описує поставки 

того виду діяльності всім іншим видам діяльності еко-
номіки, а стовпчик (x

1j
 x

2j
 ... x

nj
)T – споживання j-тим 

видом діяльності продукції всіх видів (T– транспону-
вання); y

i
 – кінцева продукція i-того виду 

діяльності. Очевидно, що валова продукція 
кожного i-того виду економічної діяльнос-
ті x

i
 складається з проміжної (продукції 

виробничого споживання) 
1

n

ij
j

x
=
∑  та кінцевої 

продукції y
i
, тобто згідно [6]

1
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i ij i
j

x x y
=

= +∑ , 1, .i n=

ij
ij

j

x
a

x
= , 1,i n= , 1,j n= ,

1

n

i ij j i
j

x a x y
=

= +∑ , 1,i n=

.           (2.10)

Міжгалузеві зв’язки між видами діяль-
ності будемо визначати коефіцієнтами пря-
мих матеріальних витрат [160]:

1

n

i ij i
j

x x y
=

= +∑ , 1, .i n=

ij
ij

j

x
a

x
= , 1,i n= , 1,j n= ,

1

n

i ij j i
j

x a x y
=

= +∑ , 1,i n=

,           (2.11)

які показують витрати продукції i-того 
виду діяльності на виробництво одиниці про-
дукції j-того виду діяльності з урахуванням 
лише прямих витрат. 

З урахуванням (2.11) співвідношення 
(2.10) набуває вигляду [160]:

1

n

i ij i
j

x x y
=

= +∑ , 1, .i n=

ij
ij

j

x
a

x
= , 1,i n= , 1,j n= ,

1

n

i ij j i
j

x a x y
=

= +∑ , 1,i n=           (2.12)

або в матрично-векторній формі

x Ax y= + ,

( ) 1

nx I A y−
= − .

( ) 1 2 3

0
... k

n n
k

B I A I A A A A
∞−

=

= − = + + + + =∑ .

1C x r−= ×

,                   (2.13)

де ( )1,...,
T

nx x x=  та ( )1,...,
T

ny y y=  – відпо-
відно вектори валової й кінцевої продукції, 

а матриця ( )
, 1

n

ij i j
A a

=
=  – матриця коефіці-

єнтів прямих матеріальних витрат. Із (2.13) 
випливає, що 
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Рис. 2. Продукційний ланцюг
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x Ax y= + ,

( ) 1

nx I A y−
= − .

( ) 1 2 3

0
... k

n n
k

B I A I A A A A
∞−

=

= − = + + + + =∑ .

1C x r−= ×

.                       (2.14)
Формула (2.14) конкретизує шуканий розв’язок 

тільки всіх рівнів постачальників. Справа в тому, що 
таких рівнів, може існувати декілька. Наприклад, ви-
робництво комп’ютерів базується на постачанні напів-
провідників з іншого виду діяльності (1 рівень поста-
чальників); виробництво напівпровідників базується 
на постачанні відповідних електросхем (2 рівень по-
стачальників). Тобто існує деяка матриця ( ) 1

nB I A −
= −  

повних матеріальних витрат (елемент b
ij
 – це кількість 

продукції -того виду економічної діяльності, яка необ-
хідна для випуску одиниці кінцевої продукції i-того 
виду економічної діяльності з урахуванням всіх рівнів 
постачальників):

x Ax y= + ,

( ) 1

nx I A y−
= − .

( ) 1 2 3

0
... k

n n
k

B I A I A A A A
∞−

=

= − = + + + + =∑ .

1C x r−= ×
До описаного вище економічного аналізу додамо 

екологічну складову з метою відносного аналізу ви-
кидів по кожному елементу ланцюга поставок. Нехай, 
вектор r відображає сумарні викиди шкідливих ре-
човин в атмосферу за видами економічної діяльності. 
Для відстежування викидів у розрізі елементів лан-
цюга поставок потрібно розрахувати викиди на 1 млн. 
грн. виробленої продукції (С):

x Ax y= + ,

( ) 1

nx I A y−
= − .

( ) 1 2 3

0
... k

n n
k

B I A I A A A A
∞−

=

= − = + + + + =∑ .

1C x r−= ×                           (2.15).
Саме матриця С дозволяє відстежувати викиди на 

кожному рівні постачання.
Таким чином, на основі запропоновано методики 

EIO-LCA знайдемо обсяг викидів на певну грошову 
одиницю виробленої продукції. На основі співвідно-
шення (2.11) знайдемо матрицю коефіцієнтів прямих 
матеріальних витрат (табл. Д. 4, додатку Д). Відповідно 
до співвідношень (2.12-2.13) знайдемо вектор валового 
випуску x (див.: табл. 1).

Зазначмо, що елементи вектора х додатні (2.12), 
(тобто модель є продуктивною), що підтверджує логіку 
побудованої моделі. При наявності в офіційних статис-
тичних джерелах інформації про таблиці витрати-ви-
пуск згідно КВЕД-2010 знайдений невід’ємний вектор 
валової продукції x здатний забезпечити заданий 
(прогнозний) вектор кінцевої продукції y, який, за ви-
значенням, є також невід’ємним.

Спираючись на офіційні дані Державної служби 
статистики в таблиці 2 наведено дані для побудови 
вектора r.

Відповідно з 15 видів діяльності тільки 4 утворю-
ють викиди. Тут хотілося б зазначити, що для кожного 
окремого виду діяльності можна задавати не еколо-
гічні, а й, наприклад, соціальні фактору вплив. Однак 
такий процес ускладнений у зв’язку із відсутністю 
відповідної статистичної інформації.

Використовуючи співвідношення 2.15 знайдемо 
шукану матрицю С. Таким чином, у розрізі видів еко-
номічної діяльності отримаємо такі значення викидів 
на 1 млн. грн. виробленої продукції.

На основі даних табл. 3 підприємства мають мож-
ливість відстежувати шкідливі викиди по всьому 
ланцюгу поставок, оскільки в таблиці витрати-ви-
пуск кожний вид діяльності представлений одночас-
но у двох вимірах: як елемент рядка вони виступа-
ють в ролі постачальників, а як елемент стовпця – в 
ролі споживача продукції інших видів діяльності. 
Наприклад, якщо підприємство добувної промисло-
вості постачає сировину для підприємства перероб-
ної промисловості, яке, також, здійснює викиди, то 
при розрахунку впливу ланцюга поставок на навко-
лишнє середовище останнього потрібно додатково 
враховувати, що в кожному 1 млн. грн. поставленої 
сировини припадає 4,431636 кг викидів.

Висновки і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. Здійснено аналіз значення методики 

Таблиця 1
Вектор валового випуску, x

№ 
п/п Вид діяльності за КВЕД-2005 Значення x

1 Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство

305505,20

2 Рибальство, рибництво 1819,24
3 Добувна промисловість 186048,67
4 Переробна промисловість 1444318,74
5 Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води
143275,38

6 Будівництво 129506,09
7 Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 
особистого вжитку

362901,82

8 Діяльність готелів та ресторанів 27231,63
9 Діяльність транспорту та зв'язку 267034,88
10 Фінансова діяльність 39958,80
11 Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям

217558,65

12 Державне управління 75414,94
13 Освіта 93131,86
14 Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги
71486,87

15 Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; діяльність 
у сфері культури та спорту

46410,26

Таблиця 2
Викиди шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення  

за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності

Кількість 
підприємств, 

які мали 
викиди, од.

Обсяги викидів Викинуто в 
середньому одним 
підприємством, т

тис. т,  
вектор r

у % 
до2011р.

у % 
допідсумку

Всі види економічної діяльності 10401 3927,9 86,8 100,0 377,6
у т.ч.
добувна промисловість 512 824,5 85,1 21,0 1610,3
переробна промисловість 4032 1204,0 79,7 30,7 298,6
виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення та ядерних 
матеріалів

43 88,8 96,3 2,3 2065,7

металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 
виробів

355 926,7 80,6 23,6 2610,5

виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води

768 1571,7 93,1 40,0 2046,5

діяльність транспорту та зв'язку 1121 203,2 89,4 5,2 181,2
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LCA при оцінці ефективності управління ланцюгами 
поставок. Серед причин, які обмежують використан-
ня LCA, можна виділити: висока технічна складність 
проведення оцінки, потреба у залученні консалтинго-
вих компаній для проведення LCA, а також тривалість 
самого процесу. На основі офіційних таблиць "витра-
ти-випуск" із використанням методики EIO-LCA здій-
снено оцінку викидів у навколишнє середовище в ре-
зультаті здійснення економічної діяльності у розрізі 
окремих видів економічної діяльності. Описана мето-
дика дозволяє аналізувати процеси в ланцюгу поста-

Таблиця 3
Викиди на 1 грн. виробленої продукції у розрізі видів економічної діяльності

№ 
п/п Вид діяльності за КВЕД-2005 Викиди на 1 млн. грн. 

виробленої продукції, кг
1 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 0
2 Рибальство, рибництво 0
3 Добувна промисловість 4,431636
4 Переробна промисловість 0,833611
5 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 0,969784
6 Будівництво 0

7 Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 
вжитку 0

8 Діяльність готелів та ресторанів 0
9 Діяльність транспорту та зв'язку 0,760949
10 Фінансова діяльність 0

11 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг під-
приємцям 0

12 Державне управління 0
13 Освіта 0
14 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0

15 Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культу-
ри та спорту 0

вок, які трансформують природні ресурси, сировину і 
комплектуючі в готовий продукт, який потім постав-
ляється кінцевому споживачу. Крім того, проведення 
аналізу EIO-LCA на підприємстві забезпечує: оцінку 
ступеня взаємозв’язків з постачальниками з метою 
виявлення вузьких місць, а також стратегічний підбір 
постачальників з метою зниження впливу на навко-
лишнє середовище. Головна мета підвищення сталості 
ланцюгів поставок в такому випадку – знаходження 
балансу між економічною, екологічною та соціальною 
оптимізацією. 
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Аннотация
В статье осуществлен анализ значения методики LCA при оценке эффективности управления цепочками поставок 
и проведена оценка ресурсных потоков каждого звена продукционного цепи. С помощью методики EIO-LCA осу-
ществлена оценка выбросов в окружающую среду в результате экономической деятельности в разрезе отдельных 
видов экономической деятельности. Описанная методика позволяет анализировать процессы в цепи поставок, которые 
трансформируют природные ресурсы, сырье и комплектующие в готовый продукт, который затем поставляется ко-
нечному потребителю.
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into a finished product, which is then delivered to the final consumer.
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ДІАГНОСТИКА ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ  
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

На фоні зростання антропогенного навантаження на довкілля та зниження асиміляційних можливостей природних 
ресурсів на перше місце виходить задача найефективнішого і комплексного використання природно-ресурсного по-
тенціалу, що є одним з головних стратегічних завдань державної регіональної політики. 
У статті оцінено стан, використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу регіонів України. На основі кри-
тичного аналізу природокористування виділено групи показників за впливом господарської діяльності на природно-
ресурсний потенціал. Кластеризовано регіони України, придатні для ведення екологобезпечного виробництва.
Ключові слова: Природні ресурси, природно-ресурсний потенціал, екологобезпечне виробництво, діагностика, оцінка, 
кластерний аналіз.

Постановка проблеми. Сучасна траєкторія роз-
витку сільськогосподарських підприємств як у 

техніко-технологічному, соціально-економічному, так 
і в екологічному відношенні науково невиправдана, 
оскільки вона не забезпечує раціонального викорис-
тання, відтворення та належної охорони природних 
ресурсів, а отже, ефективного конкурентоспроможно-
го розвитку сільськогосподарського виробництва і ви-
рішення продовольчої проблеми в контексті принципів 
екологічно відповідального природокористування.

Незважаючи на значні напрацювання у даному 
напрямку проведений аналіз наукових літературних 
джерел свідчить про те, що проблематика використан-
ня і відтворення природно-ресурсного потенціалу сіль-
ськогосподарських підприємств досліджена недостат-
ньо, і загалом слабо висвітлює підходи до регіональних 
особливостей його використання та відтворення з вра-
хуванням вимог екологобезпечного виробництва.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
в діагностиці сучасного стану використання і відтво-
рення природно-ресурсного потенціалу шляхом за-
провадження екологобезпечного виробництва з вра-
хуванням результатів кластеризації регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
робничий процес у сільському господарстві неможли-
вий без залучення природних ресурсів, які виступа-
ють базисом його функціонування. Проте, лише при 
оптимальному їх співвідношенні можливо забезпечи-
ти вихід високоякісної екологобезпечної продукції та 
створити умови для відтворення природно-ресурсного 
потенціалу (рис. 1).

На даний час природно-ресурсний потенціал (ПРП) 
зазнає значного антропогенного навантаження у зв’язку 

з екстенсивним типом розвитку сільського господар-
ства. Згідно статистичних даних освоєність земель 
придатних для ведення сільськогосподарського вироб-
ництва становить майже 72%. Площа сільськогосподар-
ських угідь у розрахунку на душу населення є досить 
високою порівняно з європейськими країнами – 0,9 га, в 
т.ч. 0,7 га ріллі (проти середньоєвропейських показників 
0,44 і 0,25 га відповідно) [1].

ис 1. Складові природно-ресурсного потенціалу для забезпМатеріальні, трудові, фінансові ресурси
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Рис. 1. Складові природно-ресурсного потенціалу  
для забезпечення екологобезпечного виробництва

Розроблено автором

Аналіз природно-ресурсного і асиміляційного по-
тенціалів довкілля (що, в кінцевому рахунку, визначає 
здоровий фізичний і психічний розвиток людини, про-
дуктивність сільськогосподарських угідь тощо) показує, 
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що за останні тридцять років площа еродованих земель 
збільшилася майже в 1,5 рази; при цьому значно роз-
ширились площі засолених, підтоплених і техногенно 
забруднених сільськогосподарських угідь. Порівняно з 
1980 р. втрати гумусу збільшились у чотири рази, що 
прискорює деградацію ґрунтів.

У цілому, за розрахунками академіка В. Трегоб-
чука [2], лише один з кожних десяти гектарів про-
дуктивних земель має нормальний екологічний стан. 
Саме тому особливе значення для подолання екологіч-
ної кризи та зменшення антропогенного навантаження 
на довкілля мають розроблення й реалізація, заходів, 
спрямованих на організацію екологобезпечного сіль-
ськогосподарського природокористування.

Досить високим залишається використання вод-
них ресурсів, що свідчить про їх нераціональне спо-
живання та неефективну роботу щодо використання 
у повторно-зворотних циклах. Внаслідок цього значна 
кількість води повертається у водойми забрудненою та 
без очищення. Це явище є особливо негативним якщо 
врахувати стан очисних споруд, які використовуються 
на підприємствах та потребують модернізації.

Збільшення обсягів виробництва зумовлює підви-
щення антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище внаслідок інтенсивнішого залучення при-
родних ресурсів та енергії, що в результаті призводить 
до зростання викидів у навколишнє середовище. Най-
шкідливішим з них є діоксин вуглецю. Його утворення 
у процесі виробництва становить лінійну залежність із 
валовим регіональним продуктом (ВРП) (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка викидів діоксину вуглецю та ВРП  
в Україні [розраховано автором на основі 3, 4]

Результати кореляційно-регресійного аналізу під-
тверджують, що із зростанням валового регіонального 
продукту (х

1
) на 1 млн. грн. викиди діоксину вуглецю 

(Ŷх
1
) зростають на 0,1 тис. т, що свідчить про інтен-

сивний шлях розвитку економіки. Сформована еконо-
метрична модель має вигляд:

Ŷх
1
=112888,9+0,1х

1
                     (1)

Про тісноту залежності свідчить величина коефіцієн-
та кореляції, який становить 0,88. Розрахований на його 
основі коефіцієнт детермінації вказує на те, що 77% ва-
ріації викидів діоксину вуглецю зумовлено зростанням 
використання виробничих потужностей, які представле-
ні валовим регіональним продуктом, що у сукупності з 
іншими факторами спричиняють негативний вплив на 
навколишнє середовище.

Така ситуація свідчить про неврахування екологічно-
го чинника при виробництві промислової і сільськогоспо-
дарської продукції. Із інтенсивнішим використанням ви-
робничих потужностей зростає і прибуток підприємств та 
доходи населення проте природно-ресурсний потенціал 
зазнає невідворотної шкоди.

Залежність утворення відходів (Ŷх
1
) із зростанням 

виробництва нами оцінено з використанням економе-
тричної моделі, яка має вид:

Ŷх
1
=-99215,6+0,42х

1
                 (2)

Встановлена лінійна залежність, яка свідчить про 
зростання кількості відходів на 0,42 тис. т із зростан-
ням валового регіонального доходу (х

1
) на 1 млн. грн. 

Тіснота зв’язку підтверджується коефіцієнтом пар-
ної кореляції, який становить 0,96 та коефіцієнтом 
детермінації,який свідчить про залежність результа-
тивної ознаки від факторної на 93 відсотки. 

Для ефективного використання та відтворення при-
родно-ресурсного потенціалу необхідно мати достатню 
інформацію про нього, яка б дозволила приймати ґрун-
товні рішення щодо покращення природокористування 
як на рівні підприємств, так і межах окремих регіонів. 
У зв'язку із значними регіональними відмінностями 
щодо наявності природних ресурсів, їх стану та вико-
ристання доцільним є визначення груп регіонів, які най-
придатніші для ведення екологобезпечного виробництва 
та обґрунтування типового об’єкта на основі даних якого 
можна апробувати і поширити результати на усю су-
купність. Це можна зробити використавши метод клас-
терного аналізу, який дає змогу поділити сукупність 
об’єктів на однорідні за певними формальними критерія-
ми подібності груп (кластери). Результати такого аналізу 
можуть бути вихідними параметрами для прогнозуван-
ня на рівні окремих агроекосистем і господарств.

В основу функціонування кластерів покладено прин-
ципи територіальної концентрації ресурсу, можливості 
швидшого обміну інформацією між учасниками ринкових 
відносин, використання ресурсозберігаючих технологій, 
результативність виробництва тощо. Кластеризація ін-
формаційної сукупності, в даному випадку, проводилася 
з метою обґрунтування управлінських альтернатив гос-
подарювання на основі екологобезпечного виробництва 
та надання адекватної оцінку сценаріям розвитку під-
приємства на засадах сталого розвитку.

На основі проведеної кластеризації ми 
отримаємо можливість об’єднати регіо-
ни за певними критеріями, які б дозволя-
ли їм формувати систему кооперації для 
ефективного управління та побудови са-
модостатньої інституціональної структури. 
Важливим завданням також є виділення 
типового об’єкту, згідно параметрів діяль-
ності якого можна здійснювати оцінку, про-
водити вдосконалення та прогнозування 
напрямів подальшого розвитку галузі. Той 
регіон, який входитиме до складу одного і 
того ж кластеру по вибраній групі показни-
ків ідентифікується як найтиповіший.

З даною метою на основі наявного інфор-
маційного забезпечення нами було виділено 
три групи показників, які включають по-
казники стану природно-ресурсного забез-
печення, його використання та відтворення.  
В основу даної систематизації покладено 
вплив господарської діяльності на природ-
ні ресурси та заходи щодо їх нейтралізації 
(рис. 3).

Стан ПРП
чисельність сільського 
населення на 100 га с.-г. 
угідь, осіб, енергетичні 
потужності с.-г. 
підприємств на 100 га, 
тис. кВт, коефіцієнт 
розораності, коефіцієнт 
використання ріллі, 
лісистість території, %, 
обсяг наявності відходів 
на 1 км2 площі регіону, т, 
викиди забруднюючих 
речовин на 1 км2, т

Використання ПРП
частка удобреної площі 
мінеральними добривами, 
%, частка площі удобреної 
органічними добривами, 
%, питома вага площі, на 
якій застосовувалися 
хімічні засоби захисту 
рослин, %, валова 
продукція сільського 
господарства на 100 гас.-г. 
угідь, тис. грн., чистий 
дохід від реалізації 
продукції на 100 га, млн.. 
грн., капіталоозброєність, 
млн. грн.  

Відтворення ПРП

внесення мінеральних добрив 
під посіви с.-г. культур на 1 га 
посівної площі, кг (у 
поживних речовинах), внесено 
органічних добрив на 100 га, 
т, капітальні витрати 
підприємств на раціональне 
використання природних 
ресурсів на 1 га, грн., 
екологічні платежі за 
забруднення природних 
ресурсів на 100 га, грн., 
капітальні інвестиції та 
поточні витрати на захист та 
реабілітацію ґрунту на 1 га, 
грн., капітальні інвестиції у с.-
г. на 1 на, грн.

Рис. 3. Групи показників за впливом господарської діяльності  
на природно-ресурсний потенціал 

Розробка автора
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На основі відібраних показників нами було здійсне-
но кластеризацію відповідно до заданих цілей. 

На дендрограмі ієрархічної агломеративної класте-
різації регіонів України по осі (Х) представлено ад-
міністративні регіони, а по осі (У), відстань між клас-
терами згруповані в залежності від територіальних 
особливостей використання природно-ресурсного по-
тенціалу (рис. 4).
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Рис. 4. Візуалізація результатів  
кластеризації регіонів України  

за станом природно-ресурсного потенціалу 
Розраховано автором на основі 3, 5, 6

Слід відмітити незначну варіацію щодо показни-
ків розораності території та використання ріллі, що 
підтверджується даними поточного аналізу та свід-
чить про значне навантаження на земельні ресурси 
внаслідок їх інтенсивного використання у процесі гос-
подарської діяльності. Особливої уваги заслуговують 
регіони, які увійшли до 1 кластеру (Луганська, Кіро-
воградська, Донецька, Дніпропетровська області). Для 
них характерним є найбільший обсяг відходів і викидів 
забруднюючих речовин в повітря на одиницю площі та 
найбільша щільність населення. Разом із незначними 
показниками лісистості території, яка б могла в дея-
кій мірі нейтралізувати значний антропогенний вплив, 
дані області є найменш придатними для ведення еко-
логобезпечного виробництва та потребують значних 
вкладень для відновлення родючості та нарощення 
асиміляційного потенціалу.

За показниками використання ПРП утворилося 
чотири кластери та окремо виділяється Закарпатська 
область, яка характеризується нетиповими даними 
внаслідок особливостей свого розміщення та спеціалі-
зації (рис. 5). 
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Рис. 5. Візуалізація результатів кластеризації 
регіонів України за використанням природно-

ресурсного потенціалу 
Розраховано автором на основі 3, 5, 6

Відповідно до показників відтворення природно-ре-
сурсного потенціалу створено п’ять кластерів. (рис. 6). 

Тут теж доцільно виділити Львівську область для 
якої характерні нетипові параметри. 

Для поглибленого аналізу взаємозв’язку резуль-
татів сільськогосподарської діяльності з екологічними 
чинниками шляхом покрокового аналізу визначено ти-
повий регіон, який обрано шляхом порівняння значень 
показників, які характеризують його діяльність із се-
редніми значеннями. Для цього побудована матриця 
відповідності умовам екологобезпечного виробництва 
(табл. 1) з даних якої бачимо, що найбільше відповідає 
таким умовам Тернопільська область.
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Рис. 6. Візуалізація результатів кластеризації 
регіонів України за даними щодо відтворення 

природно-ресурсного потенціалу 
Розраховано автором на основі 3, 5, 6

Таблиця 1
Матриця відповідності кластер них груп  

за показниками стану, використання  
та відтворення природно-ресурсного потенціалу

Найбільші кластери за показниками
стану ПРП використання 

ПРП
відтворення ПРП

Харківська Чернігівська Черкаська
Тернопільська Харківська Херсонська
Чернігівська Кіровоградська Кіровоградська
Хмельницька Рівненська Тернопільська 
Сумська Тернопільська Вінницька
Херсонська Полтавська
Одеська Київська
Київська
АРК

Одним з найскладніших завдань у плані форму-
вання регіональних кластерів ми вважаємо створен-
ня ефективної системи управління, яка б базувала-
ся на повній та достовірній аналітичній інформації. 
Дане завдання потребує формування відповідного 
механізму кооперації між усіма структурами, які 
задіяні у даному процесі. Оскільки відмінною ри-
сою даних кластерів є їх інноваційна орієнтованість 
на екологобезпечне виробництво, то для належного 
його функціонування та взаємодії між усіма учасни-
ками необхідно створити єдину раціональну систему 
інформаційного забезпечення, контролю, аналізу та 
експертизи, яка б включала органи влади, суб’єкти 
господарювання, науково-дослідні установи, лабора-
торії, організації, які займаються дорадництвом, а 
також мають досвід ведення діяльності в сфері еко-
логічних інновацій.

Висновки з проведеного дослідження. Забезпе-
чення умов раціонального використання та відтво-
рення усіх складових природно-ресурсного потенці-
алу є важливим завданням державної регіональної 
політики. На даний час основним питанням постає 
збалансування зростання виробничих потужностей 
та відтворення природно-ресурсного потенціалу, що 
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забезпечується переходом на екологобезпечне вироб-
ництво. Проведений аналіз показав, що використання 
природних ресурсів здійснюється неефективно вна-
слідок зростання площ еродованих, засолених, підто-
плених і техногенно забруднених земель, морального 
та фізичного зносу технічного обладнання. Ріст вики-
дів у навколишнє середовище та утворення відходів 
прямо корелюють із зростанням валового регіональ-
ного продукту, що свідчить про інтенсивний шлях 
розвитку економіки.

Результати дослідження підтверджують необхід-
ність диференційованого підходу до розвитку регіонів 
та розробки єдиної державної стратегії, що базується 
на концептуальних принципах екологобезпечного роз-
витку. Відповідно до здійсненої кластеризації нами 
було визначено групи регіонів, які найпридатніші для 
ведення екологобезпечного виробництва та обґрунтова-
но типовий регіон – Тернопільську область, поглиблене 
монографічне дослідження розвитку якої стане переду-
мовою для поширення результатів на інші регіони. 
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ДИАГНОСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация
На фоне роста антропогенной нагрузки на окружающую среду и снижение ассимиляционных возможностей при-
родных ресурсов на первое место выходит задача эффективного и комплексного использования природно-ресурсного 
потенциала, что является одной из главных стратегических задач государственной региональной политики. В статье 
оценено состояние, использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала регионов Украины. На основе 
критического анализа природопользования выделены группы показателей влияния хозяйственной деятельности на 
природно-ресурсный потенциал. Проведено кластеризацию регионов Украины, пригодных для ведения экологобезо-
пасного производства.
Ключевые слова: Природные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, экологобезопасное производство, диагностика, 
оценка, кластерный анализ.
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DIAGNOSTICS TO USE AND REPRODUCTION  
OF NATURAL RESOURCES POTENTIAL 

Summary
Growing anthropogenic load on the environment and reducing the assimilative capacity of natural resources requires 
effective and integrated use of natural resources, it is also one of the main strategic objectives of the state regional policy.
In the article reviewed the stature, use and reproduction of natural-resource potential of Ukraine's regions. Based on 
a critical analysis of selected groups of indicators of nature by the influence of economic activities on natural resources 
potential. Made cluster analysis regions of Ukraine, are suitable for driving ecologically safe production.
Keywords: Natural resources, natural resource potential, ecologically safe production, diagnosis, evaluation, cluster analysis.
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CОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

У статті розглянуто особливості становлення соціального аудиту у світі, а також необхідність його розвитку в Україні 
в умовах теперішньої соціально-економічної ситуації. Авторами уточнено сутність поняття «соціальний аудит», про-
аналізовано досвід реалізації концепції соціального аудиту вітчизняними компаніями, а також визначено основні про-
блеми розвитку соціального аудиту в Україні.
Ключові слова: соціальний аудит, соціальна сфера, соціальна відповідальність, соціальна політика, соціальна (нефі-
нансова) звітність.

Постановка проблеми. На сьогодні соціально-
економічна сфера українського суспільства 

знаходиться у кризовому стані. Окрім суттєвих еко-
номічних, можна визначити ряд соціальних проблем, 
що потребують першочергового вирішення, зокрема: 
низький рівень доходів суттєвої частки населення і 
високий рівень безробіття, низька якість медицини і 
висока смертність населення, високий рівень забруд-
нення навколишнього середовища і низька якість ві-
тчизняних продуктів харчування, неналежні умови 
праці, масові порушення техніки безпеки на виробни-
цтві тощо. Даний перелік не є вичерпним. У зв’язку 
з цим одним із пріоритетних заходів щодо поліпшен-
ня сьогоднішньої ситуації в Україні є забезпечення 
стабільного розвитку соціальної сфери та реалізація 
виваженої соціальної політики, спрямованої на покра-
щення рівня життя суспільства та стабілізацію вітчиз-
няної економіки. 

Як свідчить зарубіжний досвід розвинутих країн 
світу, ефективним інструментом дослідження й управ-
ління соціальними процесами є соціальний аудит, ко-
трий займає важливе місце у процесах розвитку со-
ціальної економіки держави і тим самим обумовлює 
актуальність обраної тематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні соціальний аудит знаходиться на етапі 
становлення, дана концепція набуває все більшого 
поширення. Так, дослідженню окремих аспектів фор-
мування соціального аудиту в Україні присвячені ро-
боти О. Мазурика, Л. Полякової, Н. Демківа, О. Ру-
денок А. Андрющенка, О. Іщенка, Г. Потопальської, 
О. Балакірєвої, О. Касперовича, В. Безсмертної, Є. Сі-
рого, С. Буко та інших вітчизняних науковців.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
сутності поняття «соціальний аудит», аналіз еволюції 
соціального аудиту та визначення його ролі у функ-
ціонування соціально-економічної системи держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як свід-
чить аналіз наукової літератури з даної тематики, кон-
цепція соціального аудиту є відносно новою. Так, його 
«батьківщиною» по праву можна вважати США, де в 
40-х роках ХХ ст. поняття «соціальний аудит» вперше 
було використано професором економії Т. Ж. Крепсом. 
У той же період було вперше опубліковано соціаль-
ні рейтинги компаній, які визначали роль людського 
фактора в діяльності окремих суб’єктів господарюван-
ня. Соціальна складова аудиту почала розвиватися і в 
інших державах світу, насамперед у країнах Західної 
Європи.

На Заході практика соціального аудиту набула по-
ширення у другій половині ХХ ст., що було зумовлено 
наступними причинами: 

– бажання запобігти соціальній напруженості та 
конфліктам; 

– формування правової бази соціального аудиту; 
– формування позитивного іміджу компаніями [5]. 
Практика проведення соціального аудиту бере 

початок у 60–70-х роках минулого століття. На цей 
період припадає і публікація перших монографіч-
них видань з цієї проблематики. Зокрема, у 1973 р. 
з’являється наукове видання Дж. Умбла «Аудит со-
ціальної відповідальності» [11].

У 1960-х рр. британський економіст Дж. Гойдер 
наполягав на тому, що соціальний аудит може стати 
«ефективним інструментом для менеджменту і одно-
часно дозволяє стейкхолдерам впливати на політику 
компанії». Саме у ці роки почало зростати суспільне 
незадоволення з приводу негативних наслідків наро-
щення виробництва, пов’язаних із забрудненням на-
вколишнього середовища, різними дискримінаціями, 
зниженням безпеки виробництва, погіршенням якості 
товарів тощо [12].

У кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. акти-
візувалось створення спеціальних груп, лабораторій та 
національних і міжнародних інститутів із проблемати-
ки соціального аудиту та соціальної звітності. Так, у 
1982 р. у Франції створено Міжнародний інститут со-
ціального аудиту. У 1983 р. в Копенгагені на конгресі 
Європейської асоціації керівників кадрових служб було 
розглянуто науково-практичні аспекти запровадження 
соціального аудиту [11].

У 80-90-ті роки минулого століття у розвинутих 
країнах світу розпочався інтенсивний процес розроб-
ки нормативно-правової бази з організації соціального 
аудиту, підготовки соціальних звітів та розробки етич-
них кодексів ведення бізнесу. У ряді університетів Єв-
ропи розпочалася імплементація у навчальний процес 
курсів із соціального аудиту, впровадження спеціалі-
зації з підготовки соціальних аудиторів. Найбільший 
досвід у цій галузі накопичено в університетах Фран-
ції. У цій же країні розпочав діяльність Центр сер-
тифікації незалежних соціальних аудиторів (ССІАS), 
який розробив та запровадив регламент індивідуаль-
ної сертифікації соціальних аудиторів [11].

Так, соціальний аудит є ефективним механізмом, 
що дозволяє виявляти існуючі ризики в соціально-тру-
довій сфері на рівні підприємства та розробляти захо-
ди щодо їх усунення. До того ж, в умовах стрімкого 
процесу глобалізації соціальний аудит починає дуже 
активно поширюватися по всьому світу [9]. У розви-
нених країнах даний інструмент використовується 
виключно на мікрорівні для оперативного управління, 
але в умовах глобалізації кожній країні притаманні 
специфічні ознаки.

Останнім часом в українському суспільстві зростає 
рівень усвідомлення того, що соціальна сфера є важ-
ливим інститутом, який закладає основи сталого роз-
витку компаній. Проте зазначена тенденція в Україні 
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розвивається значно повільніше у порівнянні з іншим 
країнами. 

Соціальний аудит в Україні на сьогодні є достат-
ньо новим і мало поширеним явищем, проте є доволі 
важливим інноваційним проектом, який може слугува-
ти ефективним інструментом регулювання соціально-
економічних відносин, спрямованим на їх стабілізацію 
та підвищення ефективності.

На сьогодні немає єдиного, законодавчо визначе-
ного трактування поняття соціального аудиту. Тлума-
чення дослідниками дефініції «соціальний аудит» ре-
презентовано таблицею 1.

Аналіз визначень, представлених у табл. 1, свід-
чить про те, що науковці по-різному підходять до ви-
значення сутності соціального аудиту: як інструмента 
управління; технології перевірки, контролю; процесу 
оцінки, аналізу соціальних умов як на рівні підпри-
ємства, так і за рамками єдиної організації. Проте, на 
нашу думку, визначальною є роль соціального ауди-
ту регулювання соціально-економічних відносин для 
піднесення їх на якісно новий рівень.

Соціальний аудит є відносно новим поняттям в тео-
рії, а також у практиці сучасного українського суспіль-
ства. На думку О. В. Мазурика, він виступає елементом 
соціального контролю як універсального та необхідного 
механізму саморегуляції суспільства з метою підтри-
мання соціального порядку. Розширення спектру сус-
пільних функцій соціального аудиту, їх «соціалізація» 
та гуманізація є реакцією на об’єктивні процеси демо-
кратизації, поширення практик громадського контролю, 
соціальної відповідальності бізнесу, влади і громадян-
ського суспільства, технологізації суспільного життя [3].

Основними передумовами виникнення соціального 
аудиту є наступні: 

– усвідомлення приватним бізнесом того, що по-
зитивний соціальний імідж підприємства значно під-
вищує його конкурентоспроможність; 

– зростання ролі соціального чинника і людсько-
го капіталу; 

– тиск суспільства на бізнес з метою регулю-
вання соціально значущих аспектів діяльності під-
приємства; 

– тенденція до збільшення кількості нефінансових 
звітів.

Підтвердженням активізації поширення соціаль-
ного аудиту в Україні є розроблений Науково-до-
слідним інститутом соціально-трудових відносин у 
2008 р. проект Концепції формування національної 
моделі соціального аудиту. Згідно з цією концепцією 
у структурі Національної тристоронньої соціально-
економічної ради створюється Національний комітет 
із соціального аудиту, в якому сторони соціального 
партнерства представляють Міністерство праці та 
соціальної політики України, Федерацію профспілок 
України, Федерацію роботодавців України. На ре-
гіональному рівні мають функціонувати регіональні 
комітети із соціального аудиту на основі тристорон-
нього представництва [7]. 

З 2008 р. на території України веде свою діяльність 
з надання соціологічних та аудиторських послуг Центр 
соціального аудиту (ЦСА) незалежна комерційна орга-
нізація, яка на основі отримання неупередженої інфор-
мації допомагає вирішувати соціальні проблеми окре-
мих компаній та організацій, виявляти соціальні ризики 
в їх функціонуванні [7]. 

Специфіка соціального аудиту базується переваж-
но на його об’єкті комплексі соціально-економічних по-
казників, котрі потребують застосування тих чи інших 
методів, методик, інструментів, прийомів тощо. Під час 
здійснення соціального аудиту широко використову-
ються соціологічні методи дослідження. Для виконання 
робіт, пов’язаних із збиранням, порівнянням, аналізом 
інформації, використовуються спеціальні техноло-
гії, засновані на якісних і кількісних методах, таких 
як бенч-маркінг, фокус-групи, метод Дельфі, метод 
ассесмент-центру, методика GAP-аналізу, SWOT-
аналіз, експертні опитування, глибинні інтерв’ю, моз-
ковий штурм, метод референтних груп та інші [9].

З метою оцінки сучасного стану розвитку соціально-
го аудиту в Україні, розглянемо практичний досвід його 
впровадження вітчизняними компаніями.

Так, у 2012 р. видавничий будинок «Фактор» при-
дбав права на випуск видань «Disney» одного з най-
більших світових ліцензіатів та успішного видавця 

Таблиця 1
Науково-методичні підходи до визначення сутності дефініції «соціальний аудит»

Автор Тлумачення поняття «соціальний аудит»

Р. Ватьє [8]

Соціальний аудит – це інструмент управління, керівництва і способу спостереження, 
який, за аналогією з фінансовою або бухгалтерською ревізією, дає можливість оцінити 
здатність підприємства або організації управляти соціальними проблемами, що викликані 
його професійною діяльністю.

П. Канду [1]

Соціальний аудит – незалежна діяльність зі спостереження, аналізу, оцінки і вироблення 
рекомендацій стосовно управління соціальними проблемами, що дозволяє здійснити діа-
гностику і виявити причини цих проблем, оцінити їх значущість і, врешті, сформулювати 
рекомендації щодо конкретних шляхів вирішення цих проблем.

Ю. Попов [6]

Соціальний аудит – ефективний інструмент регулювання соціоекономічних відносин, 
який далеко виходить за рамки окремої організації й охоплює різні рівні соціальної 
сфери, і має на меті не тільки ви-явлення соціальних ризиків, але й активний вплив на 
увесь комплекс відтворення та розвитку людських ресурсів.

О. Мазурик [3] Соціальний аудит – універсальна технологія комплексної перевірки реального стану со-
ціального об’єкта відповідно до прийнятих стандартів, формальних норм та положень.

Л. Полякова, 
Н. Демків [5]

Соціальний аудит – перевірка процедур і методів функціонування господарської системи 
в аспекті соціально-трудових відносин з метою оцінювання їх ефективності та відповід-
ності законодавчо-нормативним актам.

О. Сотула, 
Н. Юсіф [7]

Соціальний аудит – це процес систематичного спостереження, контролю, оцінки та під-
вищення ефективності функціонування і стилю роботи організації, засіб вимірювання її 
впливу на суспільство в цілому.

Л. Кулаковська 
[2]

Соціальний аудит – контроль за виконанням колективних договорів між адміністрацією і 
колективом фірми, дотримання психофізичних рекомендацій при призначенні працівни-
ків на посаду, дотримання правил економії.

Н. Мехеда, 
А. Маджула [4]

Соціальний аудит – це специфічна форма аналізу, ревізії умов соціального середовища 
підприємства з метою виявлення чинників соціального ризику і здійснення пропози-
цій щодо їх зниження – являється результатом розвитку інших форм аудиту, зокрема 
управлінського і фінансового, шляхом розширення критеріїв ефективності, оскільки 
включає в їх склад безліч соціальних чинників.
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дитячої літератури. Для реалізації проекту було об-
рано сучасну високотехнологічну друкарню «Фактор-
Друк» підприємство, яке за всіма критеріями від-
повідає вимогам «The Walt Disney Company». Крім 
високих вимог до стандартів продукції, підприємство 
зобов’язане дотримуватися встановлених стандартів 
соціальної відповідальності. У червні 2012 р. на дру-
карні «Фактор-Друк» комісія представників «Disney» 
провела соціальний аудит. Предметом перевірки ста-
ло дотримання стандартів праці, здоров’я та безпеки 
працівників. Аудитори підтвердили, що діяльність 
підприємства відповідає встановленим цілям в області 
якості, вимогам трудового законодавства, соціальним 
програмам, охороні праці, а також можливостям для 
всебічного розвитку персоналу та забезпечення ком-
фортних умов праці.

Наступним прикладом може слугувати проведення 
соціального аудиту в компанії «ДТЕК». Так, «ДТЕК» є 
найбільшою енергетичною компанією України, яка вхо-
дить до складу фінансово-промислової групи «Систем 
Кепітал Менеджмент» (СКМ). У 2013 р. вона успішно 
пройшла третій щорічний аудит системи управління 
охороною праці на відповідність вимогам міжнародного 
стандарту OHSAS 18001:2007. 

Аудитори ТОВ «Менеджмент Систем Консалтинг» 
щорічно відвідують виробничі і невиробничі підрозді-
ли енергокомпанії, спостерігають за виробничим про-
цесом, проводять бесіди із співробітниками, вивчають 
документацію. Сильними сторонами «ДТЕК» у галузі 
охорони праці у 2013 р. були визнані якісне проведен-
ня електромонтерами первинних інструктажів з охо-
рони праці, знання і розуміння персоналом небезпек і 
ризиків, знання та застосування заходів з управління 
ризиками [10].

Ще одним прикладом активного впровдаження 
соціального аудиту є ПАТ «Кримський содовий за-
вод». У 2014 р. міжнародною інспекційною компанією 
«INTERTEK» в цій компанії було проведено соціаль-
ний аудит на замовлення одного з провідних партне-
рів акціонерного товариства компанією «Saint-Gobain» 
(Франція). Вимоги зарубіжних партнерів у соціальній 
сфері базуються на принципах дотримання трудово-
го законодавства, надання можливості для всебічного 
розвитку персоналу, забезпечення умов праці, що за-
побігають професійним захворюванням тощо. Експер-
тами було проаналізовано систему охорони праці на 
«Кримському содовому заводі», дотримання стандар-
тів у галузі екології, безпеки, кадрової роботи, а також 
дана відповідна оцінка виробничих ділянок, побутових 
приміщень, їдальні, медпункту. У процесі аудиту та-
кож проводилося опитування працівників. Аудитори 
переконалися в тому, що акціонерне товариство не 

тільки випускає якісну продукцію, а й бере на себе 
соціальну відповідальність за своїх працівників. Індекс 
аудиту перевищив по-рогове середнє значення, а це 
означає, що підприємство стабільно розвивається [10].

Сільськогосподарська компанія «АСТАРТА-Київ» 
у 2013 р. продовжила працювати над ствердженням 
соціальних, трудових, екологічних та антикорупцій-
них принципів заради підвищення добробуту та умов 
життя громадян. Охорона навколишнього середовища 
та турбота про здоров’я працівників залишались од-
ним із пріоритетних напрямів діяльності цієї компа-
нії. У 2013 р. «АСТАРТА» підтвердила відповідність 
соціально-екологічним стандартам діяльності Міжна-
родної фінансової корпорації та іншим європейським 
директивам. Заводи компанії успішно пройшли ве-
рифікаційні аудити на відповідність міжнародному 
стандарту ISO 14001:2004. У 2014 р. компанія отрима-
ла звання «Компанії з найвищими стандартами кор-
поративного управління» та посіла одне із чільних 
місць у Національному рейтингу благодійників. То 
того ж, за останній рік на підприємстві було створено 
623 робочих місця [10].

Попри те, що останнім часом в Україні розпочалася 
активізація процесу розвитку соціального аудиту, на 
сьогодні існує ряд проблем, що потребують вирішен-
ня. По-перше, це відсутність організаційно-правової 
основи соціального аудиту, яка б створювала необхідні 
умови для діяльності соціальних аудиторів, – відсут-
ність нормативно-правового регулювання аудиторської 
діяльності у соціальній сфері. По-друге, відсутність 
необхідної кількості кваліфікованих кадрів, здатних 
здійснювати аудит загальнонаціональних програм, 
проектів, заходів тощо. Не менш загрозливими є ряд 
проблем, пов’язаних із недостатньою кількістю мето-
дичних розробок щодо здійснення соціального аудиту, 
аудиторського контролю, відсутністю типових форм 
документів із соціального аудиту, подальшої інформа-
тизації аудиту та багато інших.

Висновки з проведеного дослідження. Як свід-
чить зарубіжний досвід, активне проведення со-
ціального аудиту має підвищити рівень соціальної 
відповідальності бізнесу та створити умови для по-
передження виникнення частини проблем соціально-
го та екологічного характеру у суспільстві. Оскільки 
соціальна сфера є чи не найважливішою для еко-
номічного розвитку держави, соціальний аудит в 
Україні найближчим часом має стати обов’язковим 
для суб’єктів господарювання будь-якої форми влас-
ності. Відсутність на сьогодні повного і ґрунтовного 
вивчення механізму застосування соціального ауди-
ту в Україні створює необхідність подальшого дослі-
дження даного питання і розвідок у цьому напрямку.
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Постановка проблеми. В умовах сучасної україн-
ської економіки формування і функціонування 

ринку праці супроводжується такими складними соці-
альними явищами як наявність прихованого безробіття, 
неповної і надлишкової зайнятості, незатребуваності 
кадрів по багатьом сучасним професіям. Це обумовлено 
не тільки зростанням напруженості на ринку праці, а 
й необхідністю одночасного вирішення багатьох склад-
них і суперечливих проблем: подоланням деформації, 
що склалася в сфері зайнятості та регулюванням поро-
дженої нею безробіття, становленням сучасних соціаль-
но-трудових відносин та вирішенням проблем ефектив-
ної зайнятості населення. У таких умовах все більшого 
значення набуває централізована політика держави в 
галузі регулювання зайнятості та безробіття.

В умовах економічної трансформації політику за-
йнятості слід орієнтувати, в першу чергу, на створення 
умов для більш повного використання трудового по-
тенціалу країни, стимулювання економічної активності 
населення, сприяння розвитку ділової активності допо-
могою зв'язки специфіки інтересів суб’єктів господарю-
вання із завданнями соціально-економічного розвитку 
республіки. Державна політика в галузі зайнятості по-
винна не тільки забезпечувати ефективну зайнятість, а 
й враховувати інтереси соціально незахищених верств 
населення, забезпечувати збалансованість попиту і 
пропозиції робочої сили на ринку праці.

Аналіз останніх досліджень. Такі вчені як С.М. Ба-
бич [1], Л. І., Безтелесна [2], Д.П. Богиня [3], В. С. Ва-
сильченко [4], В. М. Гриньова [5], Н.М. Ковальська [6], 
Е.М. Лібанова [7] та ін. вважають, що на сучасному етапі 
сталого соціально-економічного розвитку країни полі-
тику зайнятості слід привести у відповідність з пріори-
тетами структурної перебудови економіки, орієнтувати 
на активізацію вивільнення надлишкової робочої сили з 
організацій, її перерозподіл в галузі пріоритетного роз-
витку, а також на залучення безробітних в суспільно 
корисну діяльність та надання кожному економічно ак-
тивному члену суспільства можливості працевлашту-
вання або зайняття підприємницькою діяльністю. Ми 
підтримуємо постановку таких питань та пропонуємо 
своє бачення напрямів державного регулювання забез-
печення ефективної зайнятості населення.

Не вирішені раніше частини загальної пробле-
ми. Огляд наукових праць із цієї проблематики дає 
підстави стверджувати, що питанням удосконалення 
державного регулювання забезпечення ефективної за-
йнятості населення не приділяється належної уваги в 
наукових дослідженнях. Звичайно, доцільно розгляда-
ти концептуальні основи системи соціального захисту 
безробітних, а також вирішувати практичні пріоритет-
ні питання у галузі соціального захисту від безробіття.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
визначення шляхів удосконалення державного регулю-
вання забезпечення ефективної зайнятості населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. На від-
міну від існуючих підходів до формування політики за-
йнятості, ми робимо акцент на вдосконаленні системи 

соціального захисту безробітних. Вважаємо, що меха-
нізм державного регулювання зайнятості не може на-
дійно і ефективно функціонувати без органічно вбудо-
ваною в нього системи соціального захисту безробітних.

Безпосередньо система соціального захисту без-
робітних, на наш погляд, є сукупність соціально-еко-
номічних інструментів, що дозволяють реалізовувати 
заходи соціального захисту безробітних, сприяти їх 
включенню в сферу зайнятості та здійснювати стра-
хування від безробіття.

Виходячи з вищевикладеного, вважаємо можливим 
сформулювати концептуальні основи системи соціаль-
ного захисту безробітних:

створення системи страхування від безробіття;
багаторівневе фінансування програм зайнятості;
створення дієвих стимулів для організацій по най-

му тривало безробітних громадян;
домінуюча роль держави в регулюванні трудових 

відносин;
пріоритет активних програм сприяння зайнятості;
сприяння адаптації громадян на ринку праці з мак-

симально можливою реалізацією їх трудового потен-
ціалу;

підвищення стимулюючої ролі допомоги з безробіт-
тя, за допомогою їх диференціації залежно від стажу 
та рівня заробітної плати.

Адекватно активній політиці регулювання зайня-
тості населення пропонуємо класифікувати функції 
системи соціального захисту за трьома основними 
напрямками: стабілізація ринку праці, підготовка до 
оновлення ринку робочої сили, соціальне страхування.

Пріоритетними завданнями у сфері соціального за-
хисту від безробіття, заснованої на принципах стра-
хування, є:

надання державних гарантій захисту від безробіт-
тя працюючим громадянам;

забезпечення адресного соціального захисту безро-
бітних, заснованого на диференційованому підході до 
різних соціальних груп;

підвищення стимулюючої ролі допомоги з безробіття 
за допомогою їх встановлення на основі таких критеріїв 
як трудовий стаж і рівень заробітної плати.

Відносно тривало безробітних доцільно застосову-
вати диференційований підхід: відокремити тих гро-
мадян, які не хочуть працювати з яких-небудь при-
чин від тих, хто не може знайти роботу з об’єктивних 
обставин і потребує трудової реабілітації. Видається, 
що реабілітація тривало безробітних в свою чергу по-
требують диференційованого підходу по окремим со-
ціальним категоріям (табл.1).

Допомога тривало безробітним з боку органів дер-
жавної служби зайнятості переслідує дві основні мети: 
зниження стрессогенности від втрати робочого місця 
і формування установки на активний пошук роботи  
[2, 7]. Активізація роботи державної служби зайня-
тості населення з різними соціальними категоріями 
тривало безробітних дозволить запобігти їх перехід у 
сферу незареєстрованих форм зайнятості та прихова-
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ного безробіття, а також зменшить соціальну напругу 
та збереже зв’язок тимчасово не працюючих громадян 
з ринком праці.

Таблиця 1 
Основоположні напрямки реабілітації  

тривало безробітних
Соціальна 
категорія 

безробітних
Заходи впливу

Робочі реалізація програм громадських робіт 
та надання тимчасових робочих місць

Службовці

професійне навчання і перенавчання 
з урахуванням поточного і перспек-
тивного попиту на ринку праці, під-
тримка самозайнятості

Інженер-
но-технічні 
робітники

програми підвищення кваліфікації 
для осіб з вищою освітою

Випускники 
навчальних 
закладів

професійне навчання випускників та 
їх подальше працевлаштування, про-
форієнтація, підбір вакансій, організа-
ція курсів з методів пошуку роботи

Видається, що сприяння працевлаштуванню недо-
статньо конкурентоспроможних на ринку праці кате-
горій населення слід здійснювати не тільки за допомо-
гою створення нових робочих місць, але також шляхом 
розширення системи самозайнятості та надомної пра-
ці, тимчасових та громадських робіт в першу чергу 
для тривало безробітних і не отримують допомогу з 
безробіття. Крім цього, доцільно розширити взаємо-
дію служби зайнятості з суб’єктами господарювання 
у питаннях надання допомоги не тільки при створенні 
нових робочих місць та надання інформації про вакан-
сії, але і у вивченні можливості перерозподілу пра-
цівників всередині організації або між організаціями 
регіону, минаючи стан безробіття.

В економічній літературі до тимчасової зайнятості, 
як правило, відносять всі види тимчасової, спорадичною, 
випадкової роботи [1, 3, 7]. Вважаємо, що визначення 
масштабів, термінів тимчасових робіт і потреби в пра-
цівниках для їх виконання є базою для випереджаючого 
планування та організації їх на місцях, що надасть мож-
ливість попередньо формувати контингент тимчасових 
працівників, в тому числі і з персоналу незавантажених 
або простоюють організацій. Для досягнення цієї мети 
необхідна скоординована робота всіх органів управління 
в забезпеченні тимчасової зайнятості населення на осно-
ві створення бірж тимчасових робіт.

На наш погляд, широке поширення гнучких видів 
зайнятості дозволить пом’якшити безробіття і створи-
ти додаткові робочі місця, дасть можливість суб’єктам 
господарювання маневрувати трудовими ресурсами в 
періоди змін кон’юнктури ринку праці, а громадянам 
надасть можливість більш гнучкого використання свого 
часу. Крім цього, добровільна неповна зайнятість з одно-
го боку служить джерелом додаткових доходів сім’ї, а з 
іншого – є психологічним фактором включеності індивіда 
в суспільне життя. У той же час гнучкі види зайнятості 
не забезпечують працівникам тих соціальних гарантій, 
які мають роботу повний робочий час на постійній основі.

З метою забезпечення ефективної зайнятості насе-
лення вважаємо дуже перспективним розвиток таких 
нетрадиційних форм зайнятості як телекомп’ютинг, 
лізинг персоналу і аутсортинг.

Телекомп’ютинг являє собою новий спосіб організа-
ції роботи за допомогою використання телекомунікацій, 
електронного обладнання та Інтернет-технологій. Цей 
спосіб дистанційних відносин між наймачем і працівни-
ком дозволяє безробітним отримати роботу в організа-
ції, розташованої в іншому регіоні, а також дає доступ 
до працевлаштування людям з обмеженими фізичними 
можливостями.

Лізинг персоналу – така форма співпраці наймача 
і працівника, коли обидві сторони укладають довго-
строковий договір з кадровим агентством, при цьому 
наймачеві не потрібно укладати контракт безпосе-
редньо з працівником. Після закінчення терміну дії 
договору на лізинг персоналу сторони можуть при-
пинити правовідносини або укласти новий договір, а 
також наприклад, на умовах, встановлених кадровим 
агентством, має право укласти з працівником трудо-
вий договір на невизначений термін. Різновидом лі-
зингу персоналу є аутсортинг – використання праці 
тимчасових працівників, які нараховуються в іншій 
організації [5, 7]. Такий вид трудових відносин до-
цільно застосовувати наймачам, які мають потребу в 
працівниках на певний період: для заміщення тим-
часово відсутнього основного персоналу або для ви-
конання певного обсягу робіт.

Відповідно до Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРООН), самостійна зайнятість 
розглядається як стратегічна міра захисту населення 
від безробіття.

Міжнародна організація праці розглядає самозай-
нятість як доступність гідної роботи на противагу со-
ціальній нерівності, а розвиток малого бізнесу – як 
ефективний засіб збільшення самостійної зайнятості, 
що визначено Міжнародною конференцією (1998 р.) 
І закріплено в Рекомендації № 189 «Створення ро-
бочих місць на малих та середніх підприємствах» 
[8, с. 54]. Слід зазначити, що в сучасних умовах в роз-
винених країнах самозайняті являють собою дуже 
діспаратние групи робочої сили, які розрізняються 
якістю праці і його організацією. До них, як правило, 
відносять роботу в особистих підсобних господарствах, 
ведення фермерських господарств, створення органі-
зацій сімейного бізнесу та ін.

Виведення самозайнятих громадян з тіньового сек-
тора економіки і включення їх в офіційний ринок пра-
ці можливо за допомогою стимулювання самостійної 
зайнятості за допомогою дієвого комплексу заходів 
спрямованих на підтримку підприємництва, в тому 
числі на реінтеграцію безробітних в економічне жит-
тя шляхом фінансування самозайнятості і створення 
адекватної нормативно-правової бази.

Малий бізнес також являє собою дієвий інструмент 
скорочення безробіття і реальну можливість зайнятос-
ті незахищеним верствам населення. Розвиток малого 
бізнесу в Україні дозволить створити нові робочі місця, 
забезпечити стабільність динаміки зайнятості та соці-
альну стійкість у суспільстві. Малі організації менше 
фондомісткість, ціна створюваного робочого місця тут 
нижчі, а терміни створення додаткових робочих місць 
менше, ніж у середніх і великих організаціях.

Стимулювання розвитку малого підприємництва в 
сучасних умовах вимагає, насамперед, сприяння фі-
нансових установ, у тому числі вдосконалення систе-
ми субсидування і пільгового кредитування, а також 
податкової системи. При цьому фінансово-економічну 
допомогу по розширенню підприємницької діяльності 
слід здійснювати адресно і чітко пов’язувати її з кіль-
кістю новостворених робочих місць. Крім цього, доціль-
но розвивати фінансово-кредитний механізм сприяння 
зайнятості в сфері малого бізнесу і самофінансування 
підприємців, у тому числі на кооперативній основі.

Слід зазначити, що малі суб’єкти господарювання 
на перших стадіях свого становлення і розвитку потре-
бують особливо сприятливих умовах, оскільки вони не 
мають достатніх фінансових ресурсів, а також стабіль-
них господарських зв’язків з іншими організаціями, не-
достатньо, в силу малої доступності для них інформа-
ційних засобів, орієнтуються в кон’юнктурі ринку.

На нашу думку, одним з найважливіших видів ді-
євої допомоги розвитку малого бізнесу є відкритий, а в 
ряді випадків пільговий, доступ до устаткування різно-
го ступеня зношеності, в даний час списувати з великих 
державних суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим, 
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доцільно створити фонд списаного виробничого облад-
нання з періодичним оповіщенням про його резервах 
асоціацій суб’єктів малого підприємництва, обласних та 
районних центрів зайнятості населення та приватних 
підприємців.

Крім цього, досить актуальним представляється 
розширення консультаційних послуг малим і середнім 
організаціям, у тому числі допомога малим промисло-
вим суб’єктам господарювання в розробці продукту, 
його вдосконалення, поліпшення зовнішнього вигляду, 
в проведенні рекламної компанії, а також сприяння 
експорту виробів.

В умовах економічної трансформації вважаємо за 
доцільне, переглянути систему преференцій малому 
бізнесу, передбачивши надання пільг організаціям, 
які розширюють свою господарську діяльність і ство-
рюють нові робочі місця. На регіональному рівні дер-
жавної політики підтримки малого підприємництва, на 
наш погляд, слід враховувати виробничо-технологічні 
відмінності між окремими функціональними типами 
малих суб’єктів господарювання:

відмінності за часом, який необхідно для облашту-
вання робочих місць в даній організації, що познача-
ється на термінах окупності капітальних вкладень і 
конкурентоспроможності компанії;

кількість створюваних робочих місць, у тому числі 
для молодих фахівців і безробітних, а також інших 
громадян, не здатних на рівних умовах конкурувати 
на ринку праці;

особливості технологічного циклу залежно від ха-
рактеру виробництва (термін зберігання продукції на 
складах, необхідність тримати запаси сировини і ма-
теріалів);

пріоритетність для регіону того чи іншого вироб-
ництва, в силу того, що воно має отримувати більшу 
підтримку від влади.

Висновки. Таким чином, одним із пріоритетних 
напрямів державного регулювання зайнятості на-
селення є вдосконалення соціального захисту без-
робітних на основі створення системи страхування 
від безробіття, яка дозволить підвищити рівень ма-
теріальної допомоги безробітним, посилити адрес-
ність її отримання та стимулювати громадян, які 
втратили роботу, до активного працевлаштування. 
У свою чергу, розвиток малого бізнесу та різних ви-
дів нетрадиційної зайнятості є дієвим інструментом 
зниження рівня нерегистрируемой безробіття, ско-
рочення надлишкової зайнятості, підвищення рівня 
економічної активності громадян, а також інтегру-
вання недостатньо конкурентоспроможних категорій 
населення в трудову діяльність.

Крім цього, розвиток різних форм господарської 
діяльності сприяє адаптації населення до ринкових 
умов і є значним соціально-економічним стимулом для 
створення в суспільстві, в тому числі і в невеликих 
населених пунктах, політичного і соціального клімату, 
сприятливого як розвитку всього соціуму, так і окре-
мої особистості.
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В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

У статті визначено основні тенденції розвитку світового ринку хіміко-фармацевтичної продукції: збереження темпів 
зростання навіть в умовах глобальної кризи, скорочення частки розвинених країн та збільшення частки країн, 
що розвиваються у виробництві й споживанні фармацевтичної продукції, зростання консолідації між компаніями-
виробниками лікувальних препаратів, підвищення ступеня наукоємності розробки лікарських засобів та ін. Позначено 
напрями, що ведуть до структурної перебудови світової хіміко-фармацевтичної галузі.
Ключові слова: хіміко-фармацевтичний ринок, фармацевтична галузь, наукоємність, глобальна криза, консолідація, 
злиття та поглинання.

Постановка загальної проблеми. Фармацевтич-
на промисловість – одна з найскладніших га-

лузей хімічної індустрії, що відрізняється великою 
кількістю підгалузей, високим рівнем НДДКР і ве-
личезними капітальними витратами. Продукція су-
часної фармацевтичної промисловості набуває все 
більшого значення для охорони здоров'я постійно 
зростаючого населення планети. Для галузі харак-
терні стійкі, високі темпи зростання виробництва і 
прибутку, причому зростання попиту на лікарські 
препарати в світі і в окремих країнах практично не 
залежить від підйомів або спадів в економіці. Фар-
мацевтична галузь виступає в даний час як один з 
важливих секторів світової економіки, який значно 
впливає на стан справ у суміжних сферах: охоро-
ні здоров'я, страховому бізнесі, фінансах і т.д. При 
цьому зростаюча наукоємність фармацевтичного ви-
робництва забезпечує тісний розвиток міжгалузевих 
зв'язків з багатьма галузями промисловості, такими 
як нафтохімія, біотехнології та військово-промисло-
вим комплексом. 

В умовах глобалізації світової економіки фар-
мацевтична індустрія зазнає якісних змін внаслідок 
великих геополітичних процесів, що трансформують 
масштаб ринків збуту продукції галузі, які ліквіду-
ють анклави країн і регіонів, відокремлені від світо-
вої патентної системи, що спонукають до уніфікації 
клінічних методик дослідження в процесі створення 
лікарських засобів.

Фармацевтичний ринок перейшов у третє тисячоліття 
як могутній промисловий сектор, що входить у п'ятірку 
найбільш прибуткових галузей світової економіки.

Дослідженню і аналізу тенденцій подальшого роз-
витку світового ринку фармацевтичної продукції при-
свячено роботи іноземних і вітчизняних науковців-
практиків: Балашова А.І., Доровського О.В. [2], Ленцена 
М., Морана М., Канемото К., Щетко В.О. [3] та інших. 
Вивчення різних аспектів розвитку світового фарма-
цевтичного ринку в рамках своєї діяльності здійсню-

ють спеціалізовані організації: Асоціація міжнародних 
фармацевтичних виробників, Інститут інформаційного 
забезпечення охорони здоров'я (IMS) [1] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Ринок фармацевтичної продукції є одним 
із стратегічних пріоритетів для соціально-економічно-
го розвитку будь-якої країни світу. Висока наукоєм-
ність, застосування передових технологій у цій галузі 
надають значний мультиплікативний ефект хімічного 
виробництва, сільського господарства, машинобуду-
вання, наукової діяльності. Крім цього, високий рі-
вень розвитку фармацевтичної промисловості країни 
впливає на забезпеченість населення лікарськими за-
собами, якість медичного обслуговування, а отже на 
якість і тривалість життя. Досягнення високого рівня 
національного ринку фармацевтичної продукції мож-
ливе лише за умов постійного моніторингу та дослі-
дження різних аспектів світових тенденцій розвитку 
цієї галузі. Враховуючи постійні зміни міжнародної 
економіки під впливом процесів глобалізації, мутацію 
та поширення захворювань на різні регіони світу, по-
яву нових ліків дана проблема не втрачає своєї ак-
туальності та потребує всебічного вивчення і аналізу.

Метою статті є визначення основних напрямів 
функціонування світового ринку фармацевтичної про-
дукції на найближчу перспективу, дослідження про-
блем і протиріч його сучасного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світо-
вий фармацевтичний ринок поряд з нафтовим, газо-
вим і мінеральних добрив є одним з найприбутковішим 
секторів міжнародної економіки. Це обумовлено спе-
цифікою фармацевтичної галузі, а саме постійною по-
требою в лікарських засобах і нееластичністю попиту 
на них. За таких умов незважаючи на тривалу фінан-
сову кризу світовий фармацевтичний ринок неухильно 
демонструє зростання майже по всіх сегментах. Під-
твердженням вищезазначеного є дані, що в 2012 році 
обсяг світового фармацевтичного ринку склав близько 
1 трлн. дол. (рис. 1). За прогнозами Інституту інформа-
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ційного забезпечення охорони здоров'я ємність світо-
вого фармацевтичного ринку до 2016 року зросте до 
рівня 1,2 трлн. дол. [1, с. 4]. При цьому наголошується, 
що зростання ринку в найближчі п'ять років сповіль-
ниться до рівня 3-6% на рік. В період 2005–2010 роки 
зростання становило понад 6% щорічно, незважаючи 
на світову кризу [2]. 
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Рис. 1. Обсяг і темпи зростання  
світового фармацевтичного ринку [2]

Очікуване зростання в основному пояснюється 
розширенням ринку за рахунок провідних країн, 
що розвиваються і препаратів-дженериків. Крім 
цього, зростанню продажу ліків сприяють наступні 
чинники:

– загальне зростання захворюваності через погір-
шення екології;

– «старіння населення» в розвинених країнах від-
бувається скоріше за природний приріст;

– зростання рівня доходів населення в Китаї, Індії, 
Росії, країнах Східної Європи, що сприяє використан-
ню більш дорогих і якісних препаратів [3].

Сьогодні експансія міжнародних фармацевтичних 
компаній на ринки, що розвиваються, розглядається 
як невід'ємна складова глобальної стратегії в контексті 
зсуву центра тяжіння у Великій Фармі. По мірі вповіль-
нення темпів приросту розвинених фармацевтичних 
ринків інтерес глобальних гравців все частіше зверта-
ється убік фармацевтичних ринків, що розвиваються 
й володіють значним потенціалом. Наприклад, "Pfіzer" 
протягом найближчих 5 років планує збільшити питому 
вагу продажів на фармацевтичних ринках, що розвива-
ються у загальному обсязі доходу від реалізації з 13 до 
20%. Особливо привабливими на цих ринках представ-
ляються такі терапевтичні галузі, як лікування серце-
во-судинних захворювань, купірування болю, а також 
боротьба з інфекційними захворюваннями, пенетрація 
в яких вже досягла межі на розвинених ринках. У той 
же час вихід на фармринки, що розвиваються може на-
дати новий поштовх продажу препаратів вищезгаданих 
терапевтичних напрямків [3].

В якості ключових драйверів глобальної Фарми 
до 2020 році розглядалися 7 країн – Китай, Бразилія, 
Росія, Туреччина, Індія, Мексика й Південна Корея. 
"ІMS Health" розширила список фармринків, що роз-
виваються з 7 до 17 країн, які впродовж наступних 3 
років будуть забезпечувати біля 50% вкладу в приріст 
світового фармринку [2].

У територіальному контексті лідерство утримують 
Північна Америка, Західна Європа (топ-5) і Японія (рис. 
2). Однак за таким показником, як динаміка зростан-
ня, ці лідери явно поступаються фармацевтичним рин-
кам, що розвиваються частка яких на глобальній арені 
збільшилася з 21% в 2012 році до 24% в 2013 році.

За даними «IMS Health» по темпах зростання рин-
ки, що розвиваються розподіляються на три групи. 
У першій групі знаходиться тільки Китай з щорічним 
приростом на рівні 15-18%. Прогнозується, що КНР 
до 2016 року займе друге місце в світі після США. 
У другу групу входять такі країни, як Бразилія, Ро-
сія та Індія, з темпами зростання 9-14%. У третю гру-
пу включені 17 країн, щорічний темп приросту фар-
мацевтичних ринків яких складає 7-10%.
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Згідно з визначенням, статус «розвиваються» при-
власнюють тим фармацевтичним ринкам, для яких 
характерним є сумарне зростання на рівні більш ніж 
1 млрд дол. протягом 5 років. Відповідно з цим, до цієї 
групи увійшли Алжир, Колумбія, Нігерія і Саудівська 
Аравія. Всього до ринків 3-го рівня відносяться 17 кра-
їн, на території яких проживають близько 1,379 млн. 
чоловік. Очікується, що обсяг фармацевтичних ринків 
цих країн збільшиться з 94400 млн. дол. в 2014 році до 
127 млрд. дол. в 2017 році [4].

Необхідно зазначити, ринками, що розвивають-
ся які належать до 3-ї групи, є ринки країн з істот-
ними відмінностями систем охорони здоров'я. Так, 
в цю групу включені держави, витрати на лікар-
ські засоби яких становлять від 96 до 222 дол. на 
1 особу (Польща, Аргентина, Туреччина, Мексика, 
Венесуела, В'єтнам, Румунія, Саудівська Аравія і 
Колумбія), і країни, де цей показник коливається в 
межах від 7 до 81 дол. (ПАР, Таїланд, Індія, Ніге-
рія, Україна, Пакистан, Єгипет, Алжир).

В умовах економічної невизначеності збільшу-
ється доля корпоративних проектів. Глобальні гравці 
Великої Фарми все менше займаються розробкою но-
вих молекул поодинці, а укладають різні угоди щодо 
спільної роботи з невеликими компаніями, які займа-
ються розробками у сфері біотехнологій.

Зауважимо, що компанії-лідери по-різному реагу-
ють на виклики ринку: деякі з них продовжують вести 
політику придбання і диверсифікації; інші, навпаки, 
спеціалізуються у вузьких напрямках; компанії, що 
зіткнулися зі зменшенням обороту, реалізують про-
грами, пов'язані зі скороченням внутрішніх витрат 
та оптимізацією бізнес-процесів. Наприклад, 2013 рік 
характеризувався для фармацевтичної промисловості 
великою кількістю угод по злиттю і поглинанню, тобто 
продовжувались процеси консолідації (табл. 1).

За даними аналітичної компанії «Business Monitor», 
протягом 2013 року проведено 128 угод, загальна вар-
тість яких склала 127 млрд. дол. Таким чином, цей 
показник в 2013 році був на 14% вище, ніж у попере-
дньому. В цілому процес консолідації в 2013-2014 ро-
ках можна охарактеризувати рядом факторів. Варто 
відзначити, що укладення так званих мегаугод (типу 
«Pfizer» / «Wyeth», «MSD» / «Schering Plough») вже 
не відбувається. Угоди по злиттю і поглинанню все 
частіше сконцентровані в таких секторах ринку, як 
онкологія, цукровий діабет, гострі інфекційні або хро-
нічні захворювання, дерматологія, урологія, гастроен-
терологія і гінекологія. Найбільш високу інвестиційну 
привабливість мають компанії, що займаються біотех-
нологіями, а також розробкою і виробництвом новітніх 
діагностичних систем. Необхідно відзначити і зростан-
ня консолідації в сегменті виробництва генеричних 
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лікарських засобів, що сприяє збільшенню охоплення 
фармацевтичних ринків, що розвиваються, які мають 
значний потенціал для зростання.

Зокрема, німецький фармацевтичний гігант «Bayer», 
викупивши норвезьку компанію «Algeta» за 2,1 млрд 
євро, отримав повний доступ до спільної розробки – пре-
парату Xofigo (радій-223). Це радіоактивний ізотоп, який 
застосовується при онкологічних захворюваннях. Керів-
ництво «Bayer» вважає, що може отримати від продажу 
цього препарату більше 1 млрд. євро. Англо-шведська 
компанія «AstraZeneca» в 2013 році уклала 6-ть угод зі 
злиття і поглинання, ставши найбільш активною ком-
панією в цій сфері. Придбання американських компаній 
«Pearl Therapeutics» (1150 млн. дол.), «Omthera, Alpha 
Core Pharma» (500 млн. дол.), «Amplimmune» (275 млн. 
дол.) І «Spirogen» (440 млн. дол.) Помітно розширює про-
дуктовий портфель «AstraZeneca» у сфері біотехнологій, 
а саме викуп частки «BMS» зі спільної компанії щодо 
розробки протидіабетичних засобів [1; 5].

Розширюється сектор медичної продукції особли-
вого попиту і продукції, орієнтованої на певні спо-
живчі ніші. Прогнозується, що до класів лікарських 
засобів, на які припадатиме найбільша частка витрат 
в 2016 році, будуть відноситись ліки від раку, діабету, 
астми, аутоімунних захворювань і препарати, що ре-
гулюють ліпідний обмін. Особливо високі темпи зрос-
тання спостерігаються на субринку онкологічних пре-
паратів – за останні п'ять років темп зростання склав 
в середньому 13%. Фахівці пояснюють це зростанням 
частки літніх людей в розвинених країнах, а також 
поліпшенням діагностики ракових захворювань. По-
над 70% всіх онкологічних препаратів реалізуються 
в США і п'яти провідних європейських країнах (Ні-
меччина, Франція, Швейцарія, Швеція, Нідерланди). 
В цілому провідні 20-ть сфер терапії становитимуть 
42% витрат від платежів на лікарські засоби в світі. 
У семи з цих 20-ти сфер терапії на основі останніх до-
сягнень глобальної медицини спеціально розробляють 
ліки з новими механізмами передачі діючих речовин і 
поліпшеною ефективністю [4, p. 7]. 

Перспективним, з погляду потенційного зростан-
ня, є і ринок медикаментів для ветеринарії. На ньо-
го активно виходять такі великі виробники, як Pfizer, 
Abbott Laboratories і Novartis AG. Зростання продажів 
препаратів для лікування тварин щорічно складає 5%. 
Зростає кількість власників домашніх тварин, готових 
витрачати на своїх улюбленців сотні й навіть тися-
чі доларів. Так, щорічно витрати на домашніх тварин 
становлять близько 40 млрд. дол., з них половина ви-
трачається на ветеринарну допомогу. При цьому спо-
стерігається тенденція розвитку ветеринарних пре-
паратів, аналогічних існуючим в «людській медицині», 
наприклад препаратів для домашніх тварин від мор-
ської хвороби або від ожиріння і діабету [3].

Очевидно, що швидко зростаючі фармацевтичні 
ринки є логічною метою для представників Великої 
Фарми. Велика кількість населення і щорічна динамі-

ка до його збільшення, підвищення їх добробуту, вели-
кі державні інвестиції в охорону здоров'я й при цьому 
щорічне збільшення чисельності хронічних захворю-
вань – все це є характерною рисою країн, що розви-
ваються, і причиною підвищення попиту на лікарські 
засоби. Саме тому велика увага таких компаній за-
лучають існуючі на локальних ринках фармацевтичні 
компанії – виробники безрецептурних і генеричних 
лікарських засобів [1; 4]. 

Підвищення рівня доступності й фінансування сис-
теми медичного забезпечення, а також плаваючого 
співвідношення генеричних й інноваційних продуктів 
вносять певний вклад у структурну реорганізацію 
фармринку. Крім того, закінчення строку дії патент-
ного захисту по багатьох препаратах при відсутності 
відповідного притоку нових патентів буде сприяти по-
дальшому прискоренню розповсюдження генеричних 
ліків в США і Європі. Ця тенденція буде також поси-
люватися враховуючи дефіцит бюджетів країн. Біль-
шість фармринків, що розвиваються мають позитивні 
фінансові умови для розвитку, що обумовлено зрос-
танням приватних доходів населення, а також більш 
низький рівень державного боргу. Ще однією особли-
вістю фармринків, що розвиваються є домінування 
роздрібного сегменту, який сплачується з приватних 
коштів населення.

Тенденцією, що вплине на розвиток фармаколо-
гічної індустрії в середньостроковій перспективі, є 
розширення використання біотехнологічних розробок 
у створенні нових лікарських препаратів. У світі спо-
стерігається стрімке зростання числа біотехнологічних 
компаній, фокус досліджень яких лежить цілком в об-
ласті фармакології. Фармацевтичні гіганти або ство-
рюють у своїх структурах відповідні підрозділи, або 
використовують схему аутсорсингу, передаючи влас-
тиво вузькоспеціальні дослідження субпідрядникам. 

Відповідно до оцінок Prіcewaterhouse Coopers по-
винні відбутися ключові зміни в галузі: зсув акценту 
з лікування на профілактику та на результат. На змі-
ну існуючому лінійному науково-дослідному процесу 
прийде процес безперервного тестування й ліцензу-
вання; відмова від моделі продажів по типу "блокбас-
тера"; служба логістики стане приносити доход; на 
зміну оптовикам прийдуть більш продумані канали 
поширення продукції її безпосереднім споживачам; 
моніторинг відповідності лікарських засобів стану па-
цієнтів стає вигідний як пацієнтам, так і джерелам фі-
нансування системи охорони здоров'я й постачальни-
кам; застосування нових технологій буде стимулювати 
науково-дослідну діяльність; зростання міжнародного 
співробітництва в нормативно-регулюючій сфері.

Висновки. З наведеного вище можна зробити ви-
сновок, що в 2014 році зростання світового фармацев-
тичного ринку здійснювалося за рахунок позитивної 
динаміки фармацевтичних ринків, що розвиваються. 
Ці вкрай неоднорідні ринки визначають сьогодні (і в 
майбутньому ця тенденція збережеться) ландшафт 

Таблиця 1
Топ-10 найбільших угод по злиттю і поглинанню на фармацевтичному ринку, 2013 рік [5]

№ Компанія-поглинач Компанія-мішень Сума угоди, 
млрд. дол. Сфера діяльності

1 «Actavis» «Forest Laboratories» 25 Генеричні препарати
2 «Amgen» «Onyx» 10,4 Біотехнології
3 «Valeant Pharmaceuticals» «Bausch&Lomb» 8,7 Офтальмологія
4 «Perrigo» «Elan Corp» 8,6 Біотехнології
5 «Actavis» «Wamer Chilcott» 8,5 Спеціалізовані препарати
6 «McKesson» «Celesio» 8,3 Оптова реалізація
7 «AstraZeneca» «BMS Diabets» 3,3 Цукровий діабет
8 «Shire» «Viro Pharma» 3,3 Біотехнології
9 «Forest Laboratories» «Aptalis» 2,9 Генеричні препарати
10 «Salix Pharmaceutical» «Santarus» 2,6 Гастроентерологія
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світового фармацевтичного ринку. Гарантом цього є 
їх досить великий ринковий потенціал. Однак стало-
му розвитку цих ринків заважає обмежувальна полі-
тика зростання, спрямована на скорочення витрат на 
охорону здоров'я, викликана перш за все наслідками 
глобальної фінансової кризи. На ці зовнішні та вну-
трішні фактори фармацевтичні компанії реагують по-
різному. Багато шукають вихід у подальшій консоліда-
ції за допомогою злиття і поглинання. Проте кількість 
інвестиційно привабливих об'єктів для придбання ско-
рочується, зростає ціна угод, все частіше компанії-по-

глиначі можуть отримати такі додаткові проблеми, як 
неприбуткові напрями роботи, непотрібні виробничі 
потужності, велика кількість персоналу, нерентабель-
ні відділення в країнах з недостатньою перспективою, 
великі витрати на розробку, реєстрацію і виведення на 
ринок нових молекул.

До стратегічних цілей угод злиттів і поглинань від-
носяться: збільшення присутності на перспективних 
фармацевтичних ринках, придбання нових препаратів 
з великим ринковим потенціалом, диверсифікація біз-
нес-процесів.
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Постановка проблемы. Управление воспроизвод-
ством в сельском хозяйстве является одной из 

наиболее важных проблем организации производства 
и экономики в целом. Создание действенной систе-
мы управления напрямую связано с инструментари-
ем анализа показателей и индикаторов деятельности 
субъектов хозяйствования [5, с. 34-40]. Стабильная 
динамическая результативность как на микро уровне 
(для предприятий), так и на макро уровне (для стра-
ны в целом), обусловлена четким и последовательным 
аналитическим обеспечением хозяйственных процес-
сов. Это не только обуславливает наличие достоверной 
информационной базы, но и позволяет своевременно 
определять «слабые» места, прогнозировать риски и 
координировать управленческие решения соответ-
ственно поставленной стратегии развития. 

Проблемам учетно-аналитического обеспечения 
процесса управления воспроизводством в сельском 
хозяйстве, посвящены научные труды многих совре-
менных исследователей-экономистов (И.А. Бланка,  
А.Д. Гудзинского, Г.Г. Кирейцева, В.К. Савчука, 
Л.К. Сука, И.Г. Усачева и др.), что еще раз подтверж-
дает актуальность темы данного исследования.

Постановка задания. Основываясь на выше изло-
женном можем сформулировать основную цель ста-
тьи – раскрыть сущность и обосновать концептуальное 
значение индикативно-аналитического моделирования 
для эффективного управления воспроизводственными 
процессами в растениеводстве.

Основной материал исследования. Индикативно-
аналитическое моделирование обеспечивает устой-
чивое управление формированием и использованием 
долгосрочных биологических активов растениеводства 
на основе системы показателей их воспроизводства. 
В соответствии с уровнями управления (тактический, 
оперативный и стратегический) [2, с. 10] в общей си-
стеме менеджмента воспроизводства многолетних на-
саждений индикативно-аналитическое моделирование 
выступает рабочим инструментом практической реа-
лизации стратегических задач деятельности сельско-
хозяйственного предприятия. Это, в первую очередь, 
обосновывается его апробированной исходной базой, 
которой становятся результаты управленческих ре-
шений предыдущих уровней менеджмента. Поэтому, 
индикативно-аналитическое моделирование воспро-
изводства долгосрочных биологических активов рас-
тениеводства является процессом формирования си-

стемы индикаторов, характеризующие состояние и 
динамику исследуемых процессов конкретного пред-
приятия, а также обеспечивающие их эффективность 
и результативность.

Эффективность хозяйствования сельскохозяй-
ственных предприятий во многом зависит от точности 
использованного инструментария для исследования 
и реализации процессов воспроизводства долгосроч-
ных биологических активов растениеводства. Инди-
кативно-аналитическое моделирование обеспечивает 
количественную параметризацию результатов оценки 
состояния и динамики воспроизводства многолетних 
насаждений, способствует повышению качества ана-
литического обеспечения и эффективности системы 
управления в целом. Обозначенная модель выступает 
ориентиром количественного измерения ожидаемых 
результатов (негативных и позитивных) факторного 
влияния на воспроизводство долгосрочных биологиче-
ских активов растениеводства.

Основой индикативно-аналитического моделиро-
вания воспроизводственных процессов растениевод-
ства выступает индикативный анализ, позволяющий 
определить оптимальные направления эффективного 
формирования и использования биологического потен-
циала отрасли.

В процессе управления воспроизводством долго-
срочных биологических активов растениеводства, ре-
шения принимаются на основе формализированных 
данных, информации и показателей. Одним из спо-
собов формализации данных для целей управления 
выступает разработка системы индикаторов, которые 
являются количественной или качественной характе-
ристикой состояния и динамики процессов воспроиз-
водства насаждений. 

Учитывая биологическую природу многолетних 
насаждений и основополагающее влияние природно-
климатических условий на процессы воспроизводства 
[1, с. 44], для аналитической оценки их эффективности 
наиболее действенным является метод индикативно-
го анализа. Он позволяет не только оценить состояние 
воспроизводства долгосрочных биологических активов 
растениеводства, но и прослеживать его динамику по 
этапам реализации и дает возможность сопоставлять 
полученные результаты как по отдельному хозяйству 
за разные периоды, так и по региону или стране в це-
лом. Таким образом, метод индикативного анализа име-
ет системно-целевой характер и позволяет объединить 
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задачи различных уровней экономики, для обеспечения 
эффективности воспроизводственных процессов.

Практическое использование индикативного ана-
лиза, обеспечивает последовательность выполнения 
аналитических процедур та обоснованность принятых 
на их основе управленческих решений. Кроме того, 
данный метод аналитической оценки имеет не дирек-
тивный характер и является адаптивным к изменени-
ям технологических, природно-климатических и эко-
номических параметров воспроизводства. 

В целом, индикативный анализ обобщает показа-
тели, характеризующие основные параметры процес-
са воспроизводства многолетних насаждений. Данный 
метод аналитической оценки имеет не директивный 
характер и адаптирован к изменениям технологиче-
ских, природно-климатических и экономических пара-
метров воспроизводства. В целом, индикативный ана-
лиз обобщает показатели, характеризующие основные 
параметры процесса воспроизводства многолетних на-
саждений: их состав, структуру, движение и эффек-
тивность использования. То есть, сущность индика-
тивного анализа раскрывается в системе показателей 
оценки и прогнозирования воспроизводства долгосроч-
ных биологических активов растениеводства. 

При этом, учитывая, что индикативный анализ 
ориентирован на обеспечение эффективности воспро-
изводства отраслевого потенциала (макро уровень), а 
это определяет системный характер данного метода, 
аналитическую оценку экономических процессов сле-
дует начинать с раскрытия общей динамики развития 
растениеводства. Это обосновывается также тесной 
взаимозависимостью экономических уровней хозяй-
ствования. Абсолютно понятным является отсутствие 
необходимости принятия эффективных управлен-
ческих решений отдельными хозяйственными субъ-
ектами и расширение масштабов производства без 
общегосударственной необходимости, что свойственно 
современным условиям хозяйствования.

Разбалансирование производственных возможно-
стей и потребительских запросов, приводит не толь-
ко к снижению экономических показателей развития 
отрасли растениеводства и экономики в целом, но и 
определяет нерациональность использования имею-
щего биоресурсного потенциала и его невосстанавли-
ваемое истощение [3, с. 73].

Основываясь на выше сказанном, следует отме-
тить, что анализ состояния развития растениеводства 
Республики Крым, подтверждает разновекторность 
основных показателей и индикаторов. При динамич-
ном росте показателей воспроизводства долгосрочных 
биологических активов растениеводства, обратную 
динамику имеют финансовые индикаторы субъектов 
хозяйствования. Это обусловлено в первую очередь не 
рациональным использованием ресурсов предприятий 
и «слепой» гонкой за максимизацией прибыли. В част-
ности, сельскохозяйственные предприятия, несмотря 
на наличие надлежащей материально-технической 
базы и практического производственного опыта, легко 
меняют свою специализацию на выращивание «высо-
кодоходных» видов продукции (рапса, сои, кукурузы). 
Однако, за счет высокой зависимости растениеводства 
от природно-климатических условий, выращивания 
отдельных культур является нерентабельным и ре-
сурсно-истощительным.

Для целей эффективного управления воспроизвод-
ством, важное значение имеет индикативный анализ 
экологических факторов как оценка потенциальных 
возможностей по реализации функции самовосстанов-
ления насаждений. Природная основа долгосрочных 
биологических активов растениеводства не только 
определяет хозяйственные условия их воспроизвод-
ства (закладка, уход и раскорчевка), но и формиру-
ет экономические показатели сельскохозяйственного 
предприятия. Это обосновано тем, что от эффектив-
ности организации эколого-технологического процесса 

выращивания многолетних насаждений (правильности 
территориального расположения полей и надлежащей 
сортово-возрастной структуры насаждений), хозяй-
ства могут получать «над» экономические выгоды при 
определенном уровне затрат.

Ключевое место при проведении индикативного 
анализа долгосрочных биологических активов растени-
еводства занимает оценка его индикаторов обеспечен-
ности, качественного состояния, уровня и эффектив-
ности воспроизводства, которые дают динамическую 
характеристику рациональности использования био-
потенциала многолетних насаждений и деятельности 
предприятия в целом. Кроме того, для обеспечения ра-
циональности использования имеющегося ресурсного 
и природно-климатического потенциала, необходимо 
сопоставлять в динамике индикаторы воспроизводства 
с финансово-экономическими показателями деятель-
ности предприятия. Это также позволяет наглядно по-
казать потребность в воспроизводстве долгосрочных 
биологических активов растениеводства хозяйства, 
ведь наращивание стоимости многолетних насажде-
ний при динамическом уменьшении показателей при-
быльности и рентабельности предприятия является 
экономически неоправданным.

Для конкретизации постулатов индикативного ана-
лиза воспроизводства долгосрочных биологических 
активов растениеводства, проведена оценка динами-
ки индикаторов сельскохозяйственного предприятия 
им. С. Перовской. Данное хозяйство было выделено 
как типичное по результатам проведенной кластерной 
группировки аграрных формирований Республики.

Анализ данных выбранного хозяйства, подтверж-
дает предварительно сделанные нами выводы относи-
тельно возможностей индикативного анализа наглядно 
показать разбалансирование показателей воспроизвод-
ства. Так, в течение исследуемого периода (2008-2013 
годы) индикаторы воспроизводства многолетних на-
саждений имели положительную динамику. В частно-
сти, выросли значения коэффициентов пригодности, 
обновления, воспроизводства и прироста долгосрочных 
биологических активов растениеводства базового хо-
зяйства, при одновременном уменьшении показателей 
износа и выбытия. Это свидетельствует о рационально-
сти и эффективности формирования и использования 
многолетних насаждений исследуемого предприятия. 
Однако при сравнении темпов изменения определен-
ных индикаторов и их сопоставлении с финансово-хо-
зяйственными показателями, стоит отметить их разба-
лансирование. Это позволяет сделать вывод о наличии 
аппроксимации данных, что в конечном итоге влияет на 
качество индикативного анализа и достоверность даль-
нейшего сценарного прогнозирования.

Также стоит выделить значительность потенци-
альных возможностей использования индикативного 
анализа как комплексного метода оценки эффектив-
ности и результативности воспроизводства долгосроч-
ных биологических активов растениеводства. Ведь, в 
отличие от статической оценки, которые раскрывают 
показатели анализа воспроизводства, использования 
индикаторов обеспечивает взаимосогласованность 
влияния экологических и экономических факторов 
в динамике, а также информационные потребности 
пользователей различных уровней управления. Исхо-
дя из этого, применение индикативного анализа дает 
возможность обобщить и сопоставить полученные ре-
зультаты на базе парных и множественных измерений 
воспроизводства многолетних насаждений.

Таким образом, формирование индикативно-ана-
литической модели управления воспроизводством 
долгосрочных биологических активов растениеводства 
на основе инструментария индикативного анализа, не 
только повышает аналитичность менеджмента сель-
скохозяйственных предприятий, но и обеспечивает 
ее действенность за счет системной согласованности 
информационных потоков всех временных уровней 
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хозяйственного обобщения. Однако в основу сформи-
рованной модели должно быть положено качественное 
учетное обеспечение, ведь релевантность бухгалтер-
ских данных определяют достоверность аналитиче-
ских обобщений.

Проведенные учетно-аналитические процедуры 
должны соответствовать информационным запросам 
пользователей данных и экономическим потребностям 
общества (предприятия, региона, государства в целом) 
[4, с. 136]. Это обусловлено тем, что динамичное нара-
щивание объемов производства отдельных видов про-
дукции и обеспечения воспроизводства долгосрочных 
биологических активов растениеводства без должного 
спроса является экономически неэффективным и при-
водит к нерациональному использованию ресурсной 
базы, а также истощение регионального биопотенциала.

Квинтэссенцией индикативно-аналитического мо-
делирования воспроизводства долгосрочных биологи-
ческих активов растениеводства является выполнение 
одного из ключевых требований аналитического обе-
спечения процесса управления – аддитивности, кото-
рая определяет возможность аккумуляции показателей 
и индикаторов деятельности хозяйствующего субъекта 
как по временным периодам, структурными подразде-
лениями, так и в пределах области в целом. Это обе-

спечивает снижение аппроксимации информационного 
обеспечения и повышает его достоверность, что опреде-
ляет эффективность и действенность системы управле-
ния сельскохозяйственного предприятия в целом.

Выводы из проведенного исследования. Для анали-
за эффективности и целесообразности стратегических 
задач воспроизводства долгосрочных биологических ак-
тивов растениеводства обоснованным является исполь-
зование системы индикативно-аналитического моде-
лирования, которая, обобщая информационные потоки 
всех уровней управления, наглядно показывает полу-
ченные результаты и определяет альтернативность 
управленческих решений. Данная модель обобщает 
систему аналитических показателей воспроизводства, 
на ее основе формируется имитационно-аналитическая 
модель управления, которая позволяет установить сба-
лансированность этапов воспроизводства и эффектив-
ность внутрихозяйственных процессов.

Формирование индикативно-аналитической мо-
дели управления воспроизводством долгосрочных 
биологических активов растениеводства за счет ком-
плексности своих структурных элементов, обеспе-
чивает возможность повышения аддитивности ин-
формационного обеспечения как ключевого условия 
эффективной организации аналитической работы.
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Анотація
У статті розкрито сутність індикативно-аналітичного моделювання процесу відтворення довгострокових біологічних 
активів рослинництва. Визначено місце та значення індикативного аналізу в системі індикативно-аналітичного моделю-
вання. Для конкретизації сутності індикативного аналізу, була проведена оцінка індикаторів відтворення багаторічних 
насаджень за даними діяльності окремого підприємства Республіки Крим, виділеного на основі кластеризації. Виділено 
основні норми та вимоги до інформаційної бази, на основі якої проводиться індикативний аналіз.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ  
З ОБЛІКУ І АУДИТУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто проблемні питання теоретичної і практичної готовності студентів спеціальності «Облік і аудит» 
до професійної діяльності. Запропоновано шляхи удосконалення навчального процесу підготовки фахівців з обліку і 
аудиту. З’ясовано ряд недоліків організації навчального процесу, які впливають на якість теоретичної та практичної 
готовності студентів до конкурування на професійному ринку праці. 
Ключові слова: фахівці, облік і аудит, проблеми, підготовка, Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів.

Постановка проблеми. В сучасних умовах бух-
галтерський облік виконує не тільки інформа-

ційну, контрольну, аналітичну функції, але і комуні-
каційну – передачу інформації різним користувачам 
і, перш за все, менеджерам для прийняття ефектив-
них, антикризових, стратегічних рішень. Для своєчас-
ного прийняття таких рішень менеджерам усіх рівнів 
управління необхідна повна, достовірна та якісна облі-
кова інформація. Великою перепоною на шляху досяг-
нення прогресивних зрушень в галузі організації бух-
галтерського обліку і аудиту на підприємстві є низька 
якість підготовки облікових кадрів. З огляду на це, 
процес підготовки управлінських кадрів, які володіють 
необхідними теоретичними знаннями і практичними 
навичками та є конкурентоспроможними на ринку 
праці, є пріоритетним завданням вищих навчальних 
закладів, які готують фахівців з обліку і аудиту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Облі-
ково-аналітична освіта є важливою складовою під-
готовки сучасних управлінців, у чому переконує не 
тільки вітчизняний, а й зарубіжний досвід. Пробле-
мам підготовки фахівців з обліку присвячуються праці 
таких учених яких як С.Ф. Голов, Я.Д. Крупка, О.М. 
Петрук, С.І. Прилипко, Л.В. Чижевська, Я.В. Соколов, 
А.П. Міхалкевич, С. Дж. Грей та інших. Зокрема у [2] 
та [6] розглянуто особливості професійного навчання 
бухгалтерів та їх сертифікації. У [1] та О.М. Петру-
ка [5] висвітлено регулювання бухгалтерського обліку 
професійними організаціями. У [9] досліджено освітні 
проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту у на-
вчальних закладах України. Проте існуючі досліджен-
ня, з огляду на постійні зміни у вітчизняному законо-

давстві та інтеграцію у світовий економічний простір, 
потребують продовження.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у визначенні проблем підготовки конкурентоспромож-
них фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» до про-
фесійної діяльності у процесі переходу ведення обліку 
вітчизняними суб’єктами господарювання на міжна-
родні стандарти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систе-
ма організації навчального процесу повинна ґрунту-
ватися на принципах формування професійної компе-
тентності, неперервності та систематичності, готувати 
до майбутньої професійної діяльності студентів, які 
володіють способами зміни накопичених знань, спро-
можні до оперативного пошуку інформації для при-
йняття оптимального рішення, мають високий рівень 
теоретичної та практичної підготовки. Особлива увага 
при підготовці майбутніх фахівців з обліку і аудиту 
повинна бути зосереджена на одержанні практичних 
знань, умінь і навичок, що зумовлено специфікою цієї 
спеціальності. 

Вивчення обліку і аудиту сьогодні ускладнюється 
частими змінами чинного законодавства; адже кожен 
новий підручник чи навчальний посібник з облікових 
дисциплін за невеликий проміжок часу може мати 
окремі застарілі положення. Існує органічний зв’язок 
облікових дисциплін з практикою здійснення обліко-
во-аналітичних робіт, який насамперед виражається 
в тому, що облікові дисципліни неможливо викладати, 
не ілюструючи кожне їх положення практичними при-
кладами (виробничими ситуаціями), та не враховуючи 
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змін чинного законодавства. Як наслідок, викладачу 
складно читати будь-яку облікову дисципліну, якщо 
він не знає практики, не відслідковує зміни чинного 
законодавства. Звичайно, це ні в якому разі не зани-
жує значення теорії, знання якої є обов’язковою умо-
вою для викладання дисципліни. 

Кожний викладач повинен дуже добре уявляти 
міжпредметні зв’язки, щоб, керуючись ними, найкра-
щим чином здійснювати навчання: використовувати 
знання, уміння, навички, накопичені студентами з ра-
ніше вивчених дисциплін, поглиблювати та розширю-
вати знання студентів під час вивчення нового мате-
ріалу, готувати студентів під час вивчення даної теми 
курсу до засвоєння окремих тем чи положень наступ-
ного викладання в інших курсах. На жаль, сьогодні ми 
зустрічаємо випадки одночасного вивчення дисциплін, 
коли втрачається логічна послідовність накопичення 
взаємопов’язаних професійних знань, умінь, навичок. 
Необхідно забезпечити покроковий послідовний пере-
хід від компетенцій, набутих з однієї дисципліни, до 
компетенцій, що їх мають набути студенти з іншої 
дисципліни.

Наступною проблемою при підготовці фахівців з об-
ліку і аудиту є скорочення аудиторного навантажен-
ня за умови непідготовленості студента до самостійної 
аналітичної роботи. Скорочення аудиторних занять з 
професійно орієнтованих дисциплін негативно впливає 
на якість фахової підготовки студентів. Оволодіти про-
фесійними навичками й уміннями без викладача не-
можливо. Допомогти студенту усвідомити вивчений ма-
теріал, засвоїти методику обліково-аналітичних робіт, 
навчити розуміти економічний зміст бухгалтерських 
документів, навчити користуватися чинною законодав-
чо-нормативною базою під час розв’язання професій-
них завдань зможе лише викладач-практик. За допо-
могою компетентного наставника студент навчиться 
розуміти економічний зміст господарських операцій та 
процесів, зрозуміє необхідність щоденного самовдоско-
налення, шляхом навчатися впродовж усього життя, бо 
саме ця риса фахівця в галузі обліку і аудиту є сьогодні 
однією з основних складових професіоналізму.

Існують суттєві перепони у підготовці фахівців з 
обліку через відсутність дієвих зв’язків навчальних 
закладів з практикою, закритість підприємств, труд-
нощі в одержанні від них облікової інформації, звітних 
даних. Однією із проблем якісної підготовки фахівців 
з обліку і аудиту є відсутність навчальної практики, 
яка могла би проводитись після вивчення теоретичних 
дисциплін циклу професійної підготовки але перед ви-
робничою практикою у вигляді розв’язання наскрізної 
задачі на аудиторних заняттях під керівництвом ви-
кладача. Така практика уможливила б систематизува-
ти теоретичні знання відповідно до змін чинного зако-
нодавства, удосконалити навички, розвинути вміння, 
отримані на практичних і лабораторних роботах, а 
також підготувати до самостійної роботи з виконання 
програми виробничої практики в реальних умовах ді-
ючого базового підприємства.

Практикоорієнтована освіта, на відміну від тра-
диційної, спрямована на набуття, окрім знань, умінь 
і навичок, досвіду практичної діяльності. Але оволо-
діння компетенціями неможливе без практики, тобто 
компетенції та діяльність нерозривно пов’язані між 
собою. Навчання набуває нового спрямування – пере-
творюється на процес набуття знань, умінь, навичок 
і досвіду діяльності з метою досягнення професійно і 
соціально значущих компетентностей.

Практичний характер облікових дисциплін вима-
гає застосування у викладанні облікових дисциплін 
роздаткового або наочного ілюстративного матеріалу 
(бланків первинних та зведених документів, обліко-
вих регістрів, форм звітності і т.п.). Без бланків не-
можливо усвідомити техніку облікових робіт, а без 
усвідомлення їх неможливо виконувати та й зрозумі-
ти ті чи інші методики. 

Для отримання дійсно професійної підготовки сту-
дент, маючи достатні теоретичні знання, повинен осо-
бисто на практичних чи лабораторних заняттях ви-
конувати під керівництвом викладача облікові роботи: 
складати первинні та зведені бухгалтерські докумен-
ти, здійснювати їх перевірку, бухгалтерську обробку, 
запис до облікових регістрів, складати звітність під-
приємства тощо. Порядок виконання окремих обліко-
вих робіт мало описано в сучасній літературі, а тому 
студенту самостійно складно їх зрозуміти. 

Викладач-практик повинен заздалегідь підготувати 
пакет необхідних для проведення занять бланків (каль-
кулювання вартості освітянських послуг повинно пе-
редбачати витрати на забезпечення студентів бланками 
документів). Проблемою викладачів-теоретиків (які не 
мають власного досвіду практичної роботи за фахом) є 
відсутність стимулювання заохочення студентів до ви-
користання бланків у навчальному процесі.

Важливим моментом для закріплення пройденого 
матеріалу є запровадження наскрізних задач для ви-
конання вручну практичних робіт з облікових дисци-
плін та самостійного їх розв’язання, що уможливлює 
підготування студентів до виконання лабораторних 
робіт з комп’ютерного оброблення облікової інформа-
ції. Якщо на цих лабораторних заняттях за допомогою 
програмного продукту розв’язувати наскрізну задачу, 
раніше розв’язану вручну, то ступінь засвоєння цьо-
го продукту і усвідомленість виконання робіт значно 
зростають. Підготовлений у стінах вищого навчально-
го закладу таким чином студент під час виробничої 
практики на базовому підприємстві почуває себе впев-
нено: не лякається документів, чітко уявляє обліковий 
процес, встигає не тільки виконати програму практи-
ки, а й працювати як фахівець.

Отже, необхідно активізувати співпрацю вищих 
навчальних закладів із підприємствами, організація-
ми, банками, бюджетними установами, котрі є потен-
ційними роботодавцями для студентів.

Підвищенню якості підготовки фахівців з обліку 
і аудиту мало б сприяти співробітництво вищих на-
вчальних закладів з організаціями-членами Міжнарод-
ної федерації бухгалтерів (МФБ) та делегування до їх 
членства викладачів профільних дисциплін.

Під час обстеження в Україні системи бухгалтер-
ського обліку за методикою, рекомендованою Секре-
таріатом Конференції Організації Об’єднаних Націй з 
торгівлі та розвитку, виявлені окремі проблемні пи-
тання розвитку бухгалтерського обліку, зокрема, в 
частині формування кадрового потенціалу, координа-
ції діяльності органів виконавчої влади, професійних 
організацій, вищих навчальних закладів та інших за-
інтересованих осіб із забезпечення застосування між-
народних стандартів та професійної підготовки бух-
галтерів і аудиторів [8].

Актуальним є питання удосконалення державного 
регулювання у сфері бухгалтерського обліку з метою 
методичного та організаційного забезпечення застосу-
вання національних і міжнародних стандартів та єди-
них методологічних засад ведення бухгалтерського об-
ліку всіма суб'єктами господарювання.

Вищі навчальні заклади, під час розроблення про-
грам підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтер-
ського обліку і аудиту, повинні враховувати міжнародні 
стандарти професійної освіти (МСО) у сфері професій-
них бухгалтерів: МС01 «Вступні вимоги програми про-
фесійної бухгалтерської освіти; МС02 «Зміст програм 
професійної бухгалтерської освіти»; МСОЗ «Професійні 
навички»; МС04 «Професійні цінності, етика та ставлен-
ня»; МС05 «Вимоги щодо практичного досвіду»; МСО6 
«Оцінка професійних здібностей та компетентності»; 
МС07 «Постійний професійний розвиток»; МОС8 «Вимо-
ги щодо компетентності для професіоналів з аудиту» [10].

Для забезпечення високого рівня ефективності 
процесу стандартизації бухгалтерської освіти необхід-
но також орієнтуватися на освітні стандарти ООН та 
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постійно уточнювати перелік дисциплін, що включа-
ються у навчальні плани підготовки фахівців з обліку 
і аудиту, враховуючи результати аналізування на-
вчальних планів провідних університетів світу. 

Ще однією проблемою, яка виникає при підготовці 
конкурентоспроможних фахівців з обліку і аудиту, як 
справедливо зазначає Я. Крупка у [3], є набута про-
тягом десятиліть практика спонсорства, випрошування 
хороших оцінок, а також боязнь адміністрації, кафедр 
втратити певну частину контингенту студентів. І дій-
сно, системи навчання та оцінки знань студента пови-
нна спонукати останнього працювати протягом усього 
семестру, а не надіятися, що на екзамені вдасться одер-
жати хорошу оцінку.

Висновки з проведеного дослідження. Основними 
проблемами при підготовці конкурентоспроможних 
фахівців з обліку і аудиту до професійної діяльності є: 

1) недостатня забезпеченість навчального процесу 
підручниками, навчальними посібниками, комп’ютерною 
технікою та сучасними ліцензованими програмними 
продуктами з оброблення облікової інформації;

2) скорочення аудиторного навантаження на ви-
користання активних методів навчання з одночасним 
збільшенням часу на самостійну роботу;

3) брак професорсько-викладацького персоналу 
з практичним досвідом роботи, який володіє теорією 
й практикою навчальної дисципліни для викладання 
професійно орієнтованих дисциплін;

4) незабезпеченість з боку навчальних закладів 
викладання облікових дисциплін бланками бухгалтер-
ських документів; 

5) відсутність у навчальному плані підготовки за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» навчаль-
ної практики; 

6) слабкі зв’язків навчальних закладів з базами 
практики: труднощі в одержанні від них облікової ін-
формації та звітних даних;

7) необхідність вдосконалення освітньо-професійних 
програм підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» з «Економіки і підприємництва», зокрема на-
лагодження міжпредметних зв’язків та усунення супер-
ечностей у назвах та змісті дисциплін, тем у дисциплінах, 
які дублюються, втрата логічної послідовності накопичен-
ня взаємопов’язаних професійних знань, умінь, навичок;

8) недостатні, а часом відсутні знання трудового та 
господарського права (облік робочого часу, час відпо-
чинку, оплата праці, розрахунок суми претензії тощо), 
а також практичні навички з діловодства, матеріалоз-
навства, розуміння облікових процесів і операцій під-
приємства тощо; 

9) потреба удосконалення державної політики з лі-
цензування та акредитації вищих навчальних закла-
дів, шляхом впорядкування мережі вищих навчальних 
закладів, де готують фахівців з обліку і аудиту;

10) необхідність формування професійної свідомос-
ті майбутніх бухгалтерів; розвиток професійних бух-
галтерських організацій; формування та дотримання 
норм професійної етики та поглиблення міжнародного 
співробітництва у сфері обліку і аудиту;

11) відсутність якісного оцінювання знань, умінь, на-
вичок, що призводить до викладацького суб’єктивізму 
в оцінці досягнень студента. 

Вирішення хоча б деяких із означених проблем 
сприятиме покращенню підготовки фахівців з обліку 
і аудиту до професійної діяльності і тим самим забез-
печить вищим навчальним закладам, які працюють у 
вказаному напрямку, конкурентоспроможне станови-
ще на ринку освітніх послуг.
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Аннотация
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Ключові слова: товар, позиціонування, життєвий цикл товару, маркетингова товарна політика, концепції, цілі, струк-
тура, значення маркетингової товарної політики.
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Постановка проблеми. Економічна глобалізація, 
яка в XXI ст. перетворюється у вирішальний 

фактор світового та національного розвитку, кидає 
серйозні виклики підприємствам, які намагаються 
ефективно функціонувати як на внутрішньому, так і на 
зовнішніх ринках. На це спроможні тільки ті суб’єкти 
господарювання, які використовують концепцію мар-
кетингу як технологію досягнення успіху в економічній 
діяльності. Особливе місце в системі маркетинг-мікс 
посідає раціональна товарна політика, що формується 
в рамках загальної системи маркетингу.

У нашій країні практично використовуються лише 
окремі форми і методи організації маркетингової то-
варної політики. Перед українськими підприємствами 
виникають складні проблеми, які потребують науково 
обґрунтованих рішень, у зв'язку з чим формування 
адекватної сучасним реаліям конструктивної товарної 
політики даних підприємств та їх реалізація на ринку 
стає «критичною» умовою підвищення конкурентоспро-
можності продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорети-
ко-методологічні проблеми економічної сутності товар-
ної політики як інструменту маркетингу є предметом 
дослідження західних учених та науковців постра-
дянського простору, зокрема: Альбрехта К., Анкера 
Д., Багієва Г.Л., Барлоу Е., Бартелза Р., Бренсона Р., 
Дайана А., Делла Д., Деніелса Дж. Д., Джефферса Дж., 
Дугласа Дж., Дьюхарста Ф., Гареллі С., Голдмена М., 
Гончарова В., Горяєва І., Гріфіна Р., Гуммессона Е., Ка-
теорі Ф., Котлера Ф., Колеснева Е.П., Коулза Р., Кра-
мера Р., Левітта Т., Лоукса В., Маджаро С., МакМайера 
М., Мачадо Р., Портера М., Роджерса Ф., Стриклен- 
да А.Дж., Томпсона А.А., Хардінга Г, Харта С., Хас-
булатова Б.М., Хеннессі Х., Хірча Л., Шмалена А. та 
багатьох інших. Значну увагу методологічним засадам 
формування і реалізації маркетингової товарної по-
літики приділяли також вітчизняні науковці: Антон-

ченко М.Ю., Арестенко В.В., Балабанова Л.В., Білень- 
кий О.Ю., Білорус О.Г., Бєлявцев М.І., Бриндіна О.А., 
Воробйов В.Н., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., Ге-
расимяк Н.В., Герчикова І.Н., Гоголь І.А., Дейнега О.В., 
Демідов В.Є., Дудар Т.П., Єранкін О.О., Зав’ялов П.С., 
Ілляшенко С.М., Кардаш В.Я., Крикавський Є.В., Ки-
риченко О.А., Козуб Н.В., Кортєльова Н.В., Криковце- 
ва Н.О., Кубишина Н.С., Ларіна Я.С., Лук’яненко Д.Г., 
Меркулова Ю.В., Нікіфорова С.В., Онищенко В.Ф., 
Павленко А.Ф., Петровська К.М., Примак Т.О, Савиць-
ка Г.В., Соловйов І.О., Ткаченко Н.Б., Ткачук І.А., Тре-
тяк О.А., Фатхутдінов Р.А. та інші. 

Однак певні теоретичні аспекти щодо визначення 
категорії «маркетингова товарна політика» залишають-
ся дискусійними та потребують подальшого розгляду.

Мета та завдання статті. Дослідити, доповнити, 
узагальнити, та систематизувати теоретико-методоло-
гічні засади поняття «маркетингова товарна політика», 
як важливого фактору поліпшення конкурентоспро-
можності продукції; охарактеризувати вклад товарної 
політики в успішну діяльність підприємства в сучас-
них умовах, проаналізувати структуру маркетингової 
товарної політики.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день 
в умовах наджорсткої конкуренції саме характерис-
тики та властивості товару є наріжним каменем сис-
теми організації напряму маркетингової політики під-
приємства. Усі заходи, пов'язані з товаром, тобто його 
створення, виробництво і вдосконалення, реалізація на 
ринках, сервісне обслуговування, розробка рекламних 
заходів, а також елімінація, займають центральне місце 
у всій діяльності товаровиробника і є складовими його 
товарної політики [1, с. 16]. 

Через першочерговість та фундаментальність то-
варної політики, як інструменту маркетингу, існує ба-
гато концептуальних підходів до визначення її сутнос-
ті. Наведемо окремі із них. 
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Зокрема, вітчизняний науковець, Неудакіна М.В. 
ідентифікує товарну політику як складову частину 
маркетингової діяльності підприємства, яка має за 
мету ухвалення і реалізацію обґрунтованих управ-
лінських рішень відносно розробки та вдосконалення 
товарної номенклатури, щоб відповідне товарне ви-
робництво було для підприємства максимально ефек-
тивним [2, с. 40]. Проте, у даній дефініції не охоплено 
значення прогнозування життєвого циклу для успіш-
ної реалізації маркетингової товарної політики, а та-
кож такі важливі етапи товарної політики, як еліміну-
вання та обслуговування товару.

Халявина М.Л. визначає товарну політику, як сукуп-
ність цілей, задач і дій, що здійснюються керівництвом 
підприємства відносно товару для досягнення цілей 
підприємства [3, с. 721]. С. Гаркавенко наводить наступ-
не визначення для маркетингової товарної політики: 
«…комплекс заходів, у рамках якого один або кілька 
товарів використовуються як основні інструменти до-
сягнення цілей фірми» [4, с. 207], також науковець під-
креслює важливість урахування внутрішніх і зовнішніх 
чинників впливу на товар, процесу його створення, ви-
робництва, просування на ринок і реалізацію, юридичне 
підкріплення такої діяльності, ціноутворення як засобу 
досягнення стратегічних цілей товарної політики, тоб-
то розглядає її як елемент комплексу маркетингу під-
приємства. Слід підкреслити, що тут не повною мірою 
відображено маркетингову складову товарної політики, 
хоча у ньому чітко прослідковується постановка цілей 
підприємства і основний об'єкт уваги товарної політики, 
тобто власне сам товар. 

У словнику економічних термінів (редакція Райз- 
берг Б.А., Лозовського Л.Ш., Стародубцевої Е.Б.) сфор-
мульовано наступне визначення товарної політики: 
«товарна політика – складова маркетингової діяльнос-
ті підприємства, спрямована на розвиток асортимен-
ту, створення нових товарів, виключення з виробничої 
програми товарів, які втратили споживацький попит, 
поліпшення упаковки товару, розробку помітного на-
йменування і виразного товарного знаку» [5, с. 60]. На-
ведене визначення є дещо вузьким, так як зводить всю 
товарну політику до асортиментної її складової, не охо-
плюючи інших важливих складових елементів. Необ-
хідно відзначити, що саме товар є ключовим елемен-
том як маркетингу, так і, відповідно, товарної політики. 
Основне призначення товару полягає в задоволенні 
потреб, що визначає його залежність від споживчого 
попиту. Щоб задовольняти запити споживачів, товар 
повинен володіти споживчою цінністю або корисністю. 
Споживча цінність є значущою характеристикою това-
ру і включає в себе асортимент, якість і кількість…

У переважаючій більшості визначень та підходів, 
товарна політика пов’язана з маркетинговою діяльніс-
тю підприємства. Проте, беручи до уваги специфічні 
об’єктивні та суб’єктивні фактори діяльності новітніх 
підприємств (що визначаються насамперед глобаліза-
цією та транснаціоналізацією економіки й суспільства, 
а також наслідками домінування інформаційної доби), 
маркетингову товарну політику цієї групи підпри-
ємств є доцільним розглядати системно у поєднанні 
трьох її складових, а саме: маркетингової, управлін-
ської та економічної. Основні визначення поняття на-
ведені в таблиці 1.1, що подана нижче, та поділені на 
групи за подібністю трактування авторами.

Проаналізувавши основні погляди авторів, доціль-
ним буде виокремлення власного визначення «марке-
тингової товарної політики», яке максимально точно, 
на наш погляд, буде характеризувати тему досліджен-
ня та враховувати наукові напрацювання вищезгада-
них авторів.

Оскільки основна мета організації – це отриман-
ня прибутку, а основна мета маркетингу на підприєм-
стві – забезпечення задоволення потреб споживачів, 
можна сказати, що маркетингова політика є механіз-
мом, що регулює діяльність підприємства для досяг-

нення конкурентних переваг. Система маркетингової 
політики призначена для самозбереження і задоволен-
ня цілого ряду громадських та індивідуальних потреб, 
що обумовлює лояльність споживачів і розвиток рин-
кових відносин. Виходячи і з розглянутих вище аспек-
тів, констатуємо, що поняття «маркетингова товарна 
політика» – це дещо ширше і глибше, ніж «план, чи 
курс дій».

Отже, маркетингова товарна політика – комп-
лекс стратегічних, тактичних та оперативних рішень 
та заходів щодо розробки, створення, вдосконалення, 
модифікації, обслуговування, та елімінації продук-
ту (та факторів привабливості його оточення) задля 
задоволення потреб споживача та досягнення цілей 
суб’єкта господарювання. Зазначимо, що до факто-
рів привабливості оточення продукту входять: термін 
служби, сервіс, цінність та ціна, можливість придбан-
ня, імідж, марка, якість, екологічність та соціальна 
відповідальність, упаковка.

Для прийняття обґрунтованих рішень щодо товар-
ної політики необхідно чітко уявляти її основні цілі, 
а саме:

– здійснення прориву на нові ринки збуту про-
дукції;

– збільшення продажів, прибутку, вартості ком-
панії, марки, досягнення певного рівня рентабель-
ності;

– зменшення ризиків, згладжування сезонних ко-
ливань, зниження впливу конкурентних марок на ри-
нок, забезпечення стійкості марки за рахунок дивер-
сифікації товарної пропозиції;

– розширення клієнтської бази; збільшення уваги 
споживачів до товару (за умов економічної раціональ-
ності даного стимулювання);

– скорочення витрат виробництва, логістики за 
рахунок завантаження потужностей, збільшення обо-
ротності, збільшення рентабельності;

– перемога над конкурентами, підвищення конку-
рентоспроможності продукції, досягнення відчутних 
конкурентних переваг;

– оптимізація асортименту;
– максимальне продовження життєвого циклу 

товару.

Мета:
прорив на нові 
ринки
перемога над 
конкурентами
отримання високих 
доходів

Мета:
посилити увагу 
споживачів до товару
розширити ринок
збільшити доходи і 
прибуток; 
скорочення витрат 
виробництва

Мета:
забезпечення сталості 
відповідних характе-
ристик товарів, що 
впроваджені на ринок і
користуються попитом 
споживачів;  

Мета:
оптимізація 
усунення з ринку 
товару, попит на 
який падає; 

Маркетингова товарна 

Розробка товару Обслуговування 
товару Елімінація

Планування 
нової 
продукції

Модифікування

Рис. 1.1. Структура маркетингової товарної політики 
підприємства [6, с. 61]

З цілей випливає і подальша маркетингова товарна 
політика суб’єкта господарювання. Основні рішення, 
які приймаються в системі управління товарною по-
літикою підприємства базуються на трьох рівнях: 

– товару (марки) – продуктова політика у вузько-
му розумінні; 

– товарного асортименту (програмно-асортиментна 
політика); 

– товарної номенклатури. 
Товар, як об’єкт маркетингової товарної політики 

проходить кілька основних етапів. Структуру, сутність 
та мету кожного етапу товарної політики показано на 
рис 1.1.
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Таблиця 1.1
Концепції маркетингової товарної політики підприємства

Розкриття сутності поняття Автор та джерело
1. Як складова частина маркетингової діяльності підприємства

Складова маркетингової діяльності підприємства, що спрямована на роз-
виток асортименту, створення нових товарів, виключення з виробничої 
програми товарів, що втратили споживчий попит, поліпшення упаковки 
товару, розробку помітної назви та виразного товарного знаку

Прохоров А.М., Райзберг Б.А., 
Лозовський Л.Ш.,  
Стародубцева Е.Б., Мураш-
кін Н.В., Шевченко О.Л.

Частина маркетингової діяльності підприємства, зміст якої полягає в ухва-
ленні і реалізації управлінських рішень відносно розробки та вдосконален-
ня товарної номенклатури, щоб відповідне товарне виробництво було для 
підприємства максимально ефективним

Неудакіна М.В. 

Маркетингова діяльність, що пов’язана з плануванням та здійсненням 
сукупності заходів та стратегій з формування конкурентних переваг та 
створення таких характеристик товару (послуги), які постійно роблять його 
цінним для споживача та тим самим задовольняють ту чи іншу його потре-
бу, забезпечуючи відповідно прибуток фірмі

Алексєєв А.А. 

2. Як курс дій підприємства
Певний курс дій підприємства відносно товарів та послуг, що виробляються ним Котлер Ф. та Данилюк Є.С. 
Певний курс дій товаровиробника або наявність заздалегідь обміркованих 
принципів поведінки. Мета – забезпечити послідовність рішень та мір з 
формування асортименту та його управління; знаходження для товарів 
оптимальних товарних ніш (сегментів); підтримки конкурентоспроможності 
товарів на необхідному ринку; розробки та здійснення стратегії упаковки, 
маркування, обслуговування товарів

Романова А.Н., Акуліч І.Л.,  
Холодний Г.О., Павленко А.Ф.,  
Войчак А.В. 

Напрямок дій, пов’язаний з прийняттям у системі маркетингу стратегіч-
них, тактичних та оперативних рішень щодо збалансованого формування 
асортименту товарів та номенклатури супутніх послуг відповідно до потреб 
оптових покупців обраного сегменту (сегментів) ринку, які забезпечать до-
сягнення необхідного рівня рентабельності збутової діяльності і реалізацію 
поставлених цілей

Трішкіна Н.,  
Ткаченко Н.Б.

Товарна політика припускає обґрунтований алгоритм дій, що передбачає 
визначення виробничої програми підприємства з урахуванням інтересів 
споживачів, рівня впливу конкурентів, виробничих та інших ресурсних 
можливостей підприємства, а також стадії життєвого циклу продукту

Холодний Г.О. 

3. Як сукупність заходів підприємства
Загальні орієнтири, яких слід дотримуватися при прийнятті продуктивних 
рішень для досягнення поставлених цілей

Басовський Л.С., Шмален А., 
Багієв Г.Л., Войчак А.В. 

Сукупність засобів впливу на споживачів за допомогою товару Кардаш В.Я. 
Сукупність дій стосовно формування та управління товарним асортимен-
том, покращення характеристик товару згідно з потребами споживачів, 
підвищення конкурентоспроможності на всіх етапах життєвого циклу, 
введення нових товарів на ринок та виведення товарів, що не відповідають 
потребам споживачів

Гончаров С.М., Балабанова Л.В., 
Колектив авторів: Волкова Н.І., 
Окландер Т.О., Забарна Е.М. 
та ін. 

Комплекс заходів, у рамках якого один або кілька товарів використовують-
ся як основні інструменти досягнення цілей фірми

Гаркавенко С., Халявіна М.Л., 
Примак Т.О. 

Систему заходів та засобів, що спрямовані на максимальне використання 
маркетингового потенціалу товару, який випускається підприємством, шля-
хом постійного планування, враховуючи зміни потреб у просторі та часі

Герасимяк Н.В.

Діяльність, пов’язана, з одного боку, з плануванням та здійсненням сукуп-
ності заходів та стратегій формування конкурентних переваг і створення 
таких характеристик товару, які роблять його постійно цінним для спожи-
вача та задовольняють ту чи іншу його потребу, з іншого, – з реалізацією 
стратегічних та тактичних заходів щодо забезпечення конкурентоспромож-
ності товарів та формування товарного портфеля, водночас, кінцевою метою 
вважаючи задоволення потреб споживачів та одержання підприємством 
прибутку

Бриндіна О.А. 

Комплекс заходів, за допомогою яких один, або кілька товарів викорис-
товуються, як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми. 
Іншими словами це – розроблення та прийняття рішень щодо створення і 
просування на ринку товарів підприємництва 

Колектив авторів С.І. Чебо-
тар, С.М. Боняр, Я.С. Ларіна, 
О.П. Луцій,  
В.А. Рафальська, А.В.Рябчик.

4. Міри по підвищенню конкурентоспроможності продукції

Маркетингова діяльність, що передбачає міри по підвищенню конкуренто-
спроможності продукції, що випускається фірмою, перш за все, покращен-
ня її якісних характеристик, що відповідають запитам кінцевих споживачів, 
створенню нових товарів, оптимізації асортименту, подовженню життєвого 
циклу товару.

Ноздрева Р.Б.

5. Результат взаємодії завдань фірми, ресурсів і можливостей ринку
Товарну політику підприємства можна представити як кінцевий результат 
взаємодії трьох змінних: завдань фірми, наявних у її розпорядженні ресур-
сів і можливостей ринку.

Алферова Л.А.

6. Процес організації і мобілізації ресурсів підприємства
Процес організації і мобілізації ресурсів підприємства для розробки й під-
тримання оптимальної структури вироблених товарів та створення таких 
конкурентних переваг і характеристик товару, які б могли задовольнити 
потреби й бажання споживачів» 

Петровська К. М. 

Розроблено автором на основі: [2, с. 40; 3, с. 721;5, с. 60; 6, с. 184; 7; 8; 9; 10, с. 65; 11, с. 62-64;12, с. 51]
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Рішення товарної політики формуються в контек-
сті ринкової стратегії підприємства під дією великої 
кількості чинників зовнішнього (політико-правові, со-
ціально-економічні, природно-кліматичні, технологічні, 
соціально-культурні чинники та ін.) та внутрішнього 
(виробничий, маркетинговий, фінансовий, управлінський 
аспект, споживачі, конкуренти, постачальники, посеред-
ники, специфіка товару, його розподілу та ін.) середови-
ща. Від тих чи інших чинників залежать подальші комп-
лексні рішення щодо використання елементів структури 
товарної політики. У таблиці, що подано нижче детально 
розглянуто складові маркетингової товарної політики, 
відповідно до кожного з елементів її структури.

Аналіз методологічних аспектів структури, розроб-
ки та реалізації маркетингової товарної політики має 
першорядне значення для вдосконалення маркетинго-

вої діяльності та управління, підвищення конкуренто-
спроможності організації.

Висновки. Для ефективного функціонування під-
приємства в умовах мінливого макросередовища, 
необхідним є формування та оптимізація маркетин-
гової товарної політики, що забезпечить ефективний 
збут товару в ринкових умовах, на засадах транс-
формаційної і ринкової економіки України. Дієве 
управління маркетинговою товарною політикою під-
приємства з урахуванням довгострокової перспек-
тиви належить до першочергових завдань планової 
роботи на підприємстві в сучасних умовах госпо-
дарювання; воно допомагає призвичаїтись до зміни 
кон’юнктури, виявляючи приховані мотиви поведін-
ки споживача, оперативно керувати підприємством, 
враховуючи його макро- та мікросередовище.

Таблиця 1.2
Складові товарної політики відповідно до елементів її структури

Елемент структури 
маркетингової 

товарної політики
Складові маркетингової товарної політики

Розробка,  
вдосконалення, 
модифікація товару 
(або послуги)

1. Інновації (створення нових товарів, або відновлення існуючих). Визначення дизай-
ну, властивостей (габарити, колір, матеріали, конструкція, технологія виробництва). 
2. Забезпечення якості і конкурентоспроможності товарів. 
3. Створення та оптимізація товарного асортименту. 
4. Рішення щодо торгової марки та знаку. Брендинг. 
5. Заходи щодо упакування та етикетки. 
6. Рішення щодо сервісу, гарантій та інших зобов’язань фірми перед споживачем. 
7. Аналіз, продовження життєвого циклу товару. 
8. Позиціонування товарів на ринку.

Обслуговування

1. Управління процесами товароруху щодо збереження якості товарів і контроль цієї 
якості; забезпечення стабільності отримання доходів і прибутку. 
2. Оптимізація стратегічних, тактичних та оперативних рішень та заходів політики у 
відповідності до стадій життєвого циклу. 
3. Забезпечення стабільності характеристик товарів, які користуються постійним попитом.

Зняття товару з  
виробництва

1. Збереження існуючого рівня доходів. 
2. Скорочення витрат виробництва і обігу товару, попит на яких знижується. 
3. Виведення товару та (або) вихід з підприємства з ринку.

Розроблено автором на основі: [3, с. 719-721; 6, с. 91-127; 8, с. 24-25]
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Аннотация
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті розглянуто існуючі механізми управління екологічною безпекою, проаналізовано основні проблеми щодо 
ефективності їх функціонування. Розглянуто пріоритети механізмів нейтралізації загроз екологічній безпеці України, 
та на основі отриманих даних визначено, що соціальні методи мають найменшу частку серед існуючих. Тому за-
пропоновано удосконалити механізм забезпечення екологічної безпеки шляхом інтенсивного використання системи 
соціально-економічних методів, що дозволить задовольнити потреби екологічної безпеки як на рівні індивідів, так і на 
рівні підприємств і регіону.
Ключові слова: екологічна безпека, механізм управління, соціально – економічні методи, навколишнє середовище, 
природокористування.

Постановка проблеми. Охорона довкілля, ра-
ціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності в 
регіоні – один з найважливіших показників стійкого 
розвитку держави. З цією метою Україна здійснює на 
своїй території екологічну політику, спрямовану на 
збереження безпечного для існування живої та нежи-
вої природи, довкілля, захисту життя та здоров’я на-
селення від негативного впливу, зумовленого забруд-
ненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії 
суспільства і природи, охорону, раціональне викорис-
тання і відтворення природних ресурсів.

Практика показує, що, як правило, фінансові ре-
сурси, направлені на рішення екологічних проблем, 
надходять не туди, де від них була б отримана ре-

альна користь. Головною причиною такого стану є 
мало ефективні механізми управління екологічною 
безпекою, що переважно засновані на жорстких ад-
міністративних методах. У складній системі «приро-
да – держава – суспільство (людина)», необхідне удо-
сконалення функцій управління та засобів реалізації 
які передбачали б наявність не лише централізованої 
адміністративної дії держави та ринку, але і форму-
вання адекватних соціальних умов для виникнення, 
розвитку і підтримки процесів саморегуляції і свідомої 
соціально-екологічної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
розвитку системи забезпечення екологічної безпеки 
та процеси досягнення її достатнього рівня розкриті в 
працях багатьох вітчизняних науковців, зокрема в ро-
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ботах А. Б. Качинського, В. Г. Потапенка, Є. В. Хлобис-
това, В. І. Андрейцева, Б. М. Данилишина [11, 14, 16, 1, 
5], тощо. Механізми еколого-економічного управління 
та, зокрема, управління екологічною безпекою висвіт-
люються у працях Д. В. Зеркалова [7], О. О. Веклич [2], 
З. В. Герасимчук [3], А. В. Кучмійова [12], І. О. Ілля-
шенко [10], та ін. Проте питанням формування меха-
нізму управління екологічною безпекою, що включає 
в себе не лише економічні, а й соціальні важелі при-
ділено мало уваги, що й пояснює актуальність даного 
дослідження.

Постановка завдання. Основним завданням у ході 
написання даної роботи є удосконалення існуючих ме-
ханізмів управління екологічною безпекою на регіо-
нальному рівні.

Виклад основного матеріалу. Успіх екологічно-
го управління залежить не стільки від специфічних 
організаційних чи інституційних особливостей, прита-
манних тій чи іншій країні, скільки від таких факто-
рів, як твердий намір громадськості переслідувати цілі 
охорони довкілля, віддзеркалення цього наміру в по-
літичній волі представників влади, передбачуваність 
і спроможність уряду діяти відповідно до цієї волі [7].

Автором праці [15] запропоновано організацій-
но-економічний механізм управління забезпеченням 
екологічної безпеки держави, який складається з та-
ких елементів: організація процесу функціонування 
системи забезпечення економічної безпеки; методів 
планування системи забезпечення економічної без-
пеки; економічних стимулів та економічні важелі; 
нормативно-правового забезпечення екологічної без-
пеки; організаційно-технічного забезпечення екологіч-
ної безпеки; інституційного забезпечення екологічної 
безпеки; методів фінансування системи забезпечення 
екологічної безпеки; методів визначення розміру збо-
ру за забруднення та приведення до небезпеки; ме-
тодів діагностування екологічних ризиків і катастроф. 
У праці [9] представлено механізм управління приро-
докористуванням і екологічною безпекою, мета якого 
вбачається автором в екологізації прийняття управ-
лінських рішень на рівні основної ланки економіки за 
умови забезпечення прийнятного для суспільства, те-
риторіальних органів влади рівня якості довкілля та 
екологічної безпеки. При цьому зазначається, що «в 
організації природоохоронної роботи в усіх службах 
підприємства центральною спрямовувальною ланкою 
повинна бути служба маркетингу і менеджменту. Вона 
зобов’язана здійснювати політику реалізації відходів 
виробництва і зменшення витрат на право на викиди». 
Ілляшенко І. О. у праці [10] розкриває сутність органі-
заційно-економічного механізму стратегічного управ-
ління природно-техногенною та екологічною безпекою 
на засадах сталого розвитку, основна мета якого по-
лягає в узгодженні екологічних і економічних інтер-
есів суспільства. Досліджено вимоги формування та 
функціонування зазначеного механізму, що включа-
ють аспекти нормативно-правового поля, забезпечен-
ня захисту національних і регіональних екологічних 
інтересів, прогнозування та попередження екологіч-
них загроз, дієздатності в надзвичайних ситуаціях, 
структури державного управління тощо (відповідно до 
пропозицій Є. В. Хлобистова в роботі [16]). При цьому 
зазначений організаційно-економічний механізм роз-
глядається як у широкому сенсі (як система заходів 
щодо гарантування безпеки населення, природокорис-
тування, охорони навколишнього середовища, як орга-
нізаційно-адміністративних, так й економічних), так і 
у вузькому значенні (як виключно економічні заходи).

На наш погляд, основою одержання максимальної 
ефективності від управління екологічною безпекою є 
та ступінь важливості, яка надається громадськістю та 
її представниками проблемам екологічного характеру. 
Визначити ступінь цієї важливості є нелегким завдан-
ням, при розв’язанні якого мають звертати увагу на 
існуючий і бажаний рівень добробуту громадян, рівень 

екологічного ризику для здоров’я людей та функціо-
нування екосистем, економічні та технічні можливості 
регулювання стану навколишнього середовища, уяв-
лення про систему екологічних цінностей, політичні 
погляди щодо справедливого розподілу їх у суспіль-
стві. Складність даного визначення збільшується че-
рез можливу недостовірність або відсутність вихідної 
інформації, а також обмеженість сучасних технічних і 
наукових знань. Отже, саме тому важливим є створен-
ня механізму управління екологічною безпекою, що 
забезпечить поінформованість, взаємодію та досягнен-
ня консенсусу між зацікавленими сторонами. 

Загалом, механізм управління природокористу-
ванням і екологічною безпекою – це цілісна сукуп-
ність методів та інструментів управління, за допомогою 
яких організовуються, регулюються і координуються 
процеси природокористування в сукупності з вироб-
ничими і соціально-економічними процесами, забезпе-
чується належний рівень екологічної безпеки вироб-
ництва і споживання, відтворюється якість природного 
середовища як специфічного суспільного блага [6, 17].

Беручи до уваги системний характер проблем еко-
логії, їх органічну кореляцію з усіма політичними, 
соціальними та економічними чинниками, стратегія 
екологічної безпеки України бачиться як одна з фунда-
ментальних складових національної безпеки держави. 
Тому одним із безперечних прав громадян є право на 
екологічну безпеку. Воно гарантується комплексом по-
літичних, юридичних, економічних, технологічних і гу-
манітарних чинників (рисунок 1) [11].

Державна 
система 

управління 
екобезпекою

Економічні 
методи 

екобезпеки

Промислова 
безпека

Законодавча 
діяльність

Наука Громадські 
організації 

0,273

0,324

0,237

0,141
0,113

0,006

Рис. 1. Національні пріоритети механізмів 
нейтралізації загроз екологічній безпеці України [11]

Як засвідчили, системні дослідження [11], кількіс-
ні оцінки пріоритетів механізмів екологічної безпеки 
України (рис. 1) розподілилися таким чином: еконо-
мічні механізми екологічної безпеки (0,321), держав-
на система управління екологічною безпекою (0,273), 
промислова безпека та технологічні основи екологічно 
безпечного розвитку промисловості, енергетики і тран-
спорту (0,237), нормативно-правова діяльність у сфері 
екологічної безпеки (0,142), наукові основи екологічної 
безпеки (0,113), громадські організації у сфері екологіч-
ної безпеки (0,006).

Як бачимо, серед основних існуючих механізмів 
управління екологічною безпекою громадському руху 
відведена найменша частина. Але, на нашу думку, 
саме соціальній складовій потрібно приділяти наба-
гато більше уваги. Адже екологічна безпека нероз-
ривно пов’язана зі сталим розвитком та соціальною 
стабільністю. Соціо-економічні відносини виступають 
підґрунтям зусиль держави по формуванню інститу-
ційних, організаційних та правових засад екологічної 
політики. Особливо тому, що в наш час помітно зрос-
тає громадська активність населення, підвищується 
статус місцевого самоврядування та управління. Гро-
мадськість все більше уваги звертає на проблеми охо-
рони здоров’я, навколишнього середовища, безпеки 
продуктів харчування тощо.

Однозначно, кожен механізм повинен бути комплек-
сним (складним) та включати в себе декілька самостій-
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них механізмів або підсистем різної природи. В нашому 
випадку такими підсистемами є соціальна та економіч-
на, які повинні охоплювати адміністративно-правові, 
фінансово-кредитні, соціально-політичні, морально-
психологічні та ін. складові забезпечення екологічної 
безпеки. Отже взаємодія соціальних та економічних 
елементів механізму формують систему соціально-еко-
номічних методів, що функціонують у складі механізму 
забезпечення екологічної безпеки (ССЕМЗЕБ).

Звідси, ми розглядаємо соціальні методи як систему 
інструментів, способів та прийомів регулювання та мо-
тивування діяльності суб’єктів, що функціонують в меж-
ах національного (регіонального) господарства та мають 
внутрішнє та зовнішнє середовище, за для забезпечен-
ня такого стану навколишнього природного середовища, 
при якому буде забезпечуватись попередження виник-
нення небезпеки для здоров’я людей та погіршення еко-
логічної обстановки.

Поряд із вищезазначеним, відмітимо, що економіч-
ні методи можна визначити як систему інструментів, 
спрямованих на вдосконалення системи управління 
національного (регіонального) господарства, виробни-
чо-організаційних відносин, забезпечення фінансової 
стійкості та прибутковості, збалансованості інтересів 
суб’єктів господарювання, суспільства і держави (ме-
ханізми державного управління інвестиційною, інно-
ваційною, банківською, грошово-валютною, кредит-
ною, податковою діяльністю тощо).

Отже, на наш погляд, система соціально-еконо-
мічних методів механізму забезпечення екологічної 
безпеки (ССЕМзеб) – це комплекс методів, регулято-
рів управління, інструментів соціально-економічного 
впливу, що стосуються гарантування безпеки насе-
лення, природокористування, охорони навколишнього 
середовища які задовольняють потреби екологічної 
безпеки як на рівні індивідів, так і на рівні підпри-
ємств і регіону (рис. 2).

Як видно зі схеми, до складу ССЕМзеб входять соці-
альні та економічні методи, які у свою чергу повинні ре-
гулюватися підсистемою організаційно – управлінських 
методів. Як було сказано вище соціальні методи повинні 
мати вагому частку у загальному механізмі забезпечен-
ня екологічної безпеки та впроваджуватись на одному 
рівні з економічними. Розглянемо детальніше основні со-
ціальні методи ССЕМзеб.

Виховання екологічної етики у громадян. Нор-
ми екологічної етики акумулюють історичний досвід 
людства, є найважливішими духовними цінностями. 
Екологічну етику можна розглядати як засіб соці-
альної регуляції поведінки людей щодо природи. Ді-
йова суть моралі передбачає єдність об'єктивного та 
суб'єктивного, свідомості та поведінки, спонукань, мо-
тивів і дій людини [11]. 

Слід зазначити, що екологічні етичні норми пев-
ною мірою примітивні порівняно з еколого-правовими 
нормами. Водночас значення екологічних норм важ-

ко недооцінити, оскільки вони 
засвоюються з дитинства, під-
свідомо визначають поведінку 
людини, її ставлення до при-
роди. Вони є тим неоціненним 
багажем, який дає змогу орієн-
туватися у складних ситуаці-
ях вибору лінії поведінки, коли 
моральні норми компенсують 
незнання юридичних. Еколого-
правові норми діють ефектив-
ніше, якщо вони ґрунтуються 
на нормах моралі і належать 
до системи внутрішніх регуля-
торів поведінки. 

Розвиток екологічної сві-
домості та екологічного мис-
лення допоможе синтезувати 
теоретичні екологічні знання 
та практичний досвід людей 
і впроваджувати його у пев-
ні екологічні принципи, нор-
ми поведінки, зокрема, норми 
екологічної етики та екологіч-
ного права. 

Досягнення екологічною 
свідомістю вищого рівня, до-
поможе активізувати природо-
охоронну діяльність, і в цьому 
виявляється регулююча функ-
ція свідомості щодо практич-
ної діяльності. Рівень екологіч-
ної свідомості є відображенням 
не тільки діяльності щодо за-
хисту природи, але й став-
лення до неї, до умов, в яких 
вона перебуває. Розвиток еко-
логічного мислення допоможе 
в оцінці ситуації, зважування 
цілей і можливостей їхнього 
досягнення у захисті природи. 

Екологічна освіта населен-
ня повинна виступати як са-
мостійний елемент загальної 
освіти. Екологічне знання має 
допомагати в усвідомленні та 
розумінні дії екологічних зако-
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Рис. 2. Система соціально-економічних методів механізму забезпечення 
екологічної безпеки в регіоні

(розроблено авторами)
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нів, принципів взаємовідносин різних об'єктів природи 
між собою та з людиною, організації, управління, ви-
користання природи та її ресурсів для забезпечення 
життєдіяльності людини та людства, необхідності по-
будови відносин між природою і людиною на розумних 
началах, на принципах функціонування "ноосфери". 

Інтенсивне використання засобів масової інфор-
мації допоможе отримувати повну, точну, та науково – 
обґрунтовану інформацію про стан довкілля, окремих 
природних об'єктів, розвиток промисловості, викорис-
тання хімічних препаратів у сільському господарстві, 
мeліорацію, аварії чи катастрофи, які становлять не-
безпеку для людини та середовища, інколи інформа-
ція приховується (аварія на ЧАЕС) чи викривляється. 

Діяльність партій та громадських рухів у забез-
печенні екологічної безпеки є важливим соціальним 
чинником, який привертає увагу широких верств гро-
мадськості до проблем безпеки, на місцевому і регіо-
нальному рівнях. 

Розширення повноважень екологічних неурядових 
організацій (екоНУО). Не зважаючи на несприятливе 
податкове середовище (особливо у порівнянні з краї-
нами США чи Євросоюзу) та неоднозначне ставлення 
органів влади до екоНУО, вони мають вагомий вплив 
на екологічну політику держави щодо:

•	масових	природоохоронних	акцій;	
•	 удосконалення	чинного	законодавства;	
•	 організації	незалежної	екологічної	експертизи;	
•	 стандартизації	та	сертифікації;
•	 наукової	діяльності	та	впровадження	її	резуль-

татів у практику; 
Фінансові методи впровадження екологічної по-

літики за допомогою екоНУО повинні спиратися на: 
залучення коштів, що спрямовуються на виконання 
природоохоронних заходів та проектів за допомогою 
донорських організацій, приватних осіб, а також люд-
ських, товарних, технічних, медійних, та інших ресур-
сів громади, участь у перерозподілі коштів бюджетів 
усіх рівнів; власну виробничу діяльність. 

Наймасовішими громадськими організаціями у Сум-
ській області є: громадська організація «Біоетика», гро-
мадська організація «ІСЗ – вело клуб Суми», громадська 
оганізація «Товариство захисту тварин «Умка», громад-
ська організація «Наша планета», громадська організа-
ція «Українське товариство охорони природи» та інші 
[13]. Дані організації утворюються та функціонують за-
для захисту екологічних прав громадян, участі у реалі-
зації екологічної політики в управлінні охорони навко-
лишнього середовища.

На нашу думку, саме громадські організації мають 
змогу допомогти у своєчасному реагуванні на порушен-
ня екологічного законодавства. Так, як часто державні 
службовці обмежені в можливостях застосування необ-
хідних дій. Тому учасники екоНУО, в ході своєї діяль-
ності могли б виявляти порушення екологічного законо-
давства, для прикладу: джерела забруднення або його 
наслідки (мастильні плями, сміття), протиправну діяль-
ність певних осіб (самовільне використання природних 
об’єктів, порушення правил користування ними). Але, 
в Україні не існує засобів матеріального стимулювання 
осіб, діяльність яких сприяла припиненню екологічного 
правопорушення, притягненню винних до відповідаль-
ності та відшкодуванню шкоди, завданої конкретним 
правопорушенням. Для порівняння у США законодавчо 
встановлена і застосовується практика, згідно з якою 

у разі надання інформації, що тягне за собою кримі-
нальну чи цивільну відповідальність, урядові агентства 
можуть нагородити особу, яка повідомила цю інфор-
мацію, премією у розмірі до 10 тис. дол. США. Тому 
вбачається доцільним установити подібне положення і 
в законодавчому полі України. Сума матеріального сти-
мулювання може встановлюватись у відсотках від суми 
штрафів, стягнутих із порушників, наприклад 10%, 
але, наприклад, не більше 1 тис. грн. Таке стимулю-
вання може реально збільшити екологічну активність 
громадян, але не дасть можливості комерціалізувати 
цей процес. Крім того, зацікавленість особи, яка вияви-
ла правопорушення, в кінцевому результаті розгляду 
справи забезпечить постійний контроль за діяльністю 
спеціально уповноважених органів влади і прозорість 
процесу правозастосування.

Дуже часто порушується питання проведення еко-
логічної експертизи, в тому числі і громадської, у пра-
цях науковців. Зокрема, в Законі України «Про еколо-
гічну експертизу» [8] встановлено строки здійснення 
державної екологічної експертизи, але не визначено 
строки проведення громадської екологічної експерти-
зи. У ст. 28 цього Закону перелічено права експерта 
державної екологічної експертизи, зокрема право на 
одержання за його вимогою відомостей та матеріа-
лів, необхідних для проведення екологічної експерти-
зи. Подібного права експерт громадської екологічної 
експертизи не має, але на нього відповідно до Закону 
України «Про екологічну експертизу», зокрема ст. 29, 
поширюються всі обов’язки експерта щодо проведен-
ня екологічної експертизи. Зважаючи на це необхідно 
було б внести зміни до Закону України «Про екологіч-
ну експертизу» в частині прав експерта громадської 
екологічної експертизи, прирівнявши його статус до 
статусу експерта державної екологічної експертизи. 
Вважаємо за доцільне також змінити ставлення до ви-
сновку громадської екологічної експертизи. Зокрема 
висновки громадської екологічної експертизи повинні 
бути обов’язково враховані при проведенні державної 
екологічної експертизи. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, у ре-
зультаті проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки: 

– вирішення проблем екологічної безпеки на на-
ціональному, регіональному та локальному рівнях по-
требує, поряд із традиційними для екологічного управ-
ління методами,оптимізацію існуючого механізму, що 
має функціонуватиза допомогою системи соціальних 
регуляторів;

– система соціально-економічнихметодівзабезпе-
чення екологічної безпеки (ССЕМзеб) – це комплекс 
інструментів управліннята регуляторів соціально-еко-
номічного впливу, що стосуються гарантування без-
пеки населення, природокористування, охорони на-
вколишнього середовища які задовольняють потреби 
екологічної безпеки як на рівні індивідів, так і на рівні 
підприємств і регіону;

– оптимізація механізму забезпечення екологічної 
безпеки повинна бути побудована на соціально – еко-
номічній та соціально – психологічній мотивації гармо-
нії взаємовідносин людини та природи та має включа-
ти повний комплекс проблем управління, пов’язаних з 
екологічними процесами, котрі повинні розглядатись 
та вирішуватись у єдиній системі на основі постійного 
та послідовного вдосконалення. 
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Summary
The article reviews the existing mechanisms of environmental safety, analyzes the main problems concerning their ef-
fectiveness. The main priorities of the mechanisms of neutralization of threats to the ecological safety of Ukraine, and on 
the basis of the data determined that social methods have the smallest share among existing ones. Therefore, we have 
proposed a mechanism to improve environmental security through intensive use of socio – economic practices that will 
meet the needs of environmental safety at the level of individuals and at the level of enterprises and the region.
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АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ РОЛІ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Розглянуто фіскальну роль та потенціал акцизного податку в Україні в контексті останніх законодавчих нововведень. 
Також обґрунтовано посилення ролі акцизного оподаткування у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Ви-
світлено недоліки запровадження певних видів акцизних податків.
Ключові слова: акцизний податок, підакцизні товари, фіскальна роль, фіскальний потенціал, ставка податку, місцевий 
бюджет, роздрібний продаж, фіскальне навантаження.

Постановка проблеми. В процесі вступу України 
до ЄС постає питання недосконалості та невід-

повідності європейським стандартам податкової систе-
ми щодо функціонування акцизних податків. Акцизи 
впливають на економіку держави, зокрема, як фіскаль-
ний інструмент вони здатні наповнити державну скарб-
ницю країн з перехідною економікою, де спостерігаєть-
ся відсутність чіткої сформованої податкової системи 
та відсутність чіткого розуміння податкової бази. З ін-
шої сторони вони є інструментом соціальної політики і 
регулюють споживання підакцизних товарів.

Аспекти акцизного оподаткування досліджуються 
у роботах таких вчених: В. Андрущенка, О. Десятнюк,  
Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. Лютого, П. Мельника, А. Со- 
коловської, В. Суторміної, В. Федоcова, С. Юрія та інших

Постановка завдання. Завдання дослідження поля-
гає в обґрунтуванні шляхів посилення фіскальної ролі 
акцизного податку в світлі останніх нововведень По-
даткового кодексу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фіс-
кальний потенціал специфічних акцизів є одним з най-
потужніших завдяки тому, що вони застосовуються 
переважно до товарів з низькою еластичністю попиту 
за ціною. Диференціюючи податкові ставки, держава 
отримує можливість впливу на розвиток виробництва 
і сфери послуг, а також здійснює рівномірний розподіл 
податкового навантаження на різні соціальні верстви 
населення. Тобто сплата податку відбувається менш 
помітно для платника, оскільки відбувається шляхом 
включення в ціну певного виду товару [1]. 

Значна фіскальна роль акцизного податку підтвер-
джується тим фактом, що частка цього податку у по-
даткових надходженнях до Зведеного бюджету України 
є досить значною, і поступається місцем лише податку 
на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб 
та податку на прибуток підприємств, що в сукупності і 
становлять основну дохідну частину Зведеного бюдже-
ту України (Рис.  1).

Рис. 1. Частка основних податків у податкових 
надходженнях Зведеного бюджету України 

Частка акцизного податку в податкових надхо-
дженнях Зведеного бюджету України з кожним роком 
зростає, і в 2014 р. цей показник досяг 12,3%, проти 
5,6% у 2008 році. Отже, фіскальна роль акцизного по-
датку є досить значною. Крім того чітко простежуєть-
ся динаміка і до збільшення номінальних надходжень 
акцизного податку протягом останніх 7 років. Також, 
слід звернути увагу на значне збільшення надходжень 
у 2014 р. порівняно із 2013 р., яке склало 8431,38 млн 
грн або 23%. На таке збільшення вплинуло підвищен-
ня специфічних ставок акцизного податку в середньо-
му за рік на: спирт та лікеро-горілчані вироби – на 
28,3%; виноробну продукцію (крім коньяку) – на 28,3%; 
пиво – на 24,8%; тютюнові вироби – на 22,1%.

Рис. 2. Динаміка надходжень акцизного податку 
з вироблених та ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів  
у 2008–2014 рр., млн. гривень

Побудовано автором за даними Державної казначей-
ської служби України [5]

Зважаючи на те, що акцизний податок справля-
ються з окремих груп товарів, варто оцінити їх частку 
в загальних надходженнях цього податку до Зведеного 
бюджету України (Рис. 3).

Як свідчать наведені дані, найбільшу фіскальну 
роль серед підакцизних товарів, вироблених в Украї-
ні мають тютюн та тютюнові вироби (36,6%), значно 
меншу частку займають лікеро-горілочна продукція 
(12,2%), пиво (5,6%), бензин (3,2%). Щодо частки ввезе-
них на митну територію України підакцизних товарів 
в загальних надходженнях акцизного податку до Зве-
деного бюджету України то їхні значення є незначним, 
наприклад: найбільшу частку займає бензин (13,9%), 
інші нафтопродукти (15,3%), тютюн та тютюнові вироби 
(3,5%), а також транспортні засоби (крім мотоциклів та 
велосипедів (1,2%).

До 2008 р. виробництво тютюну та тютюнових ви-
робів зростало понад 10 років поспіль. У цей період 
було знижено акцизи на тютюнові вироби, а обмежен-
ня на паління в громадських місцях та на рекламу тю-
тюнових виробів були мінімальними. Максимальне ви-
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робництво тютюну спостерігалося в Україні в 2008 р., 
коли воно становило 130 млрд. шт. Цього було б до-
статньо для забезпечення потреб найбільшого ринку 
ЄС, німецького, а також Румунії та Словаччини [2]. 
З початком економічної та фінансової кризи 2008 р. 
офіційне виробництво сигарет почало зменшуватись. 
Додатковими факторами зменшення обсягів виробни-
цтва сигарет є початок кампанії проти паління (обме-
ження реклами, пропаганда здорового способу життя, 
заборона паління в громадських місцях). Однак ваго-
міший вплив на зменшення обсягів виробництва мало 
кількаразове підвищення ставок акцизного податку, 
який в Україні був (і залишається) одним з найнижчих 
у Європі [3]. Зокрема, з 1 вересня 2014 р. специфічну 
ставку акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн 
та промислові замінники тютюну в черговий раз під-
вищено на 5%, при цьому адвалорна ставка податку 
залишилась незмінною (12%). Також, розмір мінімаль-
ного акцизного податкового зобов’язання зі сплати ак-
цизного податку на сигарети без фільтра (цигарки) та 
сигарети з фільтром було підвищено на 5%.
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Рис. 3. Частка основних вироблених в Україні 
підакцизних товарів в загальних надходженнях 

акцизного податку до Зведеного бюджету України
Побудовано автором за даними Державної казначей-

ської служби України [5].

Отже, попри зменшення обсягів виробництва тю-
тюну та тютюнових виробів, підвищення ставок при-
зводить до поступового збільшення надходжень від 
сплати цього податку, хоча за 2014 рік можемо спо-
стерігати незначне зменшення (Рис 4).

3357,59

8460,56

12145,7

14666,6

15888,1 16984,38 16513,98

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

М
лн

 г
рн

Рік

Рис. 4. Динаміка надходжень від сплати акцизного 
податку з продажу тютюну та тютюнових виробів, 

вироблених в Україні, млн грн.
Побудовано автором за даними Державної казначей-

ської служби України [5]

У цьому контексті подальше підвищення ставок 
акцизного податку в Україні є виправданим, адже 
воно сприятиме збільшенню надходжень до бюджету, 
зменшенню обсягів контрабанди з України, а за раху-
нок підвищення цін на внутрішньому ринку – змен-
шення обсягів споживання.

Це набуває особливо важливого значення після 
прийняття Закону України «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких законів Украї-
ни (щодо податкової реформи)» [8], яким передбачено 
запровадження 5% акцизного податку з роздрібного 
продажу підакцизних товарів (пива, алкогольних на-
поїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, скрапленого 

газу та іншого палива). А Бюджетним кодексом пе-
редбачено, що введений акцизний податок з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів зараховується до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, міських бюджетів [9] і стає 
одним із джерел наповнення загального фонду відпо-
відного бюджету. Тобто мова йде про посилення ролі 
акцизного оподаткування у формуванні дохідної час-
тини місцевих бюджетів.

До 2015 р. акцизний податок не мав важливого зна-
чення у формуванні доходів місцевих бюджетів. Це 
пов’язано з тим, що він зараховувався до державного 
бюджету України. Як виняток до бюджету Автономної 
республіки Крим зараховувався акцизний податок з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 
(лікеро-горілчаної, виноробної продукції та пива). До 
місцевих бюджетів зараховувався особливий податок 
на операції з відчуження цінних паперів та операцій з 
деривативами (який було скасовано з 1 січня 2015 р.). 

Оскільки вищезгаданий закон вступив в дію зовсім 
недавно (1 січня 2015 р), ми не можемо в повній мірі 
оцінити його вплив та проаналізувати роль акцизно-
го податку у формуванні доходів місцевих бюджетів 
повністю, тому для об’єктивного дослідження ми ви-
користали дані І кварталу 2015 р., та порівняли їх з 
даними аналогічного періоду попередніх років (Рис. 5). 
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Рис. 5. Динаміка надходжень акцизного податку до 
загального фонду місцевих бюджетів  

за І квартал 2008–2015 рр., млн гривень
Побудовано автором за даними Державної казначей-

ської служби України [5]

Як свідчать наведені дані, надходження акцизного 
податку до місцевих бюджетів після введення в дію 
вищезазначеного закону, зросли. За перший квартал 
2015 р. обсяги надходжень до місцевих бюджетів від 
податку з роздрібного продажу підакцизних товарів 
становили 1 157,40 млн грн. Цей показник більш ніж 
у 7 разів перевищує надходження акцизного податку 
за аналогічний період минулого року, а порівнюючи з 
2008 р. – є більшим у 50 разів [6]. 

Дані рисунку 6 свідчать, що надходження акцизно-
го податку за І квартал 2015 р. становлять 80% річного 
обсягу надходжень в 2014 р.
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Рис. 6. Порівняння обсягів надходжень акцизного 
податку до загального фонду місцевих бюджетів  

за 2014 р. та за І квартал 2015 р.
Побудовано автором за даними Державної казначей-

ської служби України [5]
Отже, з фіскальної точки зору, запровадження ак-

цизного податку з роздрібного продажу підакцизних 
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товарів та відміна акцизного податку на відчуження 
цінних паперів та інших фінансових інструментів дало 
надзвичайно позитивний результат та стало дієвим 
способом наповнення місцевих бюджетів. Це говорить 
про надзвичайно великий фіскальний потенціал ново-
введеного податку.

Проте, слід відмітити деякі недоліки нововведеного 
податку. Базою оподаткування є вартість (з податком 
на додану вартість) підакцизних товарів (пива, алко-
гольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та про-
мислових замінників тютюну, а також нафтопродук-
тів, скрапленого газу, речовин, що використовуються 
як компоненти моторних палив), тобто цей акцизний 
податок включає раніше сплачений виробниками чи 
імпортерами акцизний податок на виробництво чи ім-
порт таких товарів. Це грубо порушує не тільки норми 
Податкового кодексу України, але й загальні правила 
оподатковування, головним принципом якого є те, що 
податки на податки не нараховуються.

Ставка цього податку становить 5% від вартості (з 
податком на додану вартість). Необхідно зазначити, 
що пропозиція з запровадження такого податку від-
бувається при системному збільшенні ставок акциз-
ного податку на пиво, алкогольні напої та тютюнові 
вироби, а також на нафтопродукти. Законодавством 
ЄС такий вид акцизного податку не передбачений. Зо-
крема, статтями 2 та 7 Директиви Ради ЄС 2008/118/
ЕС від 16 грудня 2008 року, підакцизні товари під-
падають під акцизний збір у момент їх виготовлення 
або їх імпортування [4].

Наявність зазначених особливостей податку з роз-
дрібного продажу підакцизних товарів визначає недо-
ліки від його запровадження (Рис. 7).

Збільшення фіскального навантаження на суб’єкти господарювання

Зниження конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі

Зниження інвестиційної привабливості держави

Недоліки запровадження податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

Збільшення цін на підакцизні товари

Зменшення обсягів легальних продажів підакцизних товарів

Рис. 7. Недоліки запровадження акцизного податку  
з роздрібного продажу підакцизних товарів

Висновки з проведеного дослідження. Отже, аналіз 
фіскальної ролі акцизного податку дав можливість зро-
бити висновок про те, що податок продовжує відіграва-
ти значну роль в наповненні державного та місцевого 
бюджетів. З кожним роком його частка в податкових 
надходженнях Зведеного бюджету України зростає, що 
говорить про значний потенціал цього податку з фіс-
кальної точки зору. Податкова політика нашої держави 
на сьогоднішній день направлена на покращення еко-
номічної ситуації в країні шляхом встановлення змін 
у податковому законодавстві України, які стосуються і 
змін акцизного оподаткування. З точки зору фіскально-
го ефекту ці зміни дійсно дали позитивний результат, 
але вони тягнуть за собою безліч недоліків, які призво-
дять в свою чергу до збільшення податкового наванта-
ження на платників та порушують міжнародні принци-
пи та норми оподаткування.
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Визначено необхідність аналізу клієнтської бази підприємств на прикладі телерадіокомпанії. За умов мінімальної кількості 
інформації про клієнтів запропоновано проводити сегментацію ринку за груповими ознаками. Розраховано тривалість вза-
ємовідносин із клієнтами методом актуарних розрахунків. На основі отриманих результатів досліджено причини розірван-
ня угод із компанією та рекомендовано застосовувати даний метод при коригуванні програми лояльності компанії.
Ключові слова: телерадіокомпанія, сегментація ринку, клієнтська база, тривалість відносин з клієнтами, актуарні 
розрахунки.

Постановка проблеми. Сучасний ринок теле- та 
радіозв’язку характеризується жорсткою кон-

курентною боротьбою за клієнта. Історія взаємин із 
ним, зібрана у клієнтську базу даних дає перевагу ме-
неджерам компаній у конкурентній боротьбі. Одним із 
факторів конкурентних переваг телерадіоорганізацій 
є функціонування в перспективних сегментах ринку 
теле- та радіо послуг. Тому постають важливі задачі 
при роботі з клієнтами: збереження досягнутої позиції 
на ринку та існуючих клієнтів, залучення потенційних 
клієнтів, що останнім часом є актуальним на ринку 
телекомпаній та інтернет-провайдерів. Для того, щоб 
успішно виконувати ці завдання, необхідно на осно-
ві оцінки вихідного стану клієнтської бази розробити 
клієнтську політику телерадіокомпанії. 

Враховуючи зазначене, на сьогодні існує проблема ви-
бору оптимальної методики оцінки існуючої клієнтської 
бази та побудови прогнозів потенційних клієнтів за умови 
обмеження інформації про клієнтів, що забезпечить по-
глиблення та систематизацію взаємовідносин з клієнтами 
і внаслідок підвищить дохідність підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам формування та управління клієнтською базою 
присвячені праці Андрєєвої А. В. [1], Крючкової М. А. 
[3, 4], Петровської А. В. [7]. Сучасні маркетингові мето-
ди оцінки клієнтської бази представлено у роботах Ко-
валенко В. В. [2], Унинець О. М. [9]. У праці Мурай А. В.  
«Оценка качества телекоммуникационных услуг с 
учетом степени удовлетворения ожиданий и требова-
ний пользователей» [6] проаналізовано існуючі мето-
дики та підходи до оцінки якості послуг з точки зору 
користувачів послуг, встановлено взаємозв’язок між 
споживчими властивостями послуг та ступенем задо-
воленості вимог користувачів.

Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка 
існуючої клієнтської бази на прикладі ТОВ «ТРК «ЕВЕ-

РЕСТ». Відповідно до мети поставлені завдання: обрати 
оптимальний метод аналізу клієнтської бази за умов 
обмеженості інформації; визначення тривалості клієнт-
ських відносин у перспективі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ні маркетингові технології орієнтовані в основному на 
залучення клієнтів, а питання поповнення і збере-
ження клієнтської бази кожне підприємство вирішує 
самостійно. Зазвичай не проводиться оцінка існуючої 
клієнтської бази. Адже саме вивчення інформації про 
клієнтів та історії їх взаємовідносин з компанією дає 
перевагу в конкурентній боротьбі за споживача послуг.

У літературних джерелах [2, 3, 11, 12] запропоно-
вано способи аналізу клієнтської бази, одним із них є 
сегментація ринку. Традиційно під сегментацією рин-
ку розуміється метод маркетингу, за допомогою якого 
підприємство поділяє ринок продуктів (послуг) за ви-
значеними критеріями на сегменти клієнтів. Сегменти 
ринку – це група споживачів, які однаково реагують 
на набір стимулів маркетингу та мають схожі потре-
би [9, с. 142]. Спробуємо реалізувати цю методику для 
підприємства, що надає теле-, радіо-, інтернет-послу-
ги у м. Вінниця – ТОВ «ТРК «ЕВЕРЕСТ».

ТОВ «ТРК«ЕВЕРЕСТ» – компанія, що пропонує ви-
сокотехнологічні послуги у сфері кабельного телебачен-
ня та Інтернету. До основних видів діяльності компанії 
відноситься забезпечення послуг зв’язку (доступ в Ін-
тернет, кабельне телебачення та ін.) клієнтам, в якості 
яких можуть бути як фізичні так і юридичні особи.

Визначено, що основний об’єм операцій припа-
дає на надання інтернет-послуг та послуг кабельно-
го телебачення. Станом на 01.06.2015 р. у ТОВ «ТРК 
«ЕВЕРЕСТ» діє 22931 угода за якими компанія надає 
послуги своїм клієнтам: 18803 – угоди із фізичними 
особами; 2752 – угоди із суб’єктами підприємницької 
діяльності; 1376 – угоди із юридичними особами.

© Каплун О.М., 2015
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Сегментування клієнтів лежить в основі сервіс-
ної моделі управління клієнтською базою ТОВ «ТРК 
«ЕВЕРЕСТ» за декількома напрямками, основний з 
яких це розмір використаного трафіку і швидкість для 
інтернет-користувачів (рис. 1) та канали, що найчасті-
ше переглядаються для споживачів кабельного теле-
бачення (рис. 2).

Більшість користувачів надають перевагу лімітно-
му тарифному плану на інтернет-послуги до 1000 ГБ 
зі швидкістю 100 Мбіт/с. На другій позиції – тариф-
ний план до 400 ГБ зі швидкістю 100 Мбіт/с. Попит на 
тарифні плани із лімітованою швидкістю коливається 
від 6% до 10%.

Вибір клієнтів можна розподілити на три осно-
вні категорії: цифрове телебачення, що включає 4-7 
каналів спеціалізованих на окремій тематиці спорт, 
мистецтво, кінофільми; сімейне телебачення – 40-60 
телеканалів, зокрема, дитячі телеканали, телеканали 
з кінофільмами. Аналогове телебачення містить до 80 
різноманітних телеканалів, що задовольняють будь-
які побажання клієнта.

1% 4% 6%

32%

40%

7%
10%

до 1ГБ

до 16ГБ

до 80ГБ

до 400ГБ

до 1000ГБ

Безліміт 6 Мбіт

Безліміт 12 Мбіт
Рис. 1. Сегментація інтернет-клієнтів за кількістю 

використаного трафіку і швидкістю Інтернету
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11%

Сімейне (40-
60 каналів)

42%

Аналогове 
(до 80 
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47%

Рис. 2. Сегментація клієнтів за переліком обраних 
ними каналів телебачення

Визначення тривалості відносин з клієнтами здій-
снюється на матеріалах, отриманих при аналізі від-
току клієнтів (attrition analysis). Основі цього аналізу 
є планування відтоку клієнтів протягом наступних 
років на «хроніках» історії відтоку за попередні пері-

оди, оскільки неможливо достовірно визначити, коли 
саме клієнт припинить взаємовідносини із телераді-
оорганізацією.

Аналіз відтоку клієнтів прийнято проводити мето-
дом актуарних розрахунків. Актуарний аналіз (ста-
тистик страхового товариства) разом з відповідними 
економічними і юридичними дисциплінами формує 
більш широку область знань – актуарну науку, яка 
є теоретичною основою страхового бізнесу [5, с. 73]. 
Щодо телерадіокомпаній являє собою аналіз припи-
нення / розірвання контрактів про надання послуг на 
основі актуарних даних дає змогу зробити прогноз 
темпів припинення / розірвання контрактів про надан-
ня послуг у майбутньому. Актуарний аналіз відтоку 
клієнтів враховує тривалість взаємовідносин клієнтів 
з компанією, подібно як у страховому бізнесі врахову-
ється тривалість життя людини. На основі історичних 
даних розраховується відсоток відтоку клієнтів для 
кожної групи клієнтів, залежно від «віку» клієнтських 
взаємовідносин. Зокрема, дослідження на основі ак-
туарного аналізу показали, що для телерадіокомпанії 
характерний більший відтік клієнтів протягом перших 
років, тобто частіше припиняють взаємовідносини з 
телерадіокомпанію нові клієнти.

Відповідно до даної методики аналізують дані про 
вибуття клієнтів, обираючи за параметри дослідження 
історичні дані за останні кілька періодів. Зауважимо, 
що для розрахунку відтоку клієнтів можна використо-
вувати як кількість розірваних угод, так і суму втраче-
ного доходу. У табл. 1 вказано кількість угод, які були 
укладені у конкретному році.

Для прикладу, у 2010 році було укладено 3706 до-
говорів про послуг кабельного телебачення, з яких у 
2011 році залишилось 3563, у 2012 – 3472, у 2013 – 
3420, у 2014 – 3373. Як бачимо, на дату оцінки у теле-
радіокомпанії залишилось дійсними 22931 договорів із 
25143. Отже, за період з 2008 по 2014 рр. ТОВ «ТРК 
«ЕВЕРЕСТ» втратило 8,8% своїх клієнтів.

Для проведення аналізу тривалості клієнтських 
угод обираємо період за останні 5 років. У табл. 2 про-
ведені розрахунки кількості угод відповідно до різної 
тривалості взаємовідносин з клієнтами.

Таблиця 2
Тривалість клієнтських взаємовідносин

Трива-
лість 

клієнт-
ських 

взаємо-
відносин

Кількість 
угод, які 
потен-
ційно 

можуть 
вибути

Кіль-
кість 

фактич-
но при-
пинених 

угод

Коефіці-
єнт утри-

мання 
клієнтів

Крива 
вижи-
ваності

0-1 21575 1047 95,15 95,15
1-2 18060 450 97,51 92,78
2-3 14323 259 98,19 91,10
3-4 10068 191 98,10 89,37
4-5 6305 134 97,87 87,47
5-6 2839 92 96,76 84,64
6-7 801 39 95,13 80,52

Таблиця 1
Аналіз розірвання угод з клієнтами за 2008–2014 рр.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Дата оцінки
2008 1216 1095 1011 947 891 842 801 762
2009 2352 2228 2142 2088 2041 1997 1946
2010 3706 3563 3472 3420 3373 3332
2011 3901 3750 3669 3613 3572
2012 4217 4094 4029 3996
2013 4658 4425 4382
2014 5093 4941
2015 22931
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Як бачимо, коефіцієнти утримання клієнтів є різни-
ми, залежно від тривалості взаємовідносин з клієнтами. 
Наприклад, серед угод, вік яких становить 5-6 років, є 
842 угоди, укладені у 2008 р., 1997 – у 2009 р. (всього – 
2839). Однак не всі угоди даної тривалості залишаються 
активними на дату оцінки. Для того, щоб визначити, 
який процент договорів кожного віку є активними на 
дату оцінки, розрахуємо коефіцієнт утримання клієнтів 
за формулою (1).

Кутр. =
�Кр. − Кз.р.�

Кр.
× 100% ,              (1)

де К
р.
 – кількість угод певної вікової групи;

К
з.р.

 – кількість угод, які були розірвані протягом 
періоду (рис. 3).

Коефіцієнти розраховують для всіх «вікових» груп 
клієнтських взаємовідносин. На основі одержаних да-
них будується крива виживаності (survivor curve), яка 
показує який відсоток клієнтів продовжує взаємовідно-
сини з компанією у наступних періодах. Для прикладу, 
із 100% угод більше 1 року відкритими залишаються 
95,15%, до 2-го року – 97,51%, що становить 92,78% від 
початкових 100% (95,15×97,51/100%) і так далі. Графіч-
не зображення кривої виживаності показано на рис. 4.

Рис. 3. Приклад обчислення коефіцієнта  
утримання клієнтів для тривалості  

клієнтських взаємовідносин у 1-2 роки

Апроксимацію було проведено методом найменших 
квадратів (МНК). Величина достовірності апроксима-
ції 0,95. З одержаного рівняння одержуємо значення 
для різних значень x (табл. 3). 
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Рис. 4. Крива виживаності взаємовідносин клієнтів 
ТОВ «ТРК «ЕВЕРЕСТ»

На рис. 4 зображено фактичні точки кривої ви-
живаності за 2008–2014 рр. За допомогою функ-
ції апроксимації MS Excel проводимо апроксимацію 
кривої виживаності. У результаті отримано графік  
y=-2,2786x+96,7 (рис. 5).

0

20

40

60

80

100

120

0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5

у=-2,2786х+96,7
Апроксимація функції
Крива виживаності

Рис. 5. Апроксимація функції вживаності

При цьому, інтервалу 0-1 відповідає значення x=0,5, 
інтервалу 1-2 – значення x=1,5. На основ одержаних по-
казників утримання клієнтів робимо прогноз кількості 
угод, які залишаться чинними. Остання угода із відкритих 
на дату оцінки ймовірно буде розірвана у 2050 році. Це 
означає, що ТВК досліджуваних угод становить 35 років.

Значна ТВК свідчить про невеликі показники від-
току клієнтів, тобто про те, що телерадіокомпанія во-
лодіє стабільною клієнтською базою, і очікується, що 
ТОВ «ТРК «ЕВЕРЕСТ» утримуватиме своїх клієнтів 
протягом значного періоду часу, що є позитивним сиг-
налом для потенційних клієнтів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, аналіз 
наявної клієнтської бази та прогнозування майбутніх 

Таблиця 3
Розрахунок показників виживаності для різної тривалості взаємовідносин

Тривалість клієнтських 
взаємовідносин 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 … 40-41 41-42

Крива виживаності 95,15 92,78 91,1 89,37 87,47 84,64 80,52 … 4,41 2,14

Таблиця 4
Причини розірвання угод з ТОВ «ТРК «ЕВЕРЕСТ»

Розірвання угод з 
клієнтами у період… Причини

0-1 та 1-2 роки

клієнти затримують оплату послуг;  
не задовольняє можливість користуватися послугою Кабельний Інтернет за умови 
оплати за Кабельного телебачення, якщо Кабельне телебачення передбачене контр-
актом;  
не задоволенні обслуговуванням (проблеми з кабельною мережею, постійне відклю-
чення від мережі на час проведення профілактичних робіт, швидкістю підключення, 
збій настройки каналів).

3-4 та 4-5 років

зміна цін тарифних планів, які використовують клієнти та переходом на послуги 
більш дешевших провайдерів,  
слабка програма лояльності для клієнтів,  
ліквідація юридичної особи.

5-6 та 6-7 років

самовільна зміна компанією інтернет-пакетів на більш дорожчі за умови роботи клі-
єнта із заборгованістю у три місяці;  
сумарний час припинення роботи інтернет-послуг перевищує 24 год. на добу та про-
вайдер не інформує про відключення;  
зміна провайдера на іншого, що пропонує умови, що більшій мірі задовольняють 
потреби клієнта;  
ліквідація юридичної особи.
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потенційних клієнтів – невід’ємна частина стратегіч-
ної політики телерадіокомпанії, що дозволяє визначити 
основні методи та способи взаємодії з клієнтами та дасть 
максимальний позитивний ефект задоволення клієнтів.

Підсумовуючи результати проведеного досліджен-
ня ТВК ТОВ «ТРК «ЕВЕРЕСТ», було визначено при-

чини розірвання угод з компанією на певному етапі 
взаємин. Результати наведено у табл. 4.

На основі отриманої інформації можна коригува-
ти наявну програму лояльності («ЕВЕРЕСТ-КЛУБ») 
до побажань клієнтів та формувати нові перспективні 
способи співпраці.
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У статті розглянуто окремі аспекти оцінювання кадрової політики підприємства. Досліджено основні методи та при-
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Постановка проблеми. Результативність діяль-
ності економічних систем залежить як від їх 

потенційних можливостей (наявність матеріальних, 
трудових та фінансових ресурсів), так і від ефектив-
ного кадрового менеджменту. 

Особливої актуальності під впливом ринкових пере-
творень та в умовах модернізації сучасного українсько-
го суспільства набуває проблема кадрової політики в 
управлінні організаціями. Сучасний механізм управлін-
ня персоналом підприємства характеризується різного 
роду проблемами, зокрема, неадекватністю використо-
вуваних методів управління у сучасних умовах; меха-
нічне перенесення методик, розроблених за кордоном, у 
практику менеджерів з управління кадрами без ураху-
вання специфіки вітчизняного менталітету та підходу 
до управління бізнесом; недостатнє використання еко-
номіко-математичного моделювання кадрової політики.

Так як ефективна діяльність підприємства в умо-
вах ринкової конкуренції залежить не стільки від якіс-
них і кількісних характеристик працівників, а скільки 
від результативності методів і механізмів управління 
ними, то це й обумовлює значний інтерес науковців до 
проблем кадрової політики. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз сучасної на-
укової літератури свідчить про те, що сьогодні триває 
фундаментальне вивчення теоретико-методологічних 
основ кадрової політики підприємства, зокрема, пи-
танням її оцінювання приділено значну увагу вітчиз-
няних фахівців, таких як А. Губенко [1], Г. Дудукало 
[2, 3], О. Ковальчук [4], Л. Кузьменко [5], В. Нижник  
[6, 7], О. Ситнік [8] та інші.

Постановка завдання. Проблеми, пов’язані з фор-
муванням ефективного механізму кадрової політики 
підприємства та його оцінювання, не мають однознач-
ного розв’язання. На сьогоднішній день немає єдиної 
формули, яка б пояснювала поведінку працівника, 
незалежно від конкретних обставин. Актуальним за-
лишається пошук та вдосконалення методів кадрово-
го менеджменту, які вимагають розуміння основних 
елементів управління, незважаючи на їхню істотну 
ймовірнісну і неоднозначну природу, та розроблен-
ня уніфікованого підходу до ефективного управління 
персоналом. Тому для вирішення даного завдання до-
цільне застосування математичних моделей, що за-
безпечують адекватне дослідження проблем аналізу 
і управління.

Мета дослідження – розкриття окремих аспектів 
оцінювання кадрової політики підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У світо-
вій управлінській практиці до оцінювання управління 
підходять з різних точок зору. У вітчизняній літера-
турі терміни «оцінка» та «оцінювання» часто вико-
ристовуються як синоніми. Хоча поняття оцінювання 
є ширшим за змістом і передбачає здійснення відпо-
відних процесів, а «оцінка» – це швидше остаточний 
результат процесу оцінювання.

У зарубіжній науці дослідження результатів діяль-
ності передбачає здійснення процесу оцінювання. За-

рубіжні експерти розглядають оцінювання як інстру-
мент, що надає можливість аналізувати ефективність 
управління загалом.

Керол Вайс наголошує на п’яти ключових еле-
ментах оцінювання, перший з них – це системність, 
що свідчить про науково-дослідницьку сутність цьо-
го процесу, дотримання строгого порядку та правил. 
Другий елемент визначає, на що саме спрямоване до-
слідження тобто об’єкт дослідження: операції (спо-
сіб виконання програми) чи результат програми. Але 
оцінювання може бути спрямоване як на процес, так 
і на результат. Стандарти (норми) є невід’ємною скла-
довою оцінювання, згідно з якими здійснюється порів-
няння, та третім обов’язковим елементом оцінювання. 
Після збору необхідних даних проходить процес по-
рівняння (четвертий елемент), оцінка якості програми, 
а саме: порівнюються наявні показники з очікувани-
ми результатами тощо. І нарешті п’ятий елемент – це 
мета, для досягнення якої проводиться оцінювання – 
вдосконалення політики [9].

Оцінювання кадрового менеджменту слід відрізня-
ти від контролю в управлінні. Звичайно, оцінювання 
включає елементи контролю, однак не вичерпується 
ними. Його призначення є значно ширшим і полягає в 
тому, щоб встановити, наскільки рішення і дії відпо-
відають місії, цілям і функціям управління в цілому, 
інтересам та об’єктивними потребам, а також відповід-
ність затрачених зусиль очікуваним змінам в об’єкті, 
на який був направлений вплив. Оцінювання також 
може запобігти неочікуваним наслідкам, помилкам, 
недолікам при розробці та реалізації певних програм.

Оцінювання кадрової політики підприємства має 
ґрунтуватися на: виявленні причин неповного чи нее-
фективного використання його робочого часу та визна-
ченні сумарної величини прямих і прихованих втрат 
робочого часу, відхилень фактичного сукупного фонду 
робочого часу від потенційної величини номінального 
робочого часу, проведенні групування причин втрат 
часу та нераціонального використання робочого часу 
персоналом підприємства та оцінці ефективності усу-
нення виявлених втрат часу, виявленні перспективних 
резервів економії робочих годин та розробці ефектив-
них заходів щодо усунення виявлених відхилень від їх 
планового рівня.

При проведенні такого аналізу застосовано різно-
манітні методи та прийоми. Окрім визначення абсо-
лютних та відносних показників динаміки за певний 
період для оцінювання рівня ефективності викорис-
тання управлінського персоналу підприємства та його 
виробничої діяльності, використовують показники 
продуктивності й середньої заробітної плати в розра-
хунку на одного працівника з урахуванням витрат як 
із фонду заробітної плати, так і фонду матеріального 
стимулювання:

а) середній річний виробіток:
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де Qр.пр. – обсяг виготовленої підприємством про-
дукції за рік, тис. грн;

ЧУП – чисельність персоналу, осіб; 
б) середньорічна заробітна плата: 
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де ФЗП – сумарний фонд заробітної плати, тис. грн; 
в) середньомісячна заробітна плата персоналу:
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г) витрати заробітної плати з нарахуваннями на 
гривню реалізованої продукції:
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де Qр.пр. – обсяг виготовленої підприємством про-
дукції за рік, тис. грн.

Не менш важливим показником є зарплатоємність, 
яка визначається як співвідношення фонду заробітної 
плати до чистого доходу (виручки) від реалізації про-
дукції. Даний показник указує на те, що рівень його на 
підприємствах занижений і заробітна плата не забезпе-
чує не тільки стимулюючої функції, а й відтворювальної.

Важливим етапом аналізу ефективності кадрової по-
літики підприємства є оцінювання рівня продуктивності 
праці та середньомісячної заробітної плати персоналу.

Також ефективність роботи персоналу підприєм-
ства характеризують темпи зростання продуктивності 
праці та середньомісячної заробітної плати. Зі зрос-
танням продуктивності праці виникають передумови 
для підвищення рівня заробітної плати, причому зрос-
тання продуктивності праці має випереджати зростан-
ня заробітної плати.

Ефективність використання робочого часу персо-
налу слід визначати, вивчаючи втрати робочого часу, 
які включають втрати через порушення дисципліни. 
Збільшення обсягів випуску продукції у зв’язку з лік-
відацією втрат робочого часу потрібно обчислювати за 
формулою:
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де В

РЧ
 – втрати робочого часу, год;

В
і
 – годинний виробіток працівника, грн/

людино-година, який визначається за фор-
мулою:
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де ФРЧ – річний фонд робочого часу од-
ного працівника, год.

Річний фонд робочого часу одного праців-
ника розраховується за формулою:
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де МФЧ – місячний фонд робочого часу, у 
середньому становить 176 год.

Окрім зазначених показників, для ана-
лізу ефективності використання персоналу 
слід розраховувати рівень забезпеченості 
підприємства кадрами:
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де 
Ф

П
Ч

норм

П
Ч

, 
Ф

П
Ч

норм

П
Ч

 – фактична та нормативна 
чисельність персоналу, осіб. 

Професійно-кваліфікаційний рівень пер-
соналу треба визначати за формулою:

СЧП
Ч

К зв
плин =

∑∑∑∑∑

∑∑∑∑∑ ∑

−−−−−

−−−−
−

+++++

++++×=

302827262524sup23191816

15121187541

9

1

9

1

zIzIzIzIzI

zIzIzIzII

rnpizmpotv

aokvrpnp
i

appiep ϕ

норм

П

Ф

П

Ч

Ч
Рк

1

1

∑

∑

=

=

⋅
= п

і
і

п

і
іі

ПК

Ч

ЧТР
Р

..

.

рр

рв
тр Р

Р
Р =

.. mаа

факт

чрвик ФРЧ
ФРЧК =

,              (9)

де TP
i
 – тарифний розряд і-х працівників; 

Ч
і
 – чисельність і-х працівників відповідного та-

рифного розряду, осіб.
Рівень відповідності середнього тарифного розряду 

виконуваних робіт середньому розряду персоналу об-
числимо за формулою:
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де, Р
в.р

, Р
р.р.

 – розряд виконуваних робіт і розряд 
персоналу.

Вплив рівня використання робочого часу на про-
дуктивність діяльності персоналу визначається за до-
помогою коефіцієнта (показника) продуктивно вико-
ристаного робочого часу за формулою:
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де ФРЧфакт, ФРЧтаа – фактичний та максимально 
можливий фонд робочого часу, людино-днів.

На ефективність використання робочого часу та 
продуктивність діяльності персоналу підприємств має 
значний вплив віковий склад працівників. Тому слід 
проаналізувати структуру кадрів за віком на дослі-
джуваних підприємствах. 

На якість виконання виробничої програми будь-
якого підприємства впливають не тільки кількісне 
забезпечення персоналом, а й якісна характеристи-
ка складу персоналу, тобто освіта й кваліфікація. 
Через це для визначення забезпеченості підприєм-
ства високоосвіченими кадрами доцільно проводити 
аналіз структури працівників за рівнем освіти та 
стажем роботи, оскільки необхідні виробничі нави-
чки та досвід набуваються зі збільшенням стажу 
роботи.

Серед якісних характеристик, які вивчаються при 
аналізі персоналу підприємства, важливе значення 
має плинність кадрів. Кожне підприємство повинно 
прагнути звести цей показник до мінімуму, оскільки 
плинність кадрів є вагомим резервом підвищення про-
дуктивності праці.

Функції 
кадрової політики

Функція аналізу та 
планування персоналу

Функція відбору 
персоналу

Функція мотивації 
персоналу

Функція набору персоналу

Функція атестації та 
оцінювання кадрів

Функція організації 
трудових відносин

Функція створення умов 
праці

Функція інформаційного 
забезпечення 

Функція розвитку та 
навчання персоналу
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Інтегральний 
індикатор 

ефективності 
кадрової політики

Iер

Рис. 1. Індикатори для оцінювання інтегрального індикатора 
ефективності кадрової політики підприємства  

запропоновані Г. Дудукало



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ78

3 (06), серпень 2015

Коефіцієнт плинності кадрів К
плин

 можна обчислю-
вати за формулою: 
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де Ч
зв.
 – чисельність звільнених працівників страхової 

компанії протягом року, осіб; СЧП – середньорічна чи-
сельність працівників установи, осіб.

У процесі опрацювання значної кількості наукових 
праць з Г. Дудукало визначила сукупність показників, 
які певною мірою характеризують стан ефективності 
кадрової політики [2, 3]. Розрахунок статистичного ін-
тегрального індикатора ефективності управління пер-
соналом пропонуємо використовувати для оцінювання 
кадрової політики підприємства. 

На рис. 1. представлено функції кадрового менедж-
менту та відповідні індикатори, які використовуються для 
моделювання бізнес-процесів управління персоналом та 
визначення індикатора ефективності кадрової політики.

У процесі моделювання кадрової політики мож-
ливе виявлення взаємозв’язку між результатами 
діяльності підприємств і показниками ефективності 
управління персоналом. Застосування методів коре-
ляційного аналізу та множинної регресії дозволяє 
розрахувати інтегральний індикатор ефективності 
кадрової політики I

ер 
за формулою (13).СЧП
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де I
ep
 – інтегральний індикатор ефективності ка-

дрової політики підприємства; 
I – індикатори впливу на I

ep
; 

φ
і
 – коефіцієнти впливу відповідних індикаторів 

на інтегральний індикатор ефективності кадрової 
політики;

z
n
 – показники стану забезпечення ефективності 

управління персоналом підприємств.
Висновки з проведеного дослідження. Для ви-

явлення та вирішення існуючих проблем в кадровій 
політиці підприємства менеджерам доцільно по-
стійно відслідковувати зміни та вплив факторів, за 
для чого обґрунтовано доцільність розроблення на-
уково-методичного підґрунтя щодо реалізації оці-
нювання кадрової політики та впровадження його 
результатів. 

Проведення оцінювання показників кадрової полі-
тики підприємства забезпечить отримання необхідної 
інформації, що характеризує його діяльність. 

Оцінювання кадрового менеджменту відображає 
специфіку функцій управління персоналом і дозволяє 
об’єктивно визначити позитивні й негативні аспекти 
діяльності як персоналу, так і підприємства в цілому, 
усунути недоліки та створити умови для високопро-
дуктивної роботи кадрів.

Існуючі методи оцінювання кадрового менеджмен-
ту дозволяють отримати об’єктиву картину та їх вико-
ристання сприятиме розробці й вдосконаленню ефек-
тивної кадрової політики.
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Аннотация
В статье рассмотрены отдельные аспекты оценки кадровой политики предприятия. Исследованы основные методы и 
приемы оценки эффективности механизма управления персоналом предприятия. Обобщены методологические основы 
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Постановка проблеми. Еволюційні перетворення 
у розвитку регульованої ринкової економіки в 

Україні потребує концептуальних зрушень у форму-
ванні та розвитку кредитного ринку. Кризові явища на 
фінансовому ринку України, передумовами яких стали 
політична ситуація в країні та дестабілізація еконо-
мічної активності суб’єктів економічної діяльності, не-
гативно вплинули на діяльність кредитних інститутів. 
Так, валютна нестабільність, девальвація національної 
валюти майже у 100%, досягнення споживчої інфля-
ції рівня 57,5 % та інші фінансово-економічні проблеми 
призвели до зниження довіри до банків та небанків-
ських фінансових установ. За таких умов потребують 
удосконалення інституційний аспекти кредитного рин-
ку, підвищення ефективності та посилення його фінан-
сової стійкості.

Аналіз останніх публікацій. Дослідження теоре-
тичних та практичних аспектів ефективного функці-
онування кредитного ринку є предметом досліджен-
ня широкого кола як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених. Значний внесок в обґрунтування теоретичних 
основ та практичних рекомендацій щодо формування 
кредитного ринку України зробили С. Глущенко [1],  
А. Даниленко [2], О. Дзюблюк [3], Р. Корнилюк [4],  
О. Луняков [5], В. Федосов [6], О. Шевцова [7], І. Школь-
ник [8] та багото інших науковців.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
в необхідності узгодження параметрів розвитку кре-
дитного ринку України з метою забезпечення еконо-
мічного зростання в державі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кре-
дитний ринок – це специфічна сфера економічних 
відносин, де об'єктом операцій виступає наданий на 
певних умовах у позику капітал. Кредитний ринок – 
це механізм, за допомогою якого встановлюються 
взаємозв'язки між підприємствами і громадянами, що 
потребують грошових коштів, та організаціями і гро-
мадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних 
умовах [9, с. 59-60].

Виокремлення кредитного ринку у складі фінансо-
вого, пов’язане із необхідністю постійного функціональ-

ного дослідження оцінювання впливу кредитування на 
фінансові та економічні процеси в державі.

Основні проблеми щодо розвитку кредитного рин-
ку пов’язані з невизначною інституційної організаці-
єю ринку, дефіцитом кредитних ресурсів, підвищеним 
кредитним ризиком, недовірою контрагентів.

Доступ до відносно дешевих зовнішніх ресурсів, 
бурхливе зростання обсягів кредитування, у тому чис-
лі в іноземній валюті, та прагнення банків до збіль-
шення їх ринкової частини призвели до прийняття 
додаткових ризиків та створення дисбалансів. Слабкі 
кредитні стандарти банків у поєднанні із низьким рів-
нем фінансової грамотності населення в умовах ста-
більного курсу національної валюти та відсутності об-
межень на кредитування в іноземній валюті призвело 
до прийняття на себе домогосподарствами валютних 
ризиків, якими вони не мали можливості управляти.

Слід відмітити, що номінальний середньорічний 
приріст обсягів кредитування за період 2005–2008 років 
становив 70%, причому приріст кредитування домаш-
ніх господарств відбувався швидшими темпами (104%) 
у порівнянні з кредитуванням нефінансових корпора-
цій (58%). Доларизація кредитного портфелю поступово 
зростала та станом на вересень 2005 року досягла 51%, 
зокрема кредитів наданих домашнім господарствам – 
62%. Номінальний середньорічний приріст депозитів 
за той самий період був набагато повільнішим і склав 
44%. Депозити домашніх господарств також зроста-
ли швидше, у порівнянні з депозитами нефінансових 
корпорацій (50% та 36% відповідно). Такі диспропорції 
призвели до зростання відношення суми кредитів до 
депозитів резидентів від 106% у 2005-му році до 204% 
в 2008-му році. Кредитування здійснювалося багатьма 
банками за рахунок залучення фінансування із-за кор-
дону. За період 2005-2008 років зовнішній борг банків у 
іноземній валюті зріс із 2,7 до 39,5 млрд. дол. США, його 
номінальний середньорічний приріст становив 196%, а 
рівень досяг 38% від усіх зобов’язань банків на кінець 
2008 року (рис. 1) [10, с. 290].

Якщо проаналізувати динаміку обсягів наданих кре-
дитів, темпів зростання простроченої кредитної забор-
гованості та сформованих резервів під кредитні опера-
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ції (рис. 2) можна зробити висновок про те, що обсяг 
простроченої заборгованості кожен рік зростає.
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Рис. 1. Динаміка темпів приросту наданих кредитів 
та залучених депозитів за період з 2009-2014 рр., %

Джерело: розраховано автором за матеріалами [11]

Про недостатню увагу банків і НБУ до управлін-
ня кредитними ризиками, відсутність нових адекват-
них комплексних методик ідентифікації кредитного 
ризику і ризику забезпечення, моделей і способів 
управління ними свідчить статистика стану сфери 
кредитування.

Кредитний ризик згідно з нормативно-правовими 
актами Національного банку України [121] оцінюєть-
ся розрахунком наступних нормативів: Н

7 
– норматив 

максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента; Н

8
 – норматив великих кредитних ризи-

ків; Н
9
 – норматив максимального розміру кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру; 
Н

10
 – норматив максимального сукупного розміру кре-

дитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.
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Рис. 2. Динаміка наданих кредитів, сформованих 
резервів та частки простроченої заборгованості за 

період з 2007 по 2014 рр.
Джерело: розраховано автором за матеріалами [11]

Відповідно до даних наведених у таблиці 1, можна 
зробити висновок про те, що банківська система Укра-
їни фактично виконувала всі нормативи кредитного 
ризику НБУ протягом 2007-2014 років. 

Слід звернути увагу на те, що нормативи з вось-
мого по десятий знаходяться досить віддалено від меж 
граничних значень. Сьомий норматив є близьким до 
граничного значення в 25,0%, але також дотримувався 
за аналізований період. Це може свідчити про те, що 
кредитний ризик є досить помірним, не представляє 
загроз банківській системі України та перебуває під 
контролем як Національного банку України, так і са-
мих банків. 

У свою чергу динаміка показників, що характе-
ризують кредитний ризик банків України засвідчує 
про те, що у банків за рахунок посилення вимог щодо 
формування резервів підвищився рівень захищеності 
позичок у 2014 р. майже у два рази; при цьому недо-
статній рівень капітальної бази банків підвищує кре-
дитний ризик (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка показників сукупного кредитного 
ризику банків України за період з 2010 по 2014 рр. 

Джерело: розраховано автором за матеріалами [11]

Слід зазначити, що становлення кредитного ринку 
України характеризується тим, що поряд з банками 
почали функціонувати небанківські кредитно-фінансові 
установи, а саме: кредитні спілки, фінансові компанії, 
інші кредитні установи. При цьому функції банківських 
та небанківських установ тісно взаємопов’язані. Діяль-
ність банківських установ забезпечена регуляторни-
ми діями Національного банку України; небанківських 
установ – Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Так, сегмент кредитного ринку, який представле-
ний небанківськими установами України характери-
зується на сучасному етапі зростанням як кількісних, 
так і якісних показників їхньої діяльності. За даними 
Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг станом на 01. 
01. 2015 у державному реєстрі фінансових установ 
налічувалось 589 кредитних спілок, 92 інші кредит-
ні установи, 30 юридичних осіб публічного права [13]. 
Кількість кредитних установ, у порівнянні з аналогіч-
ною датою минулого року, зменшилася на 29 одиниць, 
або на 39%. Кількість кредитних спілок зменшилася на 
39 одиниць (6,2%). В той же час кількість інших уста-
нов збільшилась на 10 одиниць (12,2%).

Можемо констатувати, що провідну роль серед 
усіх кредитних установ в Україні посідають банківські 
установи (табл. 2).

Як свідчать дані таблиці 2, інвестиційний потенці-
ал банків є суттєвим, але на сьогодні їх інвестиційні 
та кредитні програми не є привабливими для суб’єктів 
економічної діяльності. Нерозвиненість небанківських 
фінансових установ в Україні не розкриває їх потен-
ційні можливості щодо фінансування реального сектору 
економіки. Тому, на сьогодні є потреба у визначенні їх 
інституційного статусу та ролі у забезпеченні економіч-
ного зростання в державі.

Як зазначалося вище, на розвиток кредитного рин-
ку України впливає втрата довіри з боку населення 
та підвищений кредитний ризик, який супроводжує 
кредитний процес. 

Таблиця 1
Значення економічних нормативів кредитного ризику по банківської системі України  

за період 2008-2014 рр., (%) 
Нормативи 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Н7 (не більше 25%) 22,56 23,04 21,56 21,04 20,76 22,10 22,3
Н8 (не більше 800%) 171,06 187,36 169,21 161,20 164,46 172,91 172,1
Н9 (не більше 5%) 2,01 1,66 0,93 0,81 0,57 0,37 0,4
Н10 (не більше 30%) 6,84 5,76 3,31 2,25 2,51 2,41 1,6

Джерело: розраховано автором за матеріалами [12]
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Виходячи з цього, доцільним є перегляд діючої інф-
раструктури кредитного ринку з метою забезпечення 
дієвого механізму захисту кредиторів та споживачів 
фінансових послуг. Для реалізації представленого за-
вдання необхідним є удосконаленням кредитно-фі-
нансових взаємовідносин між суб’єктами кредитного 
ринку, нефінансовими корпораціями та домашніми 
господарствами (рис. 4).

Великою проблемою в можливостях кредиторів 
відстояти свої права є значний довготривалий процес 
розгляду справ та вартість судових процесів. За раху-
нок поширення третейських судів та досудового вирі-
шення спорів можливо значно полегшити цей процес 
для кредиторів. 

Нерідкі випадки коли позичальники надають не-
достовірну інформацію для отримання кредиту, який 
потім не можуть погасити. За це має бути введена ад-
міністративна відповідальність та штрафні санкції. Це 
дозволить зменшити кредитні ризики, а з цим і вар-
тість ресурсу для позичальників.

Кредитні бюро
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Рейтингові агентства

Судові органи
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Спеціалізовані установи

Домашні 
господарства
Не фінансові 
корпорації

Кредитори

Рис. 4. Інфраструктура кредитного ринку націлена 
на захист споживачів фінансових  

послуг та кредиторів
Джерело: складено автором за матеріалами [15, с. 35-36]

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки.

Ефективне функціонування кредитного ринку та його 
структурних елементів значною мірою залежить від ор-
ганізації регулювання та нагляду за кредитними устано-

вами. Важливою передумовою цього є розробка стратегії 
розвитку кредитного ринку щодо його інституціональної 
структури. Удосконалення механізмів регулювання та 
нагляду впливає на підвищення ліквідності кредитних 
установ; посилення інвестиційної та інноваційної їх ді-
яльності; забезпечення надійної системи гарантування 
вкладів і захисту клієнтів; підвищення капіталізації кре-
дитних установ шляхом збільшення статутного капіталу.

Для захисту прав вкладників та користувачів фінан-
сових послуг доцільним є створення окремого інституту 
Фінансового омбудсмена, в функції якого входитиме до-
судове вирішення суперечок та скарг між фінансови-
ми установами та їх клієнтами – фізичними особами. 
Така інституція має виступати як вікно звернень скарг 
вкладників та інших споживачів фінансових послуг й 
допомагати їм роз’яснити свої права та обов’язки. Фі-
нансовий омбудсмен повинен бути незалежним. Рішен-
ня Фінансового омбудсмена повинні виконуватися як 
фінансовими установами, так і їх клієнтами.

Ключове місце в інфраструктурі кредитного ринку 
мають займати кредитні бюро як ланка, яка допома-
гає кредитним установам коректно оцінити платоспро-
можність майбутніх позичальників. Задля ефектив-
ного розвитку кредитних бюро необхідне спрощення 
процедури ідентифікації клієнта та надання дозволу 
для обробки даних. 

Забезпечення доступу кредитних бюро до інфор-
мації в усіх відкритих державних реєстрах. За необ-
хідне є визначення функцій держателів, адміністра-
торів єдиних та державних реєстрів з надання бюро 
кредитних історій інформації з Державного реєстру та 
передбачити їх відповідальність за не надання бюро 
кредитних історій інформації з Державних реєстрів.

Врегулювання функціонування колекторських 
компаній, які необхідні для виконання умов кредитних 
договорів при банкрутстві позичальника. Задля ефек-
тивного функціонування ринку та приведення його до 
європейських норм необхідно остаточно закріпити ста-
тус колекторських компаній.

Таблиця 2
Кількісні показники кредитних установ у 2012-2014 рр.

Показники
За станом на

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
ВВП, млрд. грн. 1316,5 1408,8 1449,4 1566,7
Активи банків, млрд. грн. 1054,2 1127,1 1278,1 1492,1
Відношення активів банків до ВВП, % 80,0 80,0 88,1 92,5
Активи небанківських установ, млрд. грн. 10,9 15,2 16,6 12,7
Відношення активів небанківських установ до ВВП, % 0,81 1,11 1,14 0,81
Залучені банками кошти на депозити, млрд. грн. 553,0 628,2 668,4 677,7
Відношення депозитів банків до ВВП, % 42,0 44,6 49,4 43,3
Кредити, надані банками, млрд. грн. 825,3 815,3 911,4 939,1
Відношення наданих кредитів банками до ВВП, % 62,69 57,87 62,88 59,94
Кредити, надані небанківськими кредитними установами, млрд. грн. 2,58 8,21 9,04 5,13
Відношення наданих кредитів небанківськими установами до 
ВВП, % 0,20 0,58 0,62 0,33

Джерело: розраховано автором за матеріалами [11; 13; 14]
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ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНОГО-ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті розкрито нові підходи до розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України, 
що базується на спільному використанні інноваційних можливостей і ресурсів розвитку національної маркетинго-
інноваційної системи. При цьому, найбільшу увагу потрібно приділяти таким елементам маркетинго-інноваційної ді-
яльності держави в авіаційній галузі України, як удосконалення механізмів управління інтелектуальною власністю 
й венчурного фінансування інновацій, що дозволяють суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності тієї або 
іншої галузі національної економіки за рахунок регулювання інноваційних проектів розвитку її галузей національного 
господарства. Це дозволить ефективно розбудовувати маркетинго-інноваційну діяльність держави в авіаційній галузі 
України на основі оптимізації механізмів використання ресурсів і можливостей економіки в рамках становлення й 
підвищення адаптивності національної маркетинго-інноваційної системи до зовнішнього середовища. Результатом по-
винно бути балансування інноваційного потенціалу розвитку національної й галузевої економіки з метою забезпечення 
стійкості маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України.
Ключові слова: маркетинго-інноваційна діяльність,національне господарство авіаційна галузь України.

Постановка проблеми. Головною визначальною 
умовою появи інновації й маркетингової стра-

тегії інноваційної розвитку авіаційної галузі Украї-
ни (МСІРАГУ) є одержання результату діяльності по 
створенню нового авіапродукту, авіапослуги, процесу 
затребуваного авіаринком. Саме орієнтація інновації й 
інноваційної діяльності держави на авіаринок, створен-
ня своєї ніші збуту дозволяє існувати інновації як по-
вноцінному закінченому процесу.

Однією з важливих завдань організації маркетинго-
інноваційної діяльності (МІД) держави в авіаційній га-
лузі України (АГУ) як об'єкта дослідження вважається 
завдання її структуризації. Постає необхідність визна-
чення структури МІД і держави в АГУ (МІДДАГУ) з 
погляду забезпечення умов її оптимальності.

Неодмінно слід зазначити той факт, що будь-яка 
схема МІДДАГУ досить умовна. У реальному процесі 
не існує чітких границь між етапами. Різні види діяль-
ності можуть перетинатися й співіснувати одночасно.

Важливою характеристикою, що визначає МСІРА-
ГУ як об'єкт даного дослідження, є розподіл витрат і 
доходів по етапах інноваційної діяльності. 

Аналіз публікацій. Специфіка організації МІДДАГУ 
в сучасних умовах полягає в тому, що в країні є значні 
фундаментальні й технологічні заділи, унікальна нау-
ково-виробнича база й висококваліфіковані кадри [4, 7]. 
Але, проте, украй слабка орієнтація цього інноваційного 
потенціалу на реалізацію наукових досягнень у вироб-
ництві й інших сферах діяльності [9, 11].

Дані патентної статистики показують, що число 
заявок, поданих українськими заявниками, за період 
1994–2014 років знизилося більш ніж на 40%, а за-
кордонними заявниками – на 60% [5]. Низька інно-
ваційна активність в Україні визначає також такий 
феномен, як чотириразове перевищення кількості 
патентних заявок, поданих українськими заявника-
ми за кордоном, стосовно числа заявок, поданих іно-
земцями в Україні [1]. Це в цілому характеризує дії 
держави в сфері організації МІДДАГУ як досить не-
ефективні [3].

Так само скромними залишаються витрати на 
придбання нових технологій – покупка прав на па-
тенти, ліцензій на промислові зразки й корисні моде-
лі та інші подібні витрати [10]. Причому в 2014 році 
частка цього виду витрат була на 30% нижче, чим 
у попередньому. А в порівнянні з 1994 роком вико-
ристання винаходів скоротилося втроє [2]. Сьогодні 
лише 3% патентів закупаються промисловістю [6].

Разом з тим, показники патентної статистики свід-
чать про те, що затребуваність нових технологій з боку 
галузей НГ зросла, число зареєстрованих внутрішніх 

договорів про торгівлю ліцензіями й поступці прав на 
патенти виросло майже на 40%, хоча масштаби вико-
ристання створюваних технологій у державному сек-
торі економіці низькі [8].

Ціллю статті є визначення шляхів формування по-
тенціалу розвитку маркетинго-інноваційної діяльності 
держави в авіаційній галузі України.

Виклад основного матеріалу. Показники патент-
ної статистики дозволяють не тільки виявити сту-
пінь затребуваності результатів науково-технічної 
діяльності вітчизняною АГУ, але й охарактеризу-
вати наявний потенціал інноваційної діяльності дер-
жави. Що стосується інформації про джерела фі-
нансування технологічних інновацій, їх динаміка й 
структура в АГУ показано на рис 1. Із представле-
них даних виходить, що основним джерелом іннова-
цій у АГУ були й залишаються власні засоби галузі 
національного господарства (НГ), а роль держави у 
фінансуванні інновацій сьогодні є не значною.
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Рис. 1. Структура витрат на технологічні інновації  
в АГУ по джерелах фінансування

Опитування свідчать, що 2/3 українських галузей 
НГ тією чи іншою мірою мали справи з інвесторами, ви-
вчали попит і одержали негативний результат.

Джерела фінансування витрат на дослідження 
й розробки в сфері МСІРАГУ виглядають у такий 
спосіб (рис. 2).

Як видно з рис. 2, частка бюджетного фінансування 
у витратах на дослідження й розробки становить 50-
60%, близько 30% власні засоби авіагалузі НГ, решта 
становить фінансування з іноземних джерел і позабю-
джетних фондів. Для порівняння: у США частка галузі 
у фінансуванні досліджень і розробок становить 66%, 
у Німеччині – 64,1%, Канаді – 49,4%, Франції – 48,5%, 
Великобританії – 47,3%.

© Коваленко О.В., 2015
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Рис. 2. Структура джерел фінансування витрат  
на дослідження й розробки для АГУ  

державного сектору економіки.

Таким чином, у результаті аналізу ситуації в ін-
новаційній сфері Україні отримані наступні підсумки 
щодо умов здійснення МСІРАГУ як об'єкта даного до-
слідження:

1. наявні дані ясно свідчать про те, що сьогодні попит 
на дослідження й розробки як джерела й компонента 
МСІРАГУ невелика і його росту не спостерігається;

2. фінансування досліджень і розробок ведеться 
в основному за рахунок держави, а впровадження в 
АГУ фінансується переважно за рахунок власних ко-
штів АГУ;

3. для фінансування інновацій АГУ практично не-
має доступу до інвестицій і дуже обмежений доступ 
до боргового фінансування. При цьому держава робить 
недостатньо для забезпечення умов безпеки інтелек-
туальної власності на розробки, що утрудняє умови 
здійснення МІДДАГУ.

Причини цієї ситуації, на думку автора, полягають 
у ряді взаємозалежних між собою факторів, що пере-
шкоджають здійсненню оптимальної МІДДАГУ.

Перший фактор і найголовніший, що перешкоджає 
здійсненню оптимальної МІДДАГУ – це відсутність 
щільного конкурентного ринкового середовища. Незва-
жаючи на те, що в останні два роки намітилась тен-
денція зростання виробництва авіапродукції, авіаробіт і 
авіапослуг в АГУ, їх внесок у валовий внутрішній про-
дукт Україні не перевищує 1,1%. Складена ще в період 
становлення України галузева структура в останні роки 
практично не міняється.

Існує ряд причин, що перешкоджають підвищенню 
рівня конкуренції в секторі АГУ:

1. Високі витрати «входу» на авіаринок, створювані 
не рівнем ринкової конкуренції, а адміністративними 
бар'єрами на шляху активності АГУ. Від забюрокра-
тизированості процедури відкриття нового стражда-
ють і вітчизняні підприємці і іноземні, що приводить 
до втрати значних обсягів потенційних інвестицій, у 
тому числі й в інноваційну сферу.

2. Несприятливе середовище функціонування АГУ. 
Процес господарської діяльності є об'єктом уваги при-
близно трьох десятків державних інстанцій, які діють 
по своїх внутрішньовідомчих інструкціях. Масштаби 
контролю й різного роду перевірок майже нічим не об-
межені.

3. Діяльність вищезгаданих природних монополіс-
тів, які в сучасному виді являють собою потужні не 
тільки господарські, але й політичні утвори, значною 
мірою, перебувають поза контролем влади.

4. Непрозорість процедури видання й застосуван-
ня підзаконних нормативних актів, націлених на ре-
гулювання й контроль підприємницької й інновацій-
ної діяльності.

5. Нерозвиненість трудового законодавства й рин-
ку праці. Істотні залишки радянського трудового пра-
ва, що перешкоджають у сучасній ситуації появі по-
вноцінних трудових контрактів.

6. Дестимулююча роль податкового законодавства. 
Причому крім високих ставок податків, існує проблема 
поширення оподатковування на основні фонди, у тому 
числі витрати, що йдуть на діяльність по впроваджен-
ню інновацій, які не віднімаються з оподатковуваного 
прибутку, що гальмує розвиток авіабізнесу.

7. Значна частка надлишкової державної участі в 
економіці приводить до того, що держава часто ви-
ступає в якості примусового партнера комерційних 
структур і користуючись своїм положенням, не вико-
нує своїх зобов'язань.

Усі ці причини перешкоджають підвищенню рівня 
конкуренції на вітчизняному авіаринку і як наслідок, 
підвищенню конкурентоспроможності АГУ у порів-
нянні із закордонними. Саме тому при підвищенні ку-
півельної здатності населення Україні наші авіатовари 
й авіапослуги починають програвати іноземним. 

Системний підхід до розвитку МІДДАГУ базується 
на спільному використанні інноваційних можливостей і 
ресурсів розвитку національних маркетинго-інновацій-
них систем (НМІС). При цьому в рамках проведеного 
нами дослідження, найбільшу увагу ми будемо приді-
ляти таким елементам МІДДАГУ як удосконалення ме-
ханізмів управління інтелектуальною власністю й вен-
чурного фінансування інновацій, що дозволяють суттєво 
підвищити рівень конкурентоспроможності тієї або іншої 
галузі національної економіки за рахунок регулювання 
інноваційних проектів розвитку її галузей НГ.

Ресурсний підхід дозволяє ефективно розбудовувати 
МІДДАГУ на основі оптимізації механізмів використан-
ня ресурсів і можливостей економіки в рамках станов-
лення й підвищення адаптивності НМІС до зовнішнього 
середовища. Ресурсний підхід дозволяє балансувати ін-
новаційні потенціали розвитку національної й галузевої 
національної економіки з метою забезпечення стійкості 
МІДДАГУ. При цьому в рамках ресурсного підходу від-
бувається виділення основних елементів НІС, порівнян-
ня інноваційних потенціалів їх розвитку з НІС інших 
країн, а також виявлення пріоритетів інноваційно-тех-
нічного розвитку національної економіки.

Використання запропонованих підходів дозволяє 
визначити передумови формування НМІС, які будуть 
описані нижче при вивченні особливостей розвитку ін-
вестиційної діяльності країн-членів ЄС. Слід зазначити, 
що дані передумови повною мірою відповідають сучас-
ному етапу розвитку української економіки й можуть 
бути використані для визначення цілей і завдань роз-
витку вітчизняної НМІС (рис. 3).
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Рис. 3. Передумови формування НМІС МІДДАГУ

При розгляді елементів інфраструктури НМІС 
слід чітко позначити принципи її формування. На 
наш погляд для формування НМІС ефективної МІД-
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ДАГУ необхідно спільна використання семи прин-
ципів розвитку інноваційної активності українських 
галузей НГ.

Розглянемо принципи, які лежать в основі побудо-
ви НМІС, основними з яких, на нашу думку, є: прин-
цип технологічного відновлення, принцип ресурсного 
забезпечення, принцип інституціональної підтримки, 
принцип розвитку інфраструктури економіки, прин-
цип нормативно-правової легітимності, принцип роз-
витку експортного потенціалу галузей НГ, принцип 
підвищення ділової репутації (рис. 4). Оскільки в су-
часних умовах галузі НГ діють у рамках постінду-
стріальної економіки, то саме принцип технологічного 
відновлення є ключовим при побудові НМІС.
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Рис. 4. Принципи оцінки побудови НМІС МІДДАГУ

Принцип технологічного відновлення в рамках основ 
побудови НМІС пов'язаний з можливістю АГУ здійсни-
ти розробку й виробництво авіапродукції, що відповідає 
встановленим ринковим вимогам. У його основі лежать 
продуктивність праці, рівень розвитку авіавиробни-
цтва, використовуваних технологій і т.д., які знаходять 
своє втілення в остаточному підсумку в системі забез-
печення якості авіапродукції та авіапослуг.

Впровадженню сучасних систем забезпечення якос-
ті багато в чому перешкоджають велика зношеність 
основних фондів і низький рівень використання техно-
логій АГУ. Це також є істотним чинником, що вплива-
ють на інвестиційну привабливість АГУ (ступінь зно-
шування виробничих потужностей у більшості галузей 
НГ більш 50%, а в деяких (чорна металургія) – більш 
75%, в 2014 р. близько 30% галузей НГ не здійснювало 
інвестицій у розвиток своєї виробничої бази).

Принцип ресурсного забезпечення в рамках ви-
вчення основ побудови НМІС характеризують такі 
аспекти, як економічний стан АГУ (забезпеченість 
інвестиційними ресурсами і т.д.), наявність комплек-
су ресурсів, необхідних для функціонування вироб-
ництва (сировина, енергія, інтелектуальна власність і 
т.д.) і ступінь ефективності використання цих ресурсів 
(витрати виробництва, ціни і т.д.).

Що стосується інформаційних ресурсів, то з обліком 
того, що в цей час інформація стала товаром, а також 
визначальним фактором підвищення продуктивності 
праці, то забезпеченість АГУ інформацією, що стано-
вить основу її функціонування, може розглядатися як 
найважливіша характеристика інвестиційної прива-
бливості АГУ. У якості одного з основного сегмента ін-
формаційного ресурсу необхідно розглядати наявність 
товарних знаків, патентів, «ноу-хау» і інших об'єктів 
інтелектуальної власності.

При розгляді інформаційних ресурсів необхідно 
враховувати їх приналежність, оскільки важливу роль 
відіграють питання забезпечення прав на інтелекту-
альну власність – одного з найважливіших компонентів 
створення перспективних зразків товарів. Крім того, 

важливо враховувати новизну й оновлюваність інфор-
маційних ресурсів на АГУ, що характеризують здат-
ність подальшого розвитку науково-технічного заділу.

Принцип інституціональної підтримки в рамках 
розгляду основ побудови НМІС багато в чому визначає 
ефективність застосування ринкових механізмів під-
вищення економічної віддачі від інвестицій (фактично 
рівень економічної самостійності АГУ), а також мож-
ливість оперативного створення необхідної кооперації 
співвиконавців з використанням ринкових інструмен-
тів (створення авіакорпорацій сучасного типу).

Три принципи інституціональної підтримки необхід-
но враховувати організаційно-правову форму, особли-
вості функціонування й правового статусу АГУ різних 
організаційно-правових форм і специфіку її органів 
управління. Усе це визначає можливість реальної учас-
ті інвестора в діяльності АГУ й у такий спосіб підвищи-
ти рівень реалізованості інвестиційного проекту.

Фактично мова повинна йти, насамперед, про ре-
альний розподіл капіталу АГУ, що претендує на ви-
конання інвестиційного проекту.

Принцип нормативно-правової легітимності в рам-
ках вивчення основ побудови НМІС, насамперед, визна-
чає легітимність діяльності АГУ, ступінь її відкритості.

Крім того, важливою характеристикою сьогодні є 
пакет ліцензій, якими володіє АГУ, у відношенні якого 
аналізується його інвестиційна привабливість. Номен-
клатура отриманих нею ліцензій, по суті, характери-
зує дозволені види діяльності й тому повинна охоплю-
вати весь спектр робіт, здійснюваних при виконанні 
конкретного інвестиційного проекту.

Принцип розвитку експортного потенціалу АГУ в 
рамках розгляду основ побудови НМІС відіграє дуже 
велику роль. Він дозволяє зрівняти потенційну ємність 
світового ринку авіапродукції, виробленої АГУ, з обся-
гом авіа продукції АГУ у розглянутий період часу. Таке 
порівняння дає можливість потенційному інвесторові 
розраховувати інвестиційну привабливість АГУ, про-
гнозувати просування авіапродукції, на світові ринки.

Принцип підвищення ділової репутації в рамках 
розгляду основ побудови НМІС є одним з узагальню-
ючих принципів, що визначають інвестиційну прива-
бливість АГУ. Цей принцип по суті характеризує пе-
редісторію економічної діяльності АГУ, стійкість його 
іміджу. Якщо за АГУ закріпилася стійка репутація як 
надійного партнера, то це є запорукою його добропо-
рядної поведінки в майбутньому. Основним джерелом 
інформації про ділову репутацію АГУ є засоби масової 
інформації.

При вивченні підходів до побудови НМІС, а також 
з обліком наведених вище принципів нами буде вико-
ристовуватися наступна методологічна база:

– концепція технологічного динамізму (постійної 
технологічної революції)

– концепція випереджального розвитку
– концепція генерації ідеї.
При цьому ми будемо враховувати, що в цілому 

існує два підходи до формування НМІС при викорис-
танні зазначеної вище методологічної бази:

– європейсько-американський, заснований на пе-
реважному розвитку й використанні власного науко-
во-технічного потенціалу для генерування інновацій-
ного продукту;

– японський, заснований на переважно зовнішньо-
му запозиченні нових знань і технологій з їхньою на-
ступною доробкою. 

Висновки. Науково-технічний прогрес, визнаний 
в усьому світі в якості найважливішого фактора еко-
номічного розвитку, усе частіше й у західній, і у 
вітчизняній літературі пов'язується з поняттям ін-
новаційної діяльності. Вона, як справедливо відзна-
чив американський економіст Джеймс Брайт, єдина 
у своєму роді діяльність, що поєднує науку, техніку, 
економіку, підприємництво й управління. Вона по-
лягає в одержанні нововведення й простягнеться від 
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зародження ідеї до її комерційної реалізації, охо-
плюючи, таким чином, увесь комплекс відносин: ви-
робництва, обміну, споживання.

Існує безліч можливостей формування й розвитку 
інноваційної діяльності держави на самих різних рів-
нях: від підрозділів АГУ державного сектору еконо-
міки до державних органів управління, у цілому по-
кликаних у сучасних умовах здійснювати спеціальну 
економічну політику. Як і практично всяка інша по-
літика, вона неоднакова в різних країнах, хоча й що 
підпорядковується одній й тій ж меті: стимулюванню 

інноваційної активності й розвитку науково-техніч-
ного потенціалу.

Формування й розвиток МСІРАГУ в структу-
рі державного регулювання економіки визначаєть-
ся особливостями 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 
МСІРАГУ споконвічно націлена на практичний комер-
ційний результат. Сама ідея, що дає поштовх іннова-
ційної діяльності держави, має меркантильний зміст.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Аннотация
В статье раскрыты новые подходы к развитию маркетинго-инновационной деятельности государства в авиационной 
отрасли Украины, которая базируется на совместном использовании инновационных возможностей и ресурсов разви-
тия национальной маркетинго-инновационной системы. При этом, наибольшее внимание нужно уделять таким элемен-
там маркетинго-инновационной деятельности государства в авиационной отрасли Украины, как совершенствование 
механизмов управления интеллектуальной собственностью и венчурного финансирования инноваций, позволяющих 
существенно повысить уровень конкурентоспособности той или иной отрасли национальной экономики за счет регу-
лирования инновационных проектов развития ее отраслей национального хозяйства. Это позволит эффективно раз-
вивать маркетинго-инновационную деятельность государства в авиационной отрасли Украины на основе оптимизации 
механизмов использования ресурсов и возможностей экономики в рамках становления и повышения адаптивности 
национальной маркетинго-инновационной системы к внешней среде. Результатом должно быть балансировка иннова-
ционного потенциала развития национальной и отраслевой экономики с целью обеспечения устойчивости маркетинго-
инновационной деятельности государства в авиационной отрасли Украины.
Ключевые слова: маркетинго-инновационная деятельность, национальное хазяйство, авиационная отрасль Украины.
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Summary
The article describes the development of new approaches to marketing and innovation activities of the state in the aviation 
industry Ukraine, based on the sharing of innovative capabilities and resources of the national marketing innovation 
system. However, most attention should be paid to the following elements of marketing and innovation activities of 
the state in the aviation industry Ukraine as improving mechanisms for intellectual property management and venture 
financing innovations that can significantly increase the level of competitiveness of a sector of the national economy 
by regulating innovation of its branches the national economy. This will effectively develop marketing and innovation 
activities of the state in the aviation industry Ukraine-based optimization mechanisms of resources and capabilities of the 
economy under formation and increase adaptability national marketing innovation system to the environment. The result 
should be a balancing innovation potential of the national economy and the sector to ensure stability marketing innovation 
in the aviation industry State Ukraine.
Keywords: marketing innovation, national economy aviation industry of Ukraine.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначення фінансової безпеки підприємств, у тому числі підприємств портової діяльності, в сучасних умовах, а саме 
поглиблення кризових явищ в економіці України, вимагає об'єктивного і неопередженого оцінювання фінансової без-
пеки, з метою своєчасної діагностики і попередження загроз та розробки стратегії по її управлінню.
Ключові слова: безпека, фінансова безпека, фінансова-економічна безпека, індикатори фінансової безпеки, фінансовий ризик.

Постановка проблеми. Серед існуючих підходів 
щодо визначення та характеристики катего-

рії "фінансова безпека підприємства" є різноманіття 
поглядів сучасних економістів та науковців, кожне з 
яких має право на існування та використання, але не 
дає чіткого та вичерпного поняття даної категорії. Під-
приємства портової діяльності знаходяться в умовах 
безперервної зміни зовнішнього середовища. Ця не-
стабільність вимагає від господарюючих суб'єктів по-
стійної адаптації, пошуку нових і вдосконалення вже 
відомих засобів забезпечення фінансової безпеки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На по-
рядок денний постає проблема визначення та гаранту-
вання фінансової безпеки підприємств. Основні аспек-
ти визначання сутності поняття економічної безпеки, 
фінансової безпеки як її складової, відповідних загроз, 
індикаторів, а також системи критеріїв і параметрів 
досліджено у наукових працях вітчизняних та зару-
біжних вчених: К.С. Горячевої [5], Ф.І. Євдокімова [6],  
М.М. Єрмошенка [7], С.М. Ілляшенка [8], Н.В. Куркіна [9] 
та інших. Вагомий внесок у вивчення цієї проблематики 
зробили О.І. Барановський [1] та В.І. Мунтіян [10].

Постановка завдання. Аналіз праць вітчизняних 
та закордонних вчених дає підстави стверджувати, 
що питання фінансової безпеки відрізняються різно-
манітністю, а саме методологія визначення фінансо-
вої безпеки досліджена не в повній мірі, тому метою 
нашого дослідження є визначення основних мето-
дичних підходів, обґрунтування основних складових 
фінансової безпеки та з'ясування основних критеріїв 
безпечного фінансового стану підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
няття «підприємство портової діяльності» пов'язано з 

тим, що за умови переходу на ринкові умови господа-
рювання морський торговельний порт асоціюється зі 
зв'язками між підприємствами й організаціями різних 
форм власності в межах транспортно-виробничої сис-
теми. Тому у статті, під підприємством портової діяль-
ності розуміється суб'єкт господарювання, що виконує 
портові роботи або надає портові послуги.

Ми пропонуємо, підприємство портової діяльнос-
ті розглядати як цілісний організм, який відрізняють 
різні аспекти функціонування. Підприємство одночас-
но є організаційно-правовою структурою, майновим, 
виробничим та соціально-організаційним комплексами 
і структурованим фінансовим об'єктом. Таким чином, 
підприємство портової діяльності – це складна вироб-
ничо-економічна система, у межах якої реалізується 
інтегрований напрямок, яким є економічна діяльність. 
Всі зазначені сфери мають бути взаємопов'язаними з 
позиції ефективності. 

На сучасному етапі підприємства портової діяльнос-
ті потрібно вважати важливим елементом та чинником, 
який багато у чому визначає стан фінансової безпеки 
морської галузі. З огляду на важливість перевірок в 
системі національної економіки актуалізується і про-
блема зміцнення економічної безпеки вітчизняних під-
приємств портової діяльності. 

Таким чином, у результаті неефективного управ-
ління економікою та незбалансованості основних ма-
кроекономічних показників особливо відчутними для 
суб’єктів господарювання стали нестача фінансових 
ресурсів, постійний пошук джерел фінансування, форм 
і методів раціонального використання обмежених за 
обсягом ресурсів. Натомість досягнення та підтримка 
бажаного рівня економічної безпеки в заданих межах 
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дає змогу підприємству не тільки зберегти свою част-
ку ринку або досягти зростання вартості підприємства, 
але й отримати перевагу над конкурентами, підвищити 
конкурентоспроможність. Наявність надійної системи 
безпеки на підприємстві дає можливість швидко ви-
явити і локалізувати будь-які загрози його діяльності.

Тому, існує потреба у включенні фінансової безпеки 
до планової роботи на кожному підприємстві з огляду 
на надзвичайно ускладнені умови вітчизняного еконо-
міко-правового середовища підприємницької діяльності; 
не усунені наслідки фінансово-економічної кризи; ін-
фляційні процеси; викривлене конкурентне середовище 
внаслідок «співпраці» бізнесу і влади, що створює інколи 
непереборні проблеми у доступі підприємств до ринків 
та господарських ресурсів, прав діяльності; малокеро-
вані процеси розвитку портами України, які, володіючи 
надмірним фінансовим потенціалом, витісняють з ринку 
менш ліквідні та конкурентоспроможні порти.

Фінансовий стан підприємства характеризується 
забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними 
для нормального функціонування підприємства, по-
требою в їх розміщенні і ефективністю використання, 
фінансовими взаємовідносинами з іншими юридични-
ми особами, платоспроможністю і фінансовою стійкіс-
тю [3, с. 55]. 

Невід’ємною частиною функціонування підприєм-
ства є наявність фінансів, які забезпечують процес 
виробничої, господарської діяльності, виступають од-
ночасно причиною та наслідком його функціонування. 
Серед визначень фінансів, які використовуються у на-
уковій літературі, можна виділити таке: фінанси під-
приємств – це економічні відносини, пов’язані з рухом 
грошей, формуванням грошових потоків, розподілом 
та використанням доходів і грошових фондів суб’єктів 
господарювання в процесі відтворення [3]. 

Оскільки фінанси є вимірником ефективності функ-
ціонування підприємства, обов’язковим і основним 
складником економічної безпеки підприємства є його 
фінансова безпека [1 с. 27]. У той же час фінансову без-
пеку підприємства потрібно розглядати як самостійний 
об’єкт дослідження через призму результатів діяльнос-
ті підприємства. Свідченням цього є те, що фінансова 
безпека посідає особливе місце в системі економічної 
безпеки, об’єднуючи характеристики як економічної 
безпеки, так і фінансів підприємства, впливаючи абсо-
лютно на всі сфери діяльності підприємства.

Під фінансовою безпекою підприємства розумі-
ють такий фінансовий стан, що характеризується, 
по-перше, збалансованістю та якістю сукупності фі-
нансових інструментів, технологій і послуг, які ви-
користовуються підприємством, по-друге, стійкістю 
до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю 
фінансової системи підприємства забезпечувати реа-
лізацію його фінансових ресурсів, по-четверте, забез-
печувати розвиток цієї фінансової системи [2 c. 44]. 

З іншого боку, фінансова безпека підприємства 
може визначатися, як стан найбільш ефективного ви-
користання корпоративних ресурсів підприємства, що 
виражається у високих значеннях фінансових показ-
ників прибутковості й рентабельності бізнесу, струк-
тури його капіталу, норми дивідендних виплат за цін-
ними паперами, а також курсової вартості його цінних 
паперів як синтетичного індикатора поточного фінан-
сово-господарського стану підприємства і перспектив 
його розвитку [2 c. 44]. 

Проте це визначення не враховує здатності під-
приємства реалізовувати місію своєї діяльності та за-
довольняти свої фінансові інтереси. 

Найбільш повне визначення фінансової безпеки на-
водить І. Бланк [4 c. 45]: фінансова безпека підприємства 
являє собою кількісно та якісно визначений рівень його 
фінансового стану, що забезпечує стабільну захищеність 
його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів 
від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зо-
внішнього та внутрішнього характеру, параметри яко-

го визначаються на основі його фінансової філософії і 
створюють необхідні умови для фінансової підтримки 
його стійкого зростання в поточному і перспективному 
періодах. Відтак, фінансова безпека підприємства є ди-
намічною ознакою фінансового стану підприємства, яка 
відображає його стійкість до внутрішніх і зовнішніх за-
гроз, здатність до сталого й збалансованого розвитку та 
захисту своїх фінансових інтересів.

Необхідно зауважити, що у науковій літературі 
виділяють три рівні фінансової безпеки – держави, 
підприємства та особи. Зона спільних інтересів усіх 
вказаних суб’єктів обмежується сталим економіко-
правовим середовищем. Проте існує суперечність між 
інтересами різних рівнів економічної безпеки зага-
лом та фінансової зокрема. Так, на рівні підприємства 
основним інтересом є відтворення процесу виробни-
цтва, на рівні держави – перерозподіл ресурсів, а на 
рівні особи – споживання благ.

На рівні підприємства для відтворення процесу ви-
робництва необхідно: 

– високий ступінь гармонізації, узгодження фінан-
сових інтересів підприємства з інтересами навколиш-
нього середовища; 

– наявність на підприємстві стійкої до загроз фі-
нансової системи, яка спроможна забезпечувати реа-
лізацію фінансових інтересів, місії та завдань; 

– збалансованість і комплексність фінансових ін-
струментів, що використовуються на підприємстві; 

– постійний розвиток фінансової системи підпри-
ємства. 

Можливо зазначити, що поняття фінансової безпеки 
так само широке, як, власне, і тлумачення фінансів як 
економічної категорії. На сьогодні відсутнє єдине уста-
лене визначення поняття «фінансова безпека». Наявні 
формулювання відображають лише окремі аспекти фі-
нансової безпеки і не можуть претендувати на її од-
нозначне та виключне трактування. Фінансова безпека 
може розглядатися під різними кутами, зокрема:

– з позицій ресурсно-функціонального підходу, 
фінансова безпека – захищеність фінансових інтер-
есів суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінан-
сових відносин; забезпеченість домашніх господарств, 
підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, 
секторів економіки держави фінансовими ресурсами, 
достатніми для задоволення їх потреб і виконання від-
повідних зобов’язань;

– з погляду статики, фінансова безпека – такий 
стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, бан-
ківської, бюджетної, податкової, інвестиційної, мит-
но-тарифної і фондової систем, які характеризуються 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю попередити зовнішню 
фінансову експансію, забезпечити ефективне функ-
ціонування національної економічної системи і еконо-
мічне зростання;

– у контексті нормативно-правового регламенту-
вання фінансова безпека передбачає створення таких 
умов функціонування фінансової системи, за яких, по-
перше, фактично відсутня можливість спрямовувати 
фінансові потоки в незакріплені законодавчими нор-
мативними актами сфери їх використання і, по-друге, 
до мінімуму знижена можливість зловживання фінан-
совими ресурсами.

Таким чином, з позицій різностороннього підходу 
фінансова безпека – захищеність фінансових інтер-
есів на усіх рівнях фінансових відносин; певний рі-
вень незалежності, стабільності і стійкості фінансової 
системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і 
внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають 
загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової сис-
теми держави забезпечити ефективне функціонуван-
ня національної економічної системи та стале еконо-
мічне зростання.

Для забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства, а саме і підприємств портової діяльності, важ-
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ливою умовою є диверсифікація його активів, гармо-
нійний розвиток усіх сфер його діяльності. У кожен 
момент часу рівень фінансової безпеки підприємства 
визначається впливом зовнішніх та внутрішніх чин-
ників, якими є: неефективне управління оборотними 
засобами і структурою капіталу (неякісний управлін-
ський та бухгалтерський облік); відсутність або не-
ефективний контроль за співвідношенням основних 
та оборотних засобів, власного й залученого капіталу; 
застосування конкурентами недобросовісних методів і 
способів у конкурентній боротьбі; відсутність або не-
достатній контроль за структурою вкладів, співвід-
ношенням часток фінансового портфеля за ризико-
ваністю та прибутковістю; неефективне управління 
портфелем цінних паперів та зовнішній вплив на ри-
нок цінних паперів; неефективне управління кадрами, 
технологічними, інвестиційними процесами і робота-
ми, затратами, виробництвом тощо; негативний вплив 
форс-мажорних або близьких до них чинників. 

Також, рівень фінансової безпеки характеризує 
здатність підприємства протистояти її загрозам або 
усувати збитки від негативних впливів на різнома-
нітні аспекти безпеки. У цьому випадку під загрозою 
фінансовій безпеці розуміють потенційні або реальні 
дії фізичних чи юридичних осіб, що порушують стан 
захищеності суб’єкта підприємницької діяльності та 
здатні призвести до припинення його діяльності або до 
фінансових й інших втрат. 

Загрози відображають зовнішні та внутрішні умо-
ви, в яких здійснює свою діяльність підприємство, а 
також взаємозв’язки підприємства з навколишнім се-
редовищем. Загроза фінансовій безпеці підприємства 
кількісно може визначатися як величина збитку або 
інший інтегральний показник, що характеризує сту-
пінь зниження економічного потенціалу підприємства.

Внутрішні загрози 

Зовнішні загрози 

Фінансова безпека підприємств 
портової діяльності

Рис. 1. Загрози фінансової безпеки підприємств 
портової діяльності

 [розроблено автором]

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають 
на фінансову безпеку, відносяться навмисні або ви-
падкові помилки менеджменту в області управління 
фінансами підприємства, пов'язані з: вибором стра-
тегії підприємства; управлінням і оптимізацією акти-
вів і пасивів підприємства (розробка, впровадження 
і контроль управління дебіторською і кредиторською 
заборгованостями, вибір інвестиційних проектів і дже-
рел їх фінансування, оптимізація амортизаційної і по-
даткової політики).

До зовнішніх загроз можемо віднести: скупку акцій, 
боргів підприємства небажаними партнерами; наяв-
ність значних фінансових зобов'язань в підприємства 
(як великої величини позикових засобів, так і великих 
заборгованостей підприємству); нерозвиненість ринків 
капіталу і їх інфраструктури; недостатньо розвинену 
правову систему захисту прав інвесторів і виконання 
законодавства; кризу грошової і фінансово-кредитної 
систем; нестабільність економіки.

Таким чином, для забезпечення фінансової безпеки 
підприємства необхідне вирішення таких завдань:

1. Ідентифікація небезпек і погроз підприємству.
2. Визначення індикаторів фінансової безпеки під-

приємства.
3. Розробка системи моніторингу фінансової безпеки.
4. Розробка заходів, направлених на забезпечення 

фінансової безпеки підприємства, як в короткостроко-
вому, так і в довгостроковому періоді.

5. Контроль за виконанням заходів.
6. Аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування.
7. Ідентифікація небезпек і погроз підприємству і ко-

ректування індикаторів залежно від зміни стану зовніш-
нього середовища, цілей і завдань підприємства.

Отже, можливо сказати, що фінансова безпека під-
приємства – забезпечення умов збереження комерцій-
ної таємниці, інтелектуальної власності та інформації; 
захищеність підприємства від негативного впливу зо-
внішнього середовища, тобто здатність підприємства 
протистояти несприятливому зовнішньому впливові, а 
також здатність швидко реагувати на різноманітні зо-
внішні загрози. З позицій ресурсно-функціонального 
підходу фінансову безпеку підприємства розглядають 
як процес найбільш ефективного використання корпо-
ративних ресурсів для уникнення загроз і забезпечен-
ня стабільного функціонування підприємства в поточ-
ному і майбутньому періоді. 

Таким чином, під фінансовою безпекою підприєм-
ства в цілях даної статті слід розуміти збалансований 
стан його елементів та підсистем як окремої економіч-
ної системи, що можуть бути виражені кількісними чи 
якісними показниками та характеризується стійкістю 
до негативних впливів внутрішнього та зовнішнього 
середовища та здатністю забезпечити її ефективне 
функціонування, стабільність розвитку та економічно-
го зростання в довгостроковому періоді.

Дослідження фінансової безпеки суб'єктів господа-
рювання на сьогодні є доволі проблемним. Наукових 
розробок у цій галузі знань практично немає. Зна-
чно більше уваги приділяється вивченню економічної 
безпеки підприємства загалом. Необхідність постій-
ного дотримання фінансової безпеки зумовлюється 
об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарю-
вання завданням забезпечення стабільності функціо-
нування та досягнення головних цілей своєї діяльності. 
Тому фінансова безпека підприємств портової діяль-
ності полягає в тому, що б гарантувати його стабільне 
та максимально ефективне функціонування тепер і 
достатній потенціал розвитку в майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за 
результатами узагальнення теоретичних основ суті 
поняття "фінансова безпека підприємства", виявивши 
найбільш характерні її особливості, доцільно ствер-
джувати, що це результат політики підприємства зі 
забезпечення належного рівня фінансової безпеки, 
який зображається кількісним та якісним детерміно-
ваним характеристикам фінансового стану, що забез-
печує стабільну захищеність пріоритетних фінансових 
інтересів підприємства від ідентифікованих реальних 
і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього ха-
рактеру, параметри якого визначаються на основі фі-
нансової філософії і створюють необхідні передумови 
фінансової підтримки стійкого зростання в поточному 
і перспективному періодах. Таким чином, забезпечен-
ня фінансової безпеки є однією з пріоритетних задач 
керівництва підприємства. Результати даного дослі-
дження дають змогу більш повно усвідомити поняття 
фінансової безпеки підприємства.
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Аннотация
Определение финансовой безопасности предприятий, в том числе предприятий портовой деятельности, в современных 
условиях, а именно углубление кризисных явлений в экономике Украины, требует объективного и неопередженого 
оценивания финансовой безопасности, с целью своевременной диагностики и предупреждения угроз и разработки 
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Summary
Determination of financial security companies, including companies of port activity in modern conditions, namely the 
deepening crisis in the economy Ukraine requires objective evaluation neoperedzhenoho and financial security, in order to 
timely diagnosis and prevention of threats and develop strategies for its management.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день банків-
ське інвестування в Україні знаходиться на етапі 

розвитку, який досить швидко прогресує. Зацікавленість 
комерційних банків розміщенням капіталу на внутріш-

ньому ринку зростає в міру приходу в Україну інозем-
них інвесторів. Для забезпечення високої ефективності та 
стабільності на ринку інвестиційних операцій необхідно 
подолати в першу чергу ряд проблем, знизити ризико-
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ваність такої діяльності та створити сприятливі умови 
шляхом вдосконалення нормативної бази, та створення 
механізму управління інвестиційною діяльністю. Україн-
ські комерційні банки розширюють обсяги виконуваних 
активних операцій, збільшують розміри своїх кредитно-
інвестиційних портфелів, підвищують обсяги довгостро-
кових кредитів та, водночас, знижують вартість корис-
тування позиками. При цьому банки повинні проводити 
залучення та розміщення своїх фінансових ресурсів ви-
важено, користуючись ефективним, науково обґрунтова-
ним апаратом прийняття управлінських рішень.

Доцільність використання математичного моделю-
вання також підсилюється можливістю представлення 
банківської установи, як складної динамічної кіберне-
тичної системи. Саме метод моделювання є ефектив-
ним засобом дослідження та управління таких систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує ба-
гато наукових праць, присвячених інноваційним ризи-
кам та управління інноваційним розвитком у вітчиз-
няних і зарубіжних виданнях. До них можна віднести  
І. В. Волошко, Я. Т. Карпа, С. М. Козьменко, А. Я. Кузнє-
цова, С. В. Онишко, Б. І. Пшик, А. В. Савчук, Ф. І. Шпиг 
та ін. Значний внесок у розробку питань теорії і прак-
тики розвитку банківської системи здійснили зарубіжні 
вчені: Дж. М. Кейнс, П. Роуз, А. Демиргук-Кунт. Озна-
чена тематика розглядається в працях вітчизняних 
вчених-економістів, зокрема О. Васюренка, Г. Карчевої, 
О. Кірєєва, В. Міщенка, Л. Примостки. Незважаючи на 
значну кількість досліджень, які стосуються управлін-
ня інноваційних ризиків, сьогодні невирішеною зали-
шається низка задач присвячених методам оцінювання 
рівня концентрації інноваційного ризику.

Постановка завдання. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке полягає в ви-
значенні сутності управління інноваційних ризиків, ха-
рактеристики сучасних моделей оцінювання інноваційних 
ризиків банку, які вимагають більш глибокого факторного 
аналізу, комплексного дослідження в частині удоскона-
лення модельного інструментарію для оцінювання ри-
зиків, пов'язаних із формуванням нових методологічних 
підходів до побудови моделей, які б враховували специ-
фіку функціонування національної фінансової системи в 
умовах світової економічної глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під ри-
зиком в інноваційній діяльності слід розуміти мож-
ливість (загрозу) втрати господарюючим суб'єктом 
частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи ви-
никнення додаткових витрат у результаті здійснення 
виробничо-збутової і фінансової діяльності, яка спира-
ється на нові технології, нові продукти, нові 
способи їхньої реалізації і т. д.

Для ефективного управління інновацій-
ним ризиком, необхідно мати певний план 
послідовних дій, які будуть визначати, що 
необхідно робити на певному етапі, які ме-
тоди і заходи застосовувати.

Найбільш поширеними є такі етапи 
управління ризиками інноваційної діяль-
ності банків [5]:

– виявлення можливих інноваційних ри-
зиків;

– визначення ймовірності виникнення 
кожного такого ризику;

– оцінка наслідків ризику;
– визначення способів реагування на ви-

явлені та оцінені ризики.
Ідентифікація ризиків реалізації іннова-

ційного проекту полягає в усвідомленні того, 
які події можуть мати негативний вплив на 
проект, тобто визначення потенційних дже-
рел інноваційного ризику. Перелік таких 
негативних подій повинен бути вичерпним.

Серед сучасних методів банківської сис-
теми необхідно відмітити методи нечіткої ма-
тематики, використання нейронних мереж, 

генетичних алгоритмів. Ці методи дозволяють моделю-
вати окремі процеси, що існують у банківських систе-
мах. Проте банківська система є складною динамічною 
системою, тому проблема побудови системи моделей, 
які б дозволяли оцінювати ефективність можливих ва-
ріантів розвитку банківської системи, враховували вза-
ємодію системи та її підсистем з активним зовнішнім 
середовищем, потребує подальшого дослідження.

Економіко-математичні моделі банківських пасивів 
будуються з використанням диференціальних рівнянь 
першого порядку та застосовуються для відображення 
поточної динаміки пасивів комерційного банку та про-
гнозування очікуваної зміни обсягу зобов’язань. При 
побудові моделей враховуються показники зміни ве-
личини залучених та позичених коштів, відсоткових 
ставок та капіталу банку. Розрахунок динаміки бан-
ківських пасивів здійснюється з використанням серед-
ньої ставки відсотка за видами зобов’язань та базо-
вої ставки, яка враховує часову зміну обсягу кожного 
виду залучених та позичених коштів банку [1].

З огляду на високу ризикованість інноваційних 
операцій природним є намагання знизити даний ри-
зик. Проте воно виправдане лише певною мірою, адже 
разом зі зменшенням ризику знижується й дохідність 
інноваційної операції. 

Існує тісний зв'язок між конкурентною позицією 
банку та його інноваційним потенціалом. Для вітчиз-
няних банків інновації є не тільки критерієм оцінки 
конкурентоспроможності, але й умовою виживання на 
ринку. Тому особливо великого значення набуває їх 
здатність енергійно реалізовувати інноваційні проекти 
й ефективно управляти ними.

Під управлінням ризиком (регулюванням ризику) 
розуміють заходи, спрямовані на мінімізацію відпо-
відного ризику і перебування оптимального співвід-
ношення прибутковості і ризику, що включає оцінку, 
прогноз і страхування відповідного ризику.

Управління інноваційними ризиками являє собою 
систему взаємопов'язаних і взаємозалежних методів 
свідомого, цілеспрямованого впливу, спрямованих на 
недопущення ймовірного відхилення дійсності від очі-
куваних результатів (настання ризикової події] або 
отримання додаткової вигоди (доходу, прибутку) у по-
рівнянні з очікуваним результатом в умовах подолан-
ня невизначеності в русі інновацій.

Для ефективного аналізу і управління системою 
ризику інвестиційного проекту пропонується алгоритм 
ризик-менеджменту, зміст і завдання якого представ-
лені на рис. 1 [2].

Рис. 1. Алгоритм здійснення ризик-менеджменту
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Алгоритм здійснення ризик-менеджменту склада-
ється з чотирьох етапів (рис. 1).

1. Оцінка ризиків, як правило, починається з якіс-
ного аналізу, метою якого є їхня ідентифікація. 

2. Другою, більш складною, фазою ризик-аналізу 
є кількісний аналіз, метою якого є обчислення ризику, 
що вимагає вирішення наступних завдань.

3. На третьому етапі ризик-аналіз плавно транс-
формується з апріорних, теоретичних суджень, у 
практичну діяльність з управління ризиком. Це від-
бувається в момент закінчення проектування стратегії 
ризик-менеджменту, тобто на початку її реалізації. 
Цей етап завершується інжинірингом інвестиційних 
проектів.

4. Четвертий етап – контроль, який за своєю сут-
ністю є початком реінжинирингу (перепроектування) 
інвестиційних проектів, завершує процес ризик-ме-
неджменту і забезпечує йому циклічність.

Управління ризиків здійснюється через певні 
методи [4]:

1. Метод аналогій складається з вивчення досвіду 
інвестування, оцінки результатів реалізованих проек-
тів та екстраполяції їх на перспективу.

2. Метод моделювання грунтується на теорії ігор. Гі-
потетичний інвестиційний проект (модель) «програєть-
ся» з метою визначення реакції конкурентів.

3. Демонстраційний метод дозволяє визначити гро-
мадську думку стосовно інвестиційного проекту та 

з'ясувати коло потенційних інвесторів.
4. Методи математичної статистики дозволяють 

з'ясувати ймовірність настання події. Оскільки ризик 
є супутником будь-якого варіанта вкладання інвести-
цій, розрахунки проводяться з метою мінімізації мож-
ливих збитків, тобто визначаються ймовірність рівня 
втрат, ймовірність того, що вони не перевищать пев-
ний рівень, який прийнятний для інвестора. По суті 
методи математичної статистики являють собою мате-
матичне забезпечення методу аналогій.

Уся різноманітність ризиків взаємообумовлена. 
В ієрархічній структурній системі ризиків як почат-
ковий, визначальний можна визнати інвестиційний 
ризик, бо якщо немає вкладень, то немає ризику їх 
втрати.

В даний час сфери застосування моделей включа-
ють встановлення лімітів концентрації інновацій і по-
тенційного ризику, ціноутворення з урахуванням ри-
зику і економічно вигідне розміщення капіталу.

Моделювання інноваційних ризиків допомагає оці-
нити ефективність діяльності організації у тому чис-
лі в питаннях винагороди за наслідками роботи, про-
аналізувати прибутковість клієнтів, що необхідно для 
вдосконалення внутрішнього управління ризиком в 
області банківського нагляду.

Зростання ризикованості банківської діяльності 
потребує збільшення капіталу, оптимальної диверси-
фікації та посиленого регулювання з боку державних 
органів. Отже, для забезпечення фінансової стабіль-
ності банківської системи України у період економіч-
ної кризи необхідно [3]:

– підвищити рівень капіталізації банків шляхом 
залучення додаткового акціонерного капіталу;

– підвищити прозорість фінансових установ і ди-
версифікованість напрямів діяльності банків;

– підвищити конкурентоспроможність банківських 
послуг шляхом заміщення готівкових розрахунків на 
безготівкові платіжні інструменти;

– запровадити стимули для комерційних банків, 
які кредитують інноваційні проекти;

– збільшити кількість державних банків, їхні капі-
тальні ресурси та посилити роль державних банків на 
вітчизняному фінансово-кредитному ринку;

– сформувати систему показників, які б комплек-
сно відображали ризик банківської діяльності і за яки-

ми банки звітували б подібно до обов’язкових еконо-
мічних нормативів;

– розробити і запровадити єдину методику оціню-
вання ризиків банківської діяльності;

– перевірити наявність системи управління ризи-
ками в банку та оцінювати її ефективність;

– запровадити державне обмеження відсотків за 
кредитами та здійснювати контроль за дотриманням 
цього обмеження.

Висновки. Передумовою прибуткової діяльнос-
ті комерційного банку є організація в ньому системи 
контролю за банківськими ризиками. В сучасних біз-
нес-умовах оцінка ризиків – один із найважливіших 
інструментів банківського менеджменту, оскільки за 
його допомогою вирішується ряд важливих завдань, 
спектр яких починається від проблем формування ка-
піталу банку, розробки напрямів стратегічного плану-
вання та визначення адекватних бізнес-середовищу 
пріоритетів інвестиційно-кредитної політики.

Невизначеність вноситься в процес формування 
керуючої інформації через інформаційні компоненти. 
Роль різноманітних інформаційних компонентів у про-
цесі формування керуючої інформації визначає спе-
цифіку вплину невизначеності відповідних компонен-
тів па невизначеність систем управління загалом. Так, 
невизначеність цілей системи управління не дозволяє 
однозначно оцінювати переважання ситуацій, що вини-
кають. Система управління не може повністю здійснити 
раціональний, формально оптимальний вибір найкра-
щого з існуючих в її розпорядженні варіантів поведін-
ки. Невизначеність системи моделей не дозволяє одно-
значно формувати ланцюжки причинно-наслідкових 
зв'язків. Відповідно, система управління не мас можли-
востей точно і однозначно передбачити всі суттєві для 
неї наслідки різних подій, у тому числі і повні наслідки 
власних команд. Невизначеність первісної інформації 
не дозволяє однозначно оцінювати реальну ситуацію 
на об'єкті керування і в зовнішньому середовищі. Але, 
незважаючи па дію чинника інформаційної невизна-
ченості, будь-яка система управління завжди формує 
певну керівну інформацію, яка повинна впливати па 
об'єкт і змушувати його діяти для досягнення цілей, які 
поставив суб'єкт управління. Отже, дослідження чин-
ників і джерел ризику пояснює природу певних ризи-
кових ситуацій. Саме вивчення джерел і чинників ри-
зику дозволяє менеджеру кваліфіковано передбачати 
і правильно оцінювати ризикові ситуації. Діяльність у 
ринкових умовах передбачає втрати, але їх розмір і на-
слідки залежать тільки від уміння правильно ухвалю-
вати управлінські рішення.

Методи управління ризиками дають змогу мінімі-
зувати вплив несприятливих ситуаційних чинників на 
перебіг проекту. Зниження ризику досягається квалі-
фікованим управлінням проектом протягом його жит-
тєвого циклу. Для банку є важливим управління інно-
ваційними ризиками адже успішність його діяльності 
залежить від того наскільки він здатен впроваджувати 
зміни у свою діяльність. А для успішності інновацій-
них проектів необхідно мінімізувати ти уникнути ри-
зикованості, що дозволить зменшити витрати і мати 
переваги. Отже, необхідно чітко розуміти сутність бан-
ківського інноваційного ризику і мати чітку класифі-
кацію, яка дозволяє найповніше ідентифікувати ризи-
ки, а це в свою чергу дозволить набути банком вищого 
рівня конкурентоспроможності.

Доцільними напрямками досліджень у цій сфері є 
удосконалення методів управління ризиками, методик 
оцінювання ризиків. Безперечно, неможливо обійтись 
без інноваційних заходів в процесах управління ри-
зиками в банках. Тому предметом майбутніх науко-
вих досліджень доцільно обрати розробку ефективних 
шляхів реалізації інноваційної політики у банківських 
установах.
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Постановка проблеми. Створення ефективної та 
конкурентоспроможної на світовому рівні банків-

ської системи, здатної забезпечити високий рівень ін-
вестиційної та інноваційної активності на фінансовому 
ринку, є необхідною умовою сталого розвитку економіки 
України та її подальшої інтеграції у світове економічне 
господарство. Ключову роль у виконанні зазначених за-
вдань у розвитку банківської діяльності відіграють ін-
струменти трудової мотивації персоналу банків.

Сучасне управління персоналом банку потребує 
розробки та впровадження таких систем трудової мо-
тивації, які передбачають ефективне виконання за-
вдань фінансового управління та його інноваційного 
розвитку. Зазначене свідчить про актуальність на-
прямку дослідження у статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування ефективної системи мотивації 
банківського персоналу досліджено у працях бага-
тьох провідних учених-економістів (О. Васюренко, 
М. Гончарова, П. Друкера, В. Міщенко, Т. Турченюк).

Так, О. Васюренко визначає, що ефективне мо-
тивування залежить від предмета, мети, врахування 
особливостей діяльності банку та компетенції персо-
налу, мотивування найбільш яскраво виявляється в 
механізмі управління, але можливості ефективного 
мотивування повинні бути закладені й у методології, і 
в організації стимулювання [1, с. 127].

В. Міщенко запропонував напрями та завдання 
мотивації: досягнення; система участі; навчання; від-
даність; корпоративна культура; винагорода; мотива-
ція організацією та управлінням; визнання (полягає в 

тому, щоб розпізнавати й помічати успіхи в діяльності 
працівників та цінувати їхній внесок у збільшення до-
бробуту банку) [2, с. 128]. М. Гончарова та Т. Турче-
нюк аналізують механізми регулювання ефективності 
мотивації працівників банків та процеси формування 
психологічної поведінки персоналу [3, с. 65].

Проаналізувавши наукові джерела, можна зробити 
висновок, що вчені досліджують в основному загальні 
тенденції розвитку теоретичних засад та методичних 
підходів щодо ефективності діяльності персоналу бан-
ку та формуванню мотиваційних механізмів, а про-
блемам формування систем управління мотивацією 
присвячено недостатньо уваги.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
розробка науково-теоретичних засад формування систе-
ми трудової мотивації персоналу банку. Для досягнення 
мети у статті вирішено такі завдання: проаналізовано 
сучасні підходи науковців до визначення системи управ-
ління персоналом банку, запропоновано її складові, ви-
окремлено та обґрунтовано основні підсистеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систе-
ма трудової мотивації повинна володіти внутрішньою 
організацією, що зумовлена взаємодією її підсистем 
та елементів, а також ієрархічністю. Зазначимо, що 
у конкретному банку система мотивації до праці бан-
ківського персоналу – це вплив керуючої системи на 
керовані підсистеми з метою досягнення поставлених 
завдань фінансового управління і ефективного функ-
ціонування банку. 

Усі компоненти системи мотивації повинні бути 
взаємопов'язаними, і тільки їх комплексна взаємодія при-

веде до виконання завдань фінансового 
управління розвитком банком та певно-
го економічного результату.

Розглядаючи систему трудової 
мотивації як складну систему в те-
оретичному аспекті, вважаємо за не-
обхідне виділити підсистеми, елемен-
ти і зв'язки, які розкривають спосіб 
досягнення мети системи, специфіку 
застосовуваних стимулів для форму-
вання мотивів праці (рис. 1.).

З наведеного рисунку видно, що 
авторами запропоновано виокрем-
лення чотирьох підсистем мотивації: 
внутрішньої, зовнішньої, оцінки ви-
користання інструментів мотивації 
та управління операційним ризиком 
(ризиком мотивації персоналу).

Першою підсистемою є підсисте-
ма внутрішньої мотивації, зміст якої 

Рис. 1. Ієрархічна структура  
системи трудової мотивації персоналу банку

© Кочетков Д.І., Ревенок В.І., 2015
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визначають інструменти мотивації працівників банків 
до праці як одні із важливих елементів системи тру-
дової мотивації. Зазначимо, що мотивація припускає 
використання таких методів, які створюють мотиви, 
які визначають поведінку працівників. 

Методи засновані на законах управління і потребу-
ють використання керівництвом банків різних прийо-
мів мотиваційного впливу на персонал. Методи, в свою 
чергу, реалізуються через конкретні інструменти мо-
тивації.

Інструменти мотивації банківського персоналу по-
винні забезпечувати умови для виникнення мотиву, 
вибору найкращого способу досягнення мети, наявнос-
ті різних інструментів матеріальної і нематеріальної 
мотивації тощо (табл. 1.). Аналізуючи дані наведеної 
таблиці, можна зробити висновок, що жоден з інстру-
ментів трудової мотивації не може використовуватися 
окремо від інших. Саме тому виникає необхідність по-
стійно розробляти нові інструменти мотивації, ефектив-
ність дії яких перевищувала б ефективність наявних.

Водночас, на нашу думку, ефективність застосу-
вання інструментів мотивації можна підвищити за 
рахунок їх правильного комплексного використання. 
Це підтверджує К. Кравченко, який рекомендує ке-
рівникам застосовувати інструменти мотивації у прак-
тичній діяльності не як розрізнені і самостійні способи 
мотивації, а як цілісну систему [4, с. 42]. 

Наступною підсистемою автор виокремлює під-
систему методів зовнішнього впливу на мотивацію до 
праці робітників банку. 

Зовнішню підсистему мотивації пропонується ро-
зуміти як набір спеціально організованих форм, мето-
дів та інструментів впливу (стимулів), що спрямовані 
на актуалізацію значимих для мотивів трудової діяль-
ності працівників банку. 

На відміну від мотивів, які є спонуканнями вну-
трішніми, стимули спонукують людину до праці, 
впливаючи на нього ззовні, тобто перебувають поза 
свідомістю людини. Стимули по суті категорично від-
різняються від мотивів, тому що мотиви – це внутріш-
ні психологічні процеси особистості, що визначають 
вектор і силу його спрямованості до праці, а стимули 
є впливом, що може сприяти появі (або гальмуванню) 
певної трудової мотивації (якщо йдеться про працю, 
а не про поведінку взагалі). Мотивація поведінки від-
бувається під впливом визначеної потреби. 

У сучасних умовах розвитку діяльності банків-
ських установ ефективність управлінських рішень 
визначається їх працівниками, які виконують осно-
вні цілі та завдання місії та стратегій розвитку банку, 
тому в системі фінансового управління важливим та 
актуальним є створення дієвих стимулів мотивування 
банківського персоналу.

Наступною підсистемою трудової мотивації є оцін-
ка якості впливу інструментів мотивації на результа-
ти праці персоналу банку. Сутність специфіки оцінки 
полягає в опосередкованому впливі на трудову пове-
дінку.На нашу думку, оцінка має важливе значення у 
системі трудової мотивації, оскільки істотно впливає 
на трудову поведінку і здатна змінювати мотиви по-
ведінки працівника.

Проблеми оцінки діяльності персоналу банку у сво-
їх працях досліджували як закордонні, так і вітчиз-
няні вчених (В. Адамчук, Д. Мак-Грегор, В. Половин-
ко, А.Череп тощо). Учені з різних позицій аналізують 
проблеми оцінки результатів діяльності персоналу, що 
свідчить про її складність та комплексність.

Наприклад, відомий дослідник проблем трудової 
мотивації Д. Мак-Грегор виділив такі основні цілі оцін-
ки персоналу, як:

а) інформаційна мета (забезпечення керівників не-
обхідними даними про роботу підлеглих, а працівників 
оцінювати за індивідуальними можливостями);

 б) мотиваційна мета (механізм оцінки позв'язує 
матеріальну винагороду і моральне заохочення із тру-

довою поведінкою, орієнтує працівників на поліпшен-
ня діяльності);

 в) адміністративна мета (прийняття кадрових рі-
шень на об'єктивній і регулярній основі, професійна 
підготовка, зміна оплати праці, трудові переміщення 
тощо) [5].

У своїх дослідженнях А. Калінін виділяє три стра-
тегії побудови методів оцінки персоналу: бар’єрну, 
взаємодоповнюючу та незалежну. Він обґрунтовує 
свою пропозицію тим, що ускладнюється банківська 
діяльність, яка приводить до змін у визначенні про-
дуктивності праці, питомої ваги заробітної плати у со-
бівартості, зменшенні загальної чисельності персоналу 
тощо [6].

Отже, оцінка персоналу банку– це визначення рів-
ня кваліфікаційних знань,компетенції працівників та 
показників результатів їх праці. Вона є важливим на-
прямком розвитку персоналу банків, оскільки сприяє 
розробці планів підвищення кваліфікації та формуван-
ню нових завдань для працівників банку. Вважається, 
що персонал банку безпосередньо впливає на вироб-
ництво банківських послуг, тому фінансові результати 
діяльності банку повинні бути основними критеріями 
оцінки діяльності персоналу.

Крім зазначених вище, при оцінці результатів ді-
яльності працівників банку використовують показни-
ки продуктивності праці, питомої ваги заробітної пла-
ти у витратах, загальної чисельності персоналу тощо. 
Однак, необхідно відмітити, що зазначені показники 
не характеризують рівень організації праці персоналу 
та соціальну ефективність, які також впливають на 
результати діяльності банку.

Підсистема управління операційним ризиком бан-
ку у сучасних умовах набуває важливого значення. 
Однією з проблем розвитку цього напрямку ризик-ме-
неджменту банку є недостатність розробленого мето-
дичного та мотиваційного забезпечення переходу бан-
ку з наявного стану у бажаний. 

Для управління операційним ризиком Базельський 
комітет (Базель ІІ) рекомендує підрозділам банків, 
наприклад комітету з управління ризиками, форму-
вати необхідне методичне забезпечення. Необхідно 
зазначити, що комітет для організації банками мето-
дик управління операційними ризиками запропонував 
класифікацію подій, які характеризують таких ризи-
ків у банку

Крім того, Базель ІІІ рекомендує здійснювати оцін-
ку відповідності банку за показником управління ризи-
ком матеріальної мотивації персоналу на засадах анке-
тування працівників банку про ефективність процесів 
управління і контролю за системою оплати праці [7].

Щоб відповідати новим вимогам, банкам потрібно 
істотно змінити чинну систему винагороди, враховую-
чи принципи розумного підходу до винагороди, запро-
поновані Радою з фінансової стабільності (Principlesf
orSoundCompensationPractices),зокрема розмір стиму-
люючих виплат повинен визначатися з урахуванням 
фінансових показників, які відбивають рівень ризи-
ків, що приймаються, та фінансовими можливостями 
банку; для членів виконавчих органів і працівників, 
відповідальних за прийняття ризиків, частка змінної 
частини винагороди має бути встановлена в розмірі 
не менше 50% від сукупної винагороди; для працівни-
ків підрозділів, що здійснюють внутрішній контроль 
і управління ризиками, частка фіксованої винагороди 
повинна складати не менше 50% від сукупної вина-
городи; для членів виконавчих органів і працівників, 
відповідальних за прийняття ризиків, повинно перед-
бачатися відстрочення виплати не менше 40% змінної 
винагороди терміном на три роки або більше з мож-
ливістю скоротити або відмінити винагороду, якщо 
впродовж зазначеного терміну отримано негативний 
фінансовий результат.

Вимоги Національного банку України щодо управ-
ління ризиком мотивації персоналу значною мірою 
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відповідають рекомендаціям міжнародних фінансових 
організацій: у 2004 році було прийнято дві постанови, 
що стосуються впровадження в процеси управління 
операційними ризиками банків [8, 9].

Зазначене, на наш погляд, підтверджує необхідність 
включення у систему мотивації підсистеми управлін-
ня операційними ризиками. Отже, у зв’язку з тим, що 
більшість операційних ризиків пов’язана з якістю ді-
яльності персоналу, виникає необхідність формування 
мотиваційної складової управління ризиком.

Управління операційним ризиком – це засіб управ-
ління бізнес-процесами в умовах невизначеності, що 
сприяє розвитку банку, створює культуру операцій-
ного контрою, сприяє зниженню операційних втрат 
через удосконалення банківських бізнес-процесів 
(технологій, стандартів, процедур, регламентів, тощо); 
побудови ефективної організаційної структури банку; 
розвитку мотивації персоналу. Зазначене вище під-
тверджує актуальність розробки банками методичного 
забезпечення процесів управління операційними ри-
зиками та їх оцінки й необхідність включення її у сис-
тему трудової мотивації.

Отже, у результаті дослідження змісту запропо-
нованих складових системи трудової мотивації можна 
зробити висновок, що, по-перше, мотивація є комп-
лексним поняттям, яке впливає на необхідність деком-
позиції системи; по-друге, використання методів про-
понованих підсистем дозволить більш точно оцінити 
результативність системи мотивації, а результатом 
погоджування взаємодії відокремлених автором скла-
дових буде отримання синергетичного ефекту.

Таблиця 1
Інструменти мотивації банківського персоналу

Завдання, що виконуються 
персоналом банку

Основні інструменти мотивації:
матеріальної мотивації нематеріальної мотивації

Забезпечення виникнення мотиву 
до виконання завдань

Штрафи
Погодинна заробітна плата, 
підрядна заробітна плата, 
пільги

Публічне покарання, звинувачення, усна 
подяка, стандартизація діяльності
Підвищення (пониження) у посаді, на-
вчання за рахунок банку, атестація

Забезпечення досягнення завдань 
фінансової діяльності банку

Премії, пакет акцій, проценти, 
комісійні

Нагорода, емоційна підтримка

Забезпечення використання 
більш ефективного способу стра-
тегічного фінансового управління

Додаткові премії; бонуси, 
участь у прибутку банку

Переведення на більш високооплачувану 
посаду, емоційна підтримка

Для конкретизації методологічних засад побу-
дови системи трудової мотивації необхідно розро-
бити схему її структури, визначити мету, об’єкт і 
суб’єкти системи, її функції, принципи, завдання, 
інструменти 

Висновки. Метою формування та впровадження сис-
теми трудової мотивації є створення у працівників сти-
мулів до трудової діяльності, що забезпечує досягнення 
цілей банку найбільш ефективним способом.

Для досягнення зазначеної мети необхідно виріши-
ти такі завдання: визначити методи та інструменти 
мотивації до трудової діяльності персоналу банку; при 
визначенні мети конкретного бізнес-процесу банку 
формулювати спосіб її досягнення та визначати відпо-
відні інструменти мотивації; забезпечити можливість 
застосування найбільш раціонального та ефективного 
способу досягнення мети.

Розроблена система трудової мотивації на тео-
ретичних засадах фінансового управління банком та 
мотивації його працівників здатна компенсувати не-
доліки інших функцій управління банком, наприклад, 
при плануванні чи організації банківських операцій. 
Водночас недоліки у використанні трудової мотивації 
не нівелюються жодними бізнес-процесами та органі-
заційними заходами. Зазначене свідчить про необхід-
ність дослідження сучасних інструментів трудової мо-
тивації на засадах аналізу існуючих систем мотивації 
персоналу з метою виявлення їх недоліків та розробки 
рекомендацій щодо їх удосконалення для сприяння 
ефективному виконанню завдань фінансового управ-
ління розвитком банків. 
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Постановка проблеми. Необхідність децентра-
лізації державного і місцевого управління, 

створення передумов для інтеграції з європейськими 
країнами, можливості застосування сучасних управ-
лінських та інформаційних технологій, утворення 
соціальних мереж і організацій громадянського сус-
пільства тощо обумовлюють перегляд і удосконален-
ня теоретичних і практичних засад менеджменту на 

всіх рівнях державного управління і місцевого само-
врядування.

В сфері методології в сучасних наукових дослі-
дженнях і дискусіях останніх десятиліть отримало 
широке розповсюдження поняття «синергетики». Си-
нергетичний підхід можна визначити, як спосіб поста-
новки і вирішення завдань буття і розвитку складних 
систем в різноманітних сферах: в економічній, соці-
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альній, природній тощо. Важливим є застосування да-
ного підходу в процесах управління територіальними 
системами, зокрема територіальними громадами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Синер-
гетичний підхід знаходить все ширше застосування, 
як зарубіжними так і українськими науковцями. Зо-
крема, Нестеренко Г. О. [1] використовує синергетич-
ний підхід для дослідження процесів націєтворення, 
Серьогін С. М., Письменний І. В. [2] застосують синер-
гетичний підхід для оптимізації системи органів пу-
блічної влади.

Основоположниками теорії синергетики є відомі 
вчені: лауреат Нобелівської премії І. Пригожин [3] та 
Г. Хакен [4]. Дана теорія була сформована для дисипа-
тивних фізичних і хімічних систем, проте надалі зна-
йшла відображення для трактування різноманітних 
соціальних і економічних явищ.

Проблематика управління складними соціаль-
но-економічними системами частково знаходить ві-
дображення в класичних працях І. Ансоффа [5],  
В. Буданова [6], Т. Парсонса [7] та інших, проте впро-
вадження і можливості синергетики вносять нові ак-
центи в класичні теорії соціальних та економічних 
систем та управління.

Разом з тим, попри значні результати досліджень, 
проблеми управління територіальними громадами, як 
складними системами, вимагають додаткового аналізу 
і вивчення. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в розви-
тку концептуальних основ управління територіальними 
громадами шляхом імплементації синергетичного підхо-
ду, в окресленні важливих аспектів формування інсти-
туціонального середовища територіальної громади для 
забезпечення передумов ефективного функціонування 
та розвитку основних систем територіальної громади.

Виклад основного матеріалу дослідження. Синер-
гетика (теорія складних систем) – науковий напря-
мок, що вивчає закони самоорганізації систем різної 
природи. Крім того, методологія синергетики дозволяє 
здійснити наступну інтерпретацію взаємодії рівнів 
ієрархії системи. «Сам процес становлення є процес 
зникнення, а потім народження одного з них у процесі 
взаємодії, мінімум, трьох ієрархічних рівнів системи» 
[6, с. 59]: мега-, макро-, мікро-рівнів.

Основу мега-рівня становлять параметри порядку 
складної системи. Один із засновників теорії неокла-
сичної інституціональної економіки лауреат Нобелів-
ської премії Д. Норт приводить наступні визначення: 
«Інститути – це «правила гри» у суспільстві, або, вира-
жаючись більш формально, створені людиною обмеж-
увальні рамки, які організують взаємини між людьми» 
[8, с. 17]. «Інституціональні рамки впливають і на те, 
які саме організації виникають, і на те, як вони розви-
ваются» [8, с. 20]. Тобто інституціональне управління 
формує параметри порядку складної системи, якою є і 
територіальна громада, причому ці параметри поряд-
ку визначаються як системами більш високої ієрархії 
(в основному, це міжнародні й загальнодержавні за-
кони, норми й правила), так і самою територіальною 
громадою (статут, положення, нормативно-розпоряд-
чі акти й ін.), але результативність управління будь-
якою сферою територіальної громади прямо залежить 
від якості сформованого інституціонального середови-
ща, його адекватності сучасному рівню розвитку соці-
альних, економічних та інших внутрішніх і зовнішніх 
відносин громади.

Слід відмітити, що однією з необхідних умов роз-
витку територіальної громади є спільне бачення її 
майбутнього, яке повинно бути окреслено в системі ці-
лей, яка, здебільшого, формалізується в стратегії те-
риторіальної громади. Згідно класичному визначенню 
(1962 р.) А. Чандлера (визначення для ділових орга-
нізацій, але його сутність актуальна і для територі-
альних громад): «Стратегія може бути визначена як 
встановлення основних довгострокових цілей і завдань 

підприємства, і вибір напрямку дій і розподіл ресур-
сів, необхідних для виконання цих цілей » [9, с. 13]. 
Необхідно відзначити, що довгострокові цілі можна 
розділити на цілі функціонування й росту (оперативне 
управління) і цілі розвитку (стратегічне управління). 

Сутність стратегічного управління найбільш до-
цільно окреслити з класичної праці І. Ансоффа [5]: 
«Потенціал для досягнення цілей організації в май-
бутньому є одним з кінцевих продуктів стратегічного 
управління. Стосовно до фірми цей потенціал скла-
дається з боку «входу»— з фінансових, сировинних і 
людських ресурсів, інформації; з боку «виходу» – ви-
робленої продукції й послуг, випробуваних з погляду 
потенційної прибутковості; з набору правил соціаль-
ної поведінки, слідування яким дозволяє організації 
постійно добиватися своїх цілей. На додаток до по-
тенціалу, що забезпечує майбутнє функціонування 
організації, іншим кінцевим продуктом стратегічного 
управління є її структура й зміни, що забезпечують 
чутливість до змін у зовнішніх умовах» [5, с. 135]. Та-
кож І. Ансофф відзначає: «Необхідність у стратегії 
(стратегічному управлінні – прим. авт.) відпадає, як 
тільки реальний хід розвитку виведе організацію на 
бажані події» [5, с. 28].

Згідно синергетичному підходу стратегічне управ-
ління повинно забезпечити початкові умови для реа-
лізації цілей стратегії, тому що нові цілі повинні стати 
атракторами (притягувачами), а це можливо при по-
паданні нових параметрів системи в зону притягання 
(басейн) атрактора й стійкості системи з новими па-
раметрами, що, у більшості випадків, обумовлюється 
функціонуванням системи в режимі гомеостазу, тобто 
в певних границях зміни параметрів порядку система 
стійка й перебуває в полі притягання цілі.

Якщо виокремити основні характеристики сучас-
ного управління такої складної соціально-економічної 
системи, як територіальна громада, – то це стабіль-
ність параметрів порядку мега-рівня, ефективне само-
регулювання на основі конкуренції і демократизоване 
управління. У розвинених країнах параметри порядку 
формувались і формуються еволюційно: самим співто-
вариством (організаціями) і самими членами громади, 
тобто параметри на мікро-рівні (хаос), які визначають-
ся різноманітними ідеологіями, конкуренцією політик, 
конкуренцією технологій, товарів, організаційних но-
вовведень визначають на макро-рівні нові (прогресив-
ні) параметри порядку. Ефективне саморегулювання, 
насамперед в економічній сфері, – максимально демо-
нополізована система, в якій більша частина прирос-
ту валового продукту громади забезпечується серед-
німи й малими підприємцями, причому головна їхня 
мотивація: реалізація творчих підприємницьких зді-
бностей. Демократизоване управління грунтується на 
підставі вільного і спільного вибору цілей громадських 
і підприємницьких організацій і окремих особистос-
тей, які визначають і реалізують прогресивні зміни в 
функціонуванні і розвитку територіальної громади. 

Часткова імплементація чи тільки декларування 
окремих параметрів порядку територіальних або га-
лузевих систем розвинених країн в вітчизняних гро-
мадах за відсутності відповідного інституціонального 
середовища приводить не до «становлення» нових 
(прогресивних) параметрів порядку, а до зниження 
ефективності, дезорганізації управління. «Дезоргані-
зація є порушення правил Порядку… Дезорганізація 
є вирахування (нівелювання – авт. прим.) Порядку» 
[10, с. 15].

Відповідно, однією з перших передумов ефектив-
ності управління територіальною громадою постає 
створення адекватного інституціонального середовища.

Слід відмітити, що інституціональне середовище 
сучасного демократичного суспільства (розвинених 
демократичних країн), незважаючи на певні спільні 
зовнішні прояви (вибори, самоврядування тощо) сут-
тєво відрізнялося від інституціонального середовища 
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радянського зразка. В радянській системі в інституціо-
нальному середовищі фактично було відсутнє підпри-
ємництво і абсолютизована державна (соціалістична) 
власність. Після краху радянської системи і віднов-
лення незалежності України чинність всіх радянських 
нормативно-правових актів Верховною Радою була 
визнана на території України, тобто неефективне ін-
ституціональне середовище радянського зразка було 
прийняте для України. Проте необхідно ще раз від-
значити, що результативність і ефективність управ-
ління будь-якою сферою діяльності територіальної 
громади прямо залежить від якості сформованого ін-
ституціонального середовища. Курс держави на побу-
дову демократичної ринкової економіки був, в значній 
мірі, декларативним, оскільки фактично було відсут-
нє сприятливе інституціональне середовище ринкової 
економіки. Місце інституціонального вакууму зайняла 
система неефективних інститутів, які багато в чому 
обумовили високий рівень корупції, який формується, 
в основному, штучними інституціональними бюрокра-
тичними бар’єрами.

Загалом, інституціональне середовище – це чіткий, 
упорядкований набір інститутів, які визначають пра-
вила та обмеження для суб'єктів, що формуються в 
границях тієї або іншої системи координації діяльнос-
ті. Можна виділити два типи інститутів:

зовнішні – основні правила, які визначають поря-
док в системі і обумовлюють в підсумку її характер, 
наприклад, інститут власності.

внутрішні – обумовлюють можливість угод між 
суб'єктами, знижують ступінь невизначеності поведін-
ки суб’єктів в межах системи, наприклад угоди між 
підприємцями.

В інституціональній теорії виділяють також інсти-
тути-правила, норми та інститути-організації, які мо-
жуть формувати правила, але здебільшого сформова-
ні для дотримання суб’єктами системи обмежень. При 
цьому слід обумовити, що будь-який інститут – це 
набір установлених правил, правила ж не завжди є 
інститутом.

Інституціональне середовище територіальної гро-
мади, як і будь-якої іншої складної суспільної системи, 
не є простим набором відповідному її типу інститутів. 
Це унікальний набір інститутів (мегаінститут), який 
визначає ефективність функціонування територіаль-
ної громади, та обумовлює можливість її розвитку.

З цього набору доцільно виділити основні інститути.
1. Інститут власності. У даний час стає очевидна 

неможливість стійкого розвитку територіальних гро-
мад регіону без створення ефективного інституту ко-
мунальної та приватної власності. Кричущими є фак-
ти, коли центральна влада через органи Дежкомзему 
виділяє земельні ділянки, які споконвіку використо-
вувались територіальними громадами, «немісцевим» 
юридичним і фізичним особам. Територіальні громади 
в частині прав власності суто декларативно визнані 
самоврядними. В європейській практиці найбільша 
самоврядна територія – регіон. Уже відмічено абсо-
лютизацію державної власності в радянський період, 
з проголошенням незалежності ситуація змінювалася 
вкрай повільно. Держава «дозволила» громадам пере-
вести деякі підприємства житлово-комунального гос-
подарства в комунальну власність, проте підприєм-
ства електро- і газопостачання держава в комунальну 
власність не передала, але частками «продавала» їх 
олігархічним структурам. Пропоновані зміни до Кон-
ституції та інших законодавчих актів достатньо не 
врегульовують питання комунальної власності, зокре-
ма на землю та природні ресурси. Якщо декларується 
самоврядність регіонів та громад, то на території регі-
ону управління всіма ресурсами повинно здійснювати-
ся органами самоврядування, а для цього вони повинні 
бути передані у їх власність.

2. Правовий інститут. Інститут права включає не 
тільки нормативно-правову базу, але й захист прав 

власності, умов і результатів господарської діяльності 
тощо. Необхідність змін судової, правоохоронної, освіт-
ньої, та інших важливих для функціонування громад 
системи не викликає сумнівів, проте навіть після їх 
можливого успішного реформування органами цен-
тральної влади, низка питань децентралізації управ-
ління цими системами (виборність громадами місцевих 
судів, створення муніципальних органів правопоряд-
ку та виборність їх керівних органів тощо) залиша-
ються остаточно не вирішеними. Оскільки дана стат-
тя економічного спрямування, то необхідно відмітити 
необхідність удосконалення нормативно-правового 
середовища функціонування господарюючих суб'єктів 
громад і регіону в реальних ринкових відносинах. Так 
як чинні і удосконалені норми й правила не повною 
мірою охоплять коло проблем і питань, що виникнуть 
у процесі здійснення господарської діяльності в нових 
умовах при зміні (розширенні) інституту власності, то 
для забезпечення стійкого (збалансованого) розвитку 
регіонів і громад необхідно дієве законодавче регулю-
вання економічних процесів на рівні регіону і громад. 
Не можна допустити повторення, щоб місце інститу-
ціонального вакууму зайняла система неефективних 
інститутів місцевого рівня, як це мало місце на дер-
жавному рівні.

3. Інститут підприємництва. Не має необхіднос-
ті підкреслювати пріоритетність для громад на даний 
час розвитку підприємництва: існує пряма залежність 
між сталим (збалансованим) розвитком громад й ін-
ститутом підприємництва. Як уже відмічено, на да-
ний час нормативно-правове середовище економічно-
го розвитку громад регіону має проблеми відсутності, 
суперечливості й низької ефективності механізмів ре-
алізації законів щодо розвитку підприємництва, вна-
слідок чого багато з них залишаються в значній мірі 
декларативними. Розширення бюджетних надходжень 
шляхом передачі частини повноважень і відповідних 
доходів в процесі децентралізації частково створює 
передумови для формування місцевих програм розви-
тку підприємництва. Вкрай важливими є формування 
програм сприяння підприємництва випускникам на-
вчальних закладів, оскільки це сприятиме зайнятості 
молоді, крім того молодіжне підприємництво володіє 
інноваційним потенціалом. Ефективно функціонуючий 
інститут підприємництва, створюючи сприятливий 
підприємницький клімат, є найважливішим чинником 
залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, що, в 
свою чергу, призведе до збільшення власних доходів 
бюджетів територіальних громад.

4. Інститут інноваційних процесів. Одним з най-
більш значимих інститутів, що впливають і будуть 
впливати на розвиток територіальних громад і регі-
ону, є інститут інноваційних процесів: організаційно-
управлінських, техніко-технологічних, продуктових, 
логістичних тощо. У цьому зв’язку пріоритетними за-
вданнями територіального та регіонального регулю-
вання повинен стати розвиток інноваційних інститутів 
освіти, науки, технологій, управління, створення спри-
ятливих інституційних умов для інноваційного росту 
суб'єктів господарювання, що обумовлюють форму-
вання ефективної системи інноваційної діяльності.

Важливою є також інноваційна інфраструктура під-
приємництва, проте очевидно, що для переходу до по-
стіндустріальної економіки (економіки знань) недостат-
ньо створити новітню підприємницьку інфраструктуру 
(бізнес-інкубатори, технопарки, індустріальні парки, 
інституту розвитку тощо): при дефіциті демократичних 
інститутів, низькому рівні суспільної довіри, необхідній 
інтенсивності громадської взаємодії така інфраструкту-
ра буде функціонувати непродуктивно.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити висновки, що формування ін-
ституціонального середовища територіальної громади 
є складний, неперервний в часі процес, а його ефек-
тивність визначається розвитком і ефективною вза-
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ємодією основних інститутів територіальної громади: 
власності, правового, підприємництва та інноваційних 
процесів. Подальші дослідження необхідно продовжи-

ти в області створення методичних підходів до визна-
чення інтегральних (чи інших) показників ефектив-
ності інституціонального середовища громади.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:  
СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У статті проведено аналіз сутності понять «розвиток», «економічний розвиток», «розвиток підприємств» та проаналізовано 
основні їх складові. Розглянуто підходи до визначення «розвиток підприємств» та проведено систематизацію цієї 
дефініції. Запропоновано авторське визначення сутності поняття «розвиток підприємства».
Ключові слова: розвиток, економічний розвиток, складові економічного розвитку, розвиток підприємства, зміни, 
динамічне середовище.

Постановка проблеми. В умовах глобалізацій-
них перетворень, які характеризується висо-

кою швидкістю змін, нестабільністю та невизначеністю, 
для забезпечення безперервного процесу економічно-
го розвитку кожне підприємство повинне прагнути до 
раціонального використання ресурсів, підвищення при-
бутковості виробництва, поліпшення якості продукції і 
задоволення соціальних потреб своїх працівників і на-
селення території, на якій воно функціонує. Однак акту-
альними є питання, які стосуються аналізу методологіч-
них підходів до оцінки рівня розвитку підприємства, що 
підтверджується необхідністю удосконалення поняття 
«розвиток підприємства» з урахуванням пріоритетності 
інноваційного шляху розвитку економіки в цілому.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
в розгляді різноманітних підходів сутності поняття 
«розвиток підприємства» та удосконаленню його ха-
рактеристиками, які враховують постійні зміни дина-
мічного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна 
соціально-економічна система має дві рушійні сили – 
бажання вижити в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища і прагнення розвиватися під впливом на-
уково-технічного прогресу у глобалізаційному просто-
рі. Безсумнівним залишається той факт, що процес 
глобалізації має еволюційний характер і продовжує 
свій розвиток в наш час. Поступове відмирання систем 
управління, що є пережитком старої економіки зумов-
лює актуальність цього питання щодо розробки методо-
логічного підґрунтя управління розвитком промислових 
підприємств з точки зору наукового менеджменту.

Дослідження сутності поняття «розвиток підпри-
ємства» доцільно починати з визначення поняття 
«розвиток».

«Розвиток» відповідно до словника С. І. Ожего-
ва – це процес закономірного зміни, переходу з одного 
стану в інший, більш досконалий; перехід від старого 
якісного стану до нового, від простого до складного, 
від нижчого до вищого. Тобто у даному визначення 
розвитку вже закладено процеси, що вдосконалюють 
об’єкти дослідження, що з ним пов’язують. Під розви-
тком економіки розуміють закономірний процес кіль-
кісно-якісних змін у межах економічної системи, її 
перехід у нову якість, досконалішу форму [1]. Велика 
радянська енциклопедія подає трактування поняття 
«розвиток» як необоротної, спрямованої закономірної 
зміни матеріальних та ідеальних об'єктів [2, с. 592]. 

Розвиток як загальнонаукову категорію розгляда-
ють з трьох сторін: як закон, як принцип та як явище. 
Розвиток як закон характеризує перехід від одного 
буття до іншого, причому наступний стан буття буде 
іншим за попередній за кількісними або якісними ха-
рактеристиками. Традиційно вважають, що наступний 
стан буття буде кращим за попередній. Розвиток як 
явище є протилежним до буття, яке знаходиться в 
незмінному стані. Розвиток як принцип є іманентною 
рисою буття, його невід'ємною характеристикою, що 

також зумовлює можливість подальших змін буття 
[3, с. 31]. На думку О.Л. Гапоненко, А.П. Пакрухина, 
розвиток – це рух вперед, формування нових рис, ста-
новлення нових структурних характеристик об'єкта, 
його еволюція, поліпшення, удосконалювання, прогрес, 
а також ріст і розширення [4, с. 11]. 

Розвиток визначається як тісно взаємозв'язаний 
процес кількісних і якісних перетворень. Кількісні 
зміни – зростання – це збільшення або зменшення 
складових частин організації. Якісні зміни – це пере-
творення структури і функцій організації, її частин і 
елементів. Останні необов'язково повинні супроводжу-
ватися зміною кількісних характеристик. Згідно з за-
конами діалектики, рушійною силою будь-яких змін є 
суперечності [5]. Тобто, суперечності, які проявляють-
ся через кількісні зміни, обумовлені відносинами з на-
вколишнім середовищем, тоді як внутрішні супереч-
ності між елементами грають є проявом якісних змін.

У дослідженні Палагіної І. В. доводиться, що голов-
ною відмінністю економічного розвитку виступає якіс-
ний аспект, який висвітлює нерозривний його зв’язок 
із інноваційною діяльністю. Вона пропонує трактуван-
ня економічного розвитку промислового підприємства 
як типу економічного зростання, спрямованого на сис-
тематичне суттєве покращення усіх аспектів його ді-
яльності, основним чинником якого виступає інновація 
[6]. Будь-яка економічна динаміка сьогодні розгляда-
ється виключно у нерозривному зв’язку із процесами 
створення та впровадження у виробництво новітніх 
технологій, техніки, товарів, послуг. У контексті цього 
підходу інновація є основним фактором, що спрямовує 
економічну динаміку в якісному напрямку.

Розвиток буває екстенсивним, інтенсивним, вну-
трішнім (джерело такого розвитку знаходиться в серед-
ині об'єкта) і зовнішнім (визначається лише зовнішніми 
чинниками). Розвиток тісно пов'язаний з функціонуван-
ням різних об'єктів, проте функціонування може мати 
і зворотний характер [7, с. 247]. Розвиток як процес зу-
мовлюється такими факторами: зміни зовнішнього се-
редовища (економіка, політика, культура тощо); зміни 
внутрішнього середовища (технологічна оснащеність 
виробництва, переміщення працівників, зміна принци-
пів та механізмів управління тощо).

Узагальнюючи погляди вчених на поняття розвиток, 
можливо відокремити певні властивості даного еконо-
мічного процесу. Під розвитком розуміють: формування 
нових рис складних систем; пристосованості до зовніш-
ніх умов; оборотність змін та постійне їх відтворюван-
ня; циклічність змін; кількісний ріст економіки і якісне 
поліпшення її структури; відсутність закономірності 
характерно для випадкових процесів катастрофічного 
типу; збільшення масштабів явища; необоротність роз-
витку; специфічність; соціальний прогрес.

Складовою розвитку є економічний розвиток, який 
у більшості праць трактується як якісні й структурні 
зміни в національних економіках як наслідок економіч-
ного зростання; чинники, що впливають на економічний 
розвиток: людський капітал, капітал фінансовий і май-
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РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ102

3 (06), серпень 2015

новий, природні ресурси, технологія, культура; коли всі 
чинники виступають у великій кількості, вони здатні 
стимулювати економічний розвиток, коли їх бракує – 
можуть бути перепоною для економічного розвитку.

Економічний розвиток – незворотні, спрямовані, 
закономірні (кількісно-якісні та сутнісні) зміни еко-
номічної системи (у нашому випадку підприємства) в 
довготерміновому періоді, що відбувається під впли-
вом економічних суперечностей, потреб та інтересів, 
зумовленість яких характеризується дією основних 
законів діалектики, що не виходять за межі глибинної 
внутрішньої сутності такої системи [5, с. 203]. Базую-
чись на моделі життєвого циклу організації, розвиток 
підприємства можна трактувати як життєвий цикл, 
який характеризується часовими етапами і має такі 
стадії розвитку організації: народження, дитинство, 
отроцтво, рання зрілість, розквіт сил, повна зрілість, 
старіння, оновлення [8, с. 100]. 

Економічний розвиток являє собою економічний 
процес, елементами якого є:

1) економічне зростання, що здійснюється внаслі-
док структурних змін в економіці і забезпечує збіль-
шення валового внутрішнього продукту й доходу на 
душу населення – позитивна компонента;

2) економічний занепад – негативна компонента.
Сукупність обох компонент утворює економічний 

цикл, що характеризується періодичними піднесен-
нями і спадами економічної активності, які зумовлені 
безпосередньо коливаннями між споживанням та ін-
вестиціями, тому економічний розвиток обов’язково 

буде складатися з періодів економічного зростання і 
економічного спаду у часі.

Вчені зазначають, що економічний розвиток є дина-
мічним багатоваріантним циклічним процесом, який має 
спіралеподібну форму та виявляється через кількісні 
та якісні зрушення у структурі системи при збережен-
ня її цілісності, і стійкість якого забезпечується лише 
за умов його керованості з боку над системи [9, с. 8].

Економічний розвиток визначають як незворотні, 
закономірні зміни технологічного способу виробництва. 
[10]. Незворотність економічного розвитку означає 
сутнісні (радикальні) зміни у структурі продуктив-
них сил і техніко-економічних відносин, що розши-
рює адаптивні можливості технологічного способу ви-
робництва. Структуру економічного розвитку формує 
розвиток усіх його елементів: розвиток економічної 
системи, розвиток галузі, розвиток підприємства, роз-
виток людського, фінансового та майнового капіталу, 
розвиток інноваційних та інвестиційних процесів тощо. 

Розгляд вищенаведених аспектів дає можливість 
розглянути більш ретельно питання, які стосуються роз-
витку підприємства. За думкою Погорєлова Ю.С. розви-
ток підприємства розглядати як безупинний процес, що 
відбувається за штучно встановленою або природною 
програмою як зміна станів підприємства, кожен з яких 
є якісно іншим за попередній, через що у підприємства 
як у більш складної системи виникають, розкриваються 
та можуть бути реалізовані нові можливості, нові влас-
тивості, якості та характерні риси, які сприяють здат-
ності підприємства виконувати нові функції, вирішувати 

принципово інші завдання, що зміцнює його 
позиціонування в зовнішньому середовищі і 
підвищує здатність протидіяти його негатив-
ним впливам [3].

На погляд Кифяк В. розвиток підприєм-
ства – це динамічна система взаємодіючих 
підсистем, передумов, факторів і принципів, 
які формують вектор кількісних і якісних 
змін функціонування підприємством, спря-
мованих на досягнення пріоритетів [11]. 
Вченим було узагальнено та систематизо-
вано підходи до трактування поняття «роз-
виток підприємства» (рис. 1).

При дослідженні розвитку підприємств 
необхідно враховувати як внутрішнє, так і 

Підходи до 
визначення 

категорії «Розвиток 
підприємств»

Відносно зовнішнього 
середовища

Відносно внутрішнього 
середовищаФакторний

Стратегічний Філософський

Онтогенезисний

СоціальнийЕкономічний

Соціально-
економічний

Рис. 1. Підходи до визначення категорії  
«розвиток підприємств» [11, с. 191]

Таблиця 1
Визначення поняття «розвиток підприємства»

Автори Визначення 

О.В. Раєвнєва 
[12, с. 108]

Унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі та часі, який характе-
ризується перманентною зміною глобальних цілей його існування шляхом формування 
нової дисипативної структури і переводом його в новий атрактор (одна з альтернативних 
траєкторій розвитку підприємства) функціонування.

Т.Б. Надтока, 
Г.А. Какуніна [13]

Процес сукупних змін у соціально-економічній системі підприємства, спрямований на 
його перехід у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, причому за напрямом він може бути як позитивним, так і не-
гативним.

Ю.А. Плугіна
[14, с. 194]

Якісні перетворення в його діяльності за рахунок змін кількісних і структурних харак-
теристик техніко-технологічних, організаційно-комунікаційних, фінансово-економічних 
ресурсів на основі ефективного використання інтелектуально-кадрових ресурсів та 
інформаційних технологій.

Р.О. Побережний 
[15, с. 91]

Спрямована зміна якісного стану організації, її структури, складу або властивостей, 
кількісних чи якісних змін елементів організації. При цьому розвитку організації прита-
манні ті ж властивості, що і «філософському розвитку», тобто циклічність і спіральність.

Н.В. Афанасьєв, 
В.Д. Рогожин, 
В.І. Рудика 
[16, с. 27]

Об'єктивна зміна тільки якісних характеристик системи обумовлена як фундаментальни-
ми законами природи (єдності та боротьби протилежностей, переходу кількість у якість, 
розвитку суспільства по спіралі та нагору), так і закономірностями функціонування 
конкретних систем (старіння устаткування, набуття досвіду і знань співробітниками, ви-
снаження природних ресурсів), при якій формуються нові властивості системи.

Е.М. Коротков 
[17, с. 296]

Сукупність змін, які ведуть до появи нової якості та зміцнення життєвості системи, її 
здатність чинити опір руйнівним силам зовнішнього середовища.

М.Х. Мескон, 
М. Альберт, 
Ф. Хедоури [18]

Довгострокова програма вдосконалення можливостей вирішувати різні проблеми і зді-
бностей до відновлення, особливо шляхом підвищення ефективності управління культу-
рою організації
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зовнішнє середовище його діяльності. Тому не треба 
забувати, що розвиток підприємства повинен здійсню-
ватися так, щоб всі зміни, що відбуваються на підпри-
ємстві, в його технологічному комплексі, виробничій, 
інноваційній і організаційній і управлінській діяльнос-
ті дозволяли зберігати і покращувати рентабельність і 
стабільність, а також інші характеристики, відповідачі 
змінам, що відбуваються під впливом глобальних еко-
номічних перетворень.

Наведемо в таблиці 1 систематизацію визначень 
поняття «розвиток підприємства», наведених у науко-
вій літературі.

За результатами аналізу поняття «розвиток підпри-
ємства» доведено, що ця категорія поряд з наявними 
їй особливостями трактування різними авторами, має 
спільні характеристики. Головними характеристиками 
є зміни, якісні або кількісні, але які обов’язково спря-
мовані на підвищення пріоритетів підприємства. Ви-
щенаведені міркування дають підстави запропонувати 
нову трактовку дефініції «розвиток підприємств». На 
нашу думку «розвиток підприємств» – це безперервний 
процес сукупних змін економічної природи, що відбу-
ваються у внутрішньому середовищі підприємства під 
впливом факторів зовнішнього середовища, спрямова-
них на досягнення першочергових пріоритетів.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Ви-
щенаведені трактування поняття «розвиток підпри-
ємств» дають змогу розглядати його з двох сторін. 
З одної сторони, розвиток це такий тип змін, який 
підвищує ступінь організованості системи, а з ін-
шої – як виділену у складі підприємства систему, 
яка об'єднує інноваційні процеси, що призводить до 
кількісних та якісних змін у всіх функціональних 
підрозділах підприємства. Однак треба зазначити, 
що у ході якісних та кількісних змін обов’язково бу-
дуть відбуватися управлінські зміни. Це дозволить 
в умовах глобалізації своєчасно розв'язувати задачі 
стратегічного й тактичного управління, а в окремих 
випадках запускати механізми самоорганізації опе-
ративного або стратегічного управління розвитком 
підприємства. 

Отже, внаслідок аналізу теоретичних підходів до 
визначення основних дефініцій, було сформовано ав-
торське визначення поняття «розвиток підприємства» 
як безперервний процес сукупних змін економічної 
природи, що відбуваються у внутрішньому середови-
щі підприємства під впливом факторів зовнішнього се-
редовища, спрямованих на досягнення першочергових 
пріоритетів. 
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МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  
ТА ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

В статті розглянуто досвід співпраці світових операторів поштового зв’язку з фінансовими установами (банком). Пере-
ймаючи європейський досвід запропоновано підприємству поштового зв’язку створити поштовий банк. Розглянуто 
переваги, які зможе отримати банк, поштове підприємство та держава. Запропоновано можливий варіант інтеграції 
Укрпошти з фінансовою установою.
Ключові слова: модель інтеграції, бізнес-модель, холдинг, інтегровані поштові фінансові послуги.

Постановка проблеми. Поштовий зв’язок являє 
собою важливу складову частину економічної та 

соціальної інфраструктури держави. Послуги пошто-
вого зв’язку сприяють розвитку різноманітних сфер 
бізнесу, виступають у ролі комунікаційного механізму, 
доступного для усіх прошарків населення, особливо в 
період глобалізації та становлення ринкової економі-
ки. Відповідно до Дохінської поштової стратегії, одним 
з найперспективніших напрямків розвитку поштової 
служби в сучасних умовах є розвиток поштово-фінан-
сових послуг. Тому виникає проблема вибору можливих 
організаційно-економічних форм розвитку підприємств 
поштового зв’язку на ринку фінансових послуг.

Постановка завдання. Проаналізувати світовий до-
свід функціонування поштових підприємств в сфері 
надання фінансових послуг та сформувати можливу 
модель інтеграції Укрпошти з Ощадбанком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Форму-
вання віртуального поштового ощадного банку, який 
інформаційно об'єднає поштові відділення розгляда-
ється в роботі [1, с. 32]. Концепцію створення Поштового 
банку запропонував Мещеряков Г.Ю. [2, с. 23]. Захар-
ченко К.В. розглянула питання ефективності впро-

вадження фінансових послуг в діяльності поштового 
оператора [3, с. 99-105]. Гранатуров В.М.,Князєва О.А., 
Князєва Н.О., Кузнєцова Л.В., Орлов В.М. Потапова-
Сынько Н.Ю. присвятили свої роботи стратегічному 
розвитку поштового зв’язку та корпорптивного управ-
ління. [4, с. 292].

Але в перелічених працях недостатньо повно ви-
рішені питання щодо вибору оптимального у сучасних 
умовах варіанту розвитку підприємства поштового 
зв’язку на ринку фінансових послуг України, також 
немає чіткої моделі інтеграції національного оператора 
поштового з іншими фінансовими установами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Укра-
їнське державне підприємство поштового зв’язку 
«Укрпошта», як національний оператор забезпечує 
надання універсальних послуг поштового зв’язку, які 
визначає уряд. Робота в умовах жорсткої конкуренції 
вимагає від оператора поштового зв’язку постійного 
пошуку перспективних напрямків діяльності. Укрпо-
шта є слабим конкурентом на ринку фінансових по-
слуг, її частка коливається від 1-40%. Тому поштово-
му оператору необхідно впроваджувати на ринок нові 
нетрадиційні послуги, тобто фінансові. Тобто перед 
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УДППЗ «Укрпошта» гостро стоїть завдання підвищен-
ня прибутковості, а цього можна досягнути шляхом її 
об’єднанням з фінансовою установою.

Сьогодні найбільш перспективним є варіант інте-
грації підприємства поштового зв’язку з кредитно – 
фінансовою установою, тобто організація поштового 
банку. Європейський досвід показує, що пошта може 
зберегти велику кількість відділень, лише за раху-
нок надання фінансових послуг. Яскравим прикладом 
успішної співпраці банку з поштою на території Євро-
союзу є Post Bank (Німеччина): канали продаж – 850 
відділень банку та 8250 поштових відділень, управ-
ління рахунками через Інтернет – 2,4 млн. клієнтів; 
Alliance & Leicester (Великобританія): канали про-
даж – 50 відділень банку і 15000 поштових відділень, 
управління рахунками через Інтернет – 1 млн. клієн-
тів. [6, c. 312].

Необхідно відмітити, що в Євро-
пі національні оператори уже про-
йшли шлях перетворення і сьогодні 
вони надають широке коло послуг, 
а особливу увагу приділяють впро-
вадженню інфокомунікаційних та 
фінансових послуг. Національний 
оператор Німеччини Deutsche Post 
World Net – лідер в Європі в облас-
ті послуг ПЗ, вантажних перевезень, 
доставки посилок і документації, а 
також світовий лідер в області логіс-
тики. [7, c. 80-83].

Національний оператор Франції 
La Post group – є другою за потуж-
ністю в Європі та четвертою у світі 
організацією. 

Як приклад вдалої інтеграції по-
шти і банку можна навести також 
поштовий банк Японії Yucho Bank – 
найбільший у світі банк за рівнем 
ринкової капіталізації. Пошта Японії 
доставляє близько 26 млрд. листів 
на рік, а також надає банківські по-
слуги та послуги страхування життя. 
По суті, вона є найбільшим банком 
не тільки країни, а й світу. Виходя-
чи з цього можна стверджувати, що 
світовий ринок поштово-банківських 
послуг активно розвивається. Пе-
рекладаючи ці варіанти на сучасні 
українські реалії можна запропону-
вати інтеграцію національного опе-
ратора поштового зв’язку УДППЗ 
«Укрпошта» з АТ Ощадбанк, адже 
договір про співпрацю між ними уже 

існує, а тепер можна створити холдинг. Потрібно лише 
обрати методику інтеграції. 

Вибір відповідної методики (формату) ПБВ здій-
снюється з урахуванням специфіки відділень пошто-
вого зв'язку та їх географічного розташування та чи-
сельності населення, що обслуговується.

Головною перевагою бізнес-моделі з надання ІПФП 
поштовим підприємством є те, що відділення присутні 
в усіх населених пунктах країни. На погляд автора, 
від впровадження такої моделі поштові підприємства, 
держава і банки отримають переваги, які узагальнено 
та наведено в таблиці 1.

За даними таблиці 1 можна прийти до висновку, 
що від створення бізнес-моделі з надання інтегрованих 
поштово-фінансових послуг банк, поштове підприєм-
ство і держава мають свою вигоду.

Таблиця 1
Додаткові переваги від створення підприємства поштового зв’язку,  

як бізнес-моделі з надання поштових та фінансових послуг
Додаткові переваги з погляду

Банків Поштового оператора Держави
1. Для розвитку поштовобанківських по-
слуг не потрібно окремої спеціальної ліцен-
зії.
Співробітництво в області поштово-бан-
ківських послуг відбувається в рамках 
звичайної ліцензії на надання банківських 
послуг та окремих договорів і угод між 
банком і Укрпоштою

1. Інтерес до інтеграції полягає в 
тому, що її відділення одержу-
ють додаткові доходи від надан-
ня фінансових послуг. Наявність 
таких доходів дозволить підвищити 
рентабельність поштових відділень, 
особливо у сільських та віддалених 
регіонах

1. Ефект від інтеграції 
полягає у виграші держа-
ви, оскільки Укрпошта як 
державне підприємство 
буде мати можливість при-
носити дохід державі від 
надання фінансових послуг

2. Можливість з одержати доступ до нових 
клієнтів без витрат на відкриття філій і 
додаткових офісів у віддалених районах, 
оскільки поштові відділення розташову-
ються близько від споживача, а поштовий 
зв'язок доступний і «зрозумілий» для на-
селення

2. Поява нових послуг на пошті 
приведе до переоснащення пошто-
вих відділень; поява нових послуг 
також залучить нових клієнтів

2. Соціальний ефект поля-
гає в забезпеченні доступу 
до банківських послуг в 
усіх регіонах України, всіх 
верств населення

Рис. 1. Концепція підприємства поштового зв’язку як бізнес-моделі  
з надання інтегрованих поштових і фінансових послуг
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На сьогодні сформована концепція підприємства по-
штового зв’язку як бізнес-моделі з надання інтегрованих 
поштових і фінансових послуг полягає в системному під-
ході до ведення бізнесу фінансових послу, в основі якого 
лежить загальна інфраструктура, що дозволяє здійсню-
вати маркетинг, продажі, обробку широкого спектра фі-
нансових продуктів, [8, с. 183-197], рисунок 1.

За даними рис. 1 можна зробити висновок, що 
учасник моделі ІПФП, в остаточному підсумку, стає 
свого роду фінансовим, а Укрпошта в цьому випадку 
поштово-фінансовим супермаркетом. 

В організації бізнес-моделі ІПФП автором виділені 
наступні основні складові, таблиця 2. 

Основним стратегічним завданням розробки й 
впровадження підприємства поштового зв’язку як біз-
нес – моделі з надання поштових та фінансових по-
слуг є створення єдиного інформаційного простору 
всіх суб’єктів, задіяних у створенні й розвитку пошто-
вих і фінансових послуг.

 Побудова такого простору забезпечує можливість 
ефективної спільної роботи проектних організацій, ви-
робничих підприємств, наукових установ, постачаль-
ників устаткування, а так само третіх осіб – як за-
мовників на реалізацію своїх послуг, сервісних служб, 
а так само споживачів, з якими організовано постійну 
роботу із забезпечення їх активізації з споживання 
послуг незалежно від місця їх знаходження на всіх 
етапах проходження, обробки, реалізації й доставки 
поштових й фінансових послуг.

При створенні бізнес-моделі надається можли-
вість взаємного обміну досвідом і знаннями з конку-
рентними компаніями з поширення відповідних по-
слуг і одержання об'єктивної інформації про клієнтів, 
з'являється можливість переходити від одноканальних 
до багатоканальних моделей продажів і обслуговуван-
ня, до комбінування власних каналів і каналів інших 
організацій при збереженні клієнтської бази, забезпе-
чується комплексна автоматизація процесів продажів 
і доступу до ринку. [9, с. 11-12]. 

Найбільш доступною для Укрпошти є німецька 
модель інтеграції з використанням першої методики, 
тобто формату «нуль», оскільки вона спрямована на 
надання послуг переважно у віддалених населених 
пунктах, які не мають доступу до банків. Для впрова-
дження цієї моделі в діяльність Укрпошти не потріб-
но залучення банківського працівника та додаткового 
приміщення. Достатньо провести навчання оператора, 
який буде надавати банківські послуги.

Авторське бачення моделі інтеграції підприємства 
поштового зв’язку та фінансової установи наведено на 
рисунку 2.

Відділення Укрпошти

Відділення з надання  
фінансових та 

банківських послуг

Ощадбанк

Відділення  з надання 
соціальних послуг та 
грошової допомоги

Відділення  з 
надання 
поштових послуг

Дохід Укрпошти Сукупний дохід 
холдингу

Дохід 
Ощадбанку

Інтегрована система 
(холдинг)

Рис. 2. Модель інтеграції Укрпошти з Ощадбанком

Модель працює в такий спосіб. Створюємо хол-
динг в який входить два підприємства: Укрпошта 
та Ощадбанк. Всі учасники холдингу мають доступ 
до необхідних програм. Ощадбанку даємо можли-
вість також надавати соціальні послуги та грошову 
допомогу, також у них залишаються фінансові та 
банківські послуги. Укрпошта тим самим надає крім 
поштових послуг та соціальних послуг і грошової до-
помоги, ще і фінансові і банківські. Дохід Укрпошти 
і Ощадбанку накопичується на рахунку холдингу. 
Даним доходом може користуватись і пошта і банк. 
Таким чином підвищується дохідність та загаль-
на рентабельність обох підприємств. Загалом таке 
об’єднання є привабливим і для пошти і для банку і 
вигідним для населення.

Висновки з проведеного дослідження. На ринку 
фінансових послуг Укрпошта займає не дуже вигід-
ні позиції, тому пропонується впроваджувати нові 
нетрадиційні послуги. Розглянуто концепцію підпри-
ємства поштового зв’язку як бізнес-моделі з надання 
інтегрованих поштових і фінансових послуг шляхом 
інтеграції з фінансовою установою. На підставі аналі-
зу світового досвіду співпраці поштового оператора з 
фінансовою установою доведено, що, оскільки пошто-
ві відділення присутні майже у всіх населених пунк-
тах, об’єднання поштового підприємства з фінансовою 
установою буде вигідним обом підприємствам. За-
пропоновано можливу модель інтеграції Укрпошти з 
Ощадбанком та розглянуті переваги від їх об’єднання. 

В подальших дослідженнях планується розглянути 
та обґрунтувати методи визначення ефекту від інте-
грації поштового підприємства з банком.

Таблиця 2
Складові організації бізнес-моделі ІПФП УДППЗ Укрпошта

Найменування 
складової

Характеристика складових бізнес-моделі ШПФП

Юридична структура 
підприємства

Альянс, угода про продажі, злиття компаній

Спосіб пропозиції про-
дуктів і послуг

Відносини між компаніями, що беруть участь у підприємстві, можуть носити екс-
клюзивний характер, так і характеризуватися повною волею в розвитку відносин 
з іншими учасниками на ринку

Спектр пропонованих 
продуктів, послуг

Лімітована пропозиція для вузьких сегментів ринку або комплексна пропозиція 
всіх послуг фінансового характеру (банківських, страхових і ін.)

Ступінь використання 
різних каналів продажів

Традиційні канали – агенти, філіальна мережа, підрозділи по продажах; або нові 
канали – Інтернет, мініофіси й офіси нефінансових (не поштових) партнерів (тор-
говельні точки, корпоративні, промислові об'єкти); супермаркети
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ПРОМОЦІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Досліджено сучасні трактування поняття промоції, її складових та запропоновано відповідні для підприємств 
регіональної енергетики, які враховують поставлені завдання та охоплення цільової аудиторії. Встановлено особливості 
використання засобів масової інформації для комунікації підприємств з ринковим оточенням на регіональних енерге-
тичних ринках. Обгрунтовано переваги використання преси, радіо, телебачення та інтернету для просування енерге-
тичних підприємств та їх продукції на відповідних ринках.
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Постановка проблеми. Управління енергетич-
ним підприємством в умовах сильної конку-

ренції, все більш складніших економічних умов та 
ринкового ризику містить в собі необхідність ефек-
тивного використання засобів просування. Максимі-
зація ефективності дій енергетичного підприємства 
на ринку лежить в основі кожної сфери управління, 
в тому числі і маркетингового.

Промоція (від лат. promotio, promovere), що означає 
підтримку, поширення, рух вперед, є відповідним марке-
тинговим впливом на клієнтів та потенційних покупців, 
полягає у наданні інформації, аргументацій і обіцянок, а 
також у заохоченні, схиляння до купівлі пропонованих 
енергоефективних та енергоощадних продуктів, а також 
у формуванні позитивної думки про промислові, торгі-
вельні і інші послуги енергопідприємства [1].



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ108

3 (06), серпень 2015

Промоційні дії є складовою кожної стратегії під-
приємства у тому числі і енергетичного. Продаж про-
дуктів та/або послуг на регіональних енергетичних 
ринках не обмежується тільки простим пропонуван-
ням товарів за визначеною ціною і поставлянням їх на 
ринок через обрані канали дистрибуції. Основні прин-
ципи маркетингу визначають торгівельну пропози-
цію, яку супроводжує множина синергетичних дій та 
ефектів, які повинні підтримувати продаж, що зумов-
лює сама назва промоційних дій. Такі дії полягають у 
інформуванні споживачів з метою збільшення їх знань 
щодо товарів і самого підприємства з метою створення 
для них преференцій на ринку. Відповідно це такий 
спосіб комунікації підприємства на регіональних енер-
гетичних ринках з оточенням, який у результаті по-
винен привести до збільшення попиту на товари, що 
продаються ним [2].

Доволі часто, як у господарській практиці, так і у 
теоретичній літературі вживаються також і інші ви-
значення, які відповідають терміну «промоція». Можна 
зустрітися з визначенням «вплив на ринок» або «вплив 
на покупців». Науковці, застосовуючи такі визначення, 
хочуть підкреслити факт впливу на індивідуальних 
осіб – споживачів або так званих інституціональних 
покупців, тобто осіб, які здійснюють покупки для під-
приємств та інших інституцій, і спонукають їх до при-
дбання продуктів відповідного підприємства [3].

Інші автори стверджують, що промоція є послі-
довністю впорядкованих сигналів, які зменшують 
непевність потенційного покупця щодо продукту та 
збільшують привабливість продукту. Завдяки промо-
ційним діям відновлюється внутрішній порядок, тому 
що потенційний покупець, використовуючи інформа-
цію, може створювати своє власне, симбіозне бачення 
реальності, акцептування привабливості.

Промоція, на думку Р Куртца, є інтегральною час-
тиною маркетингу – mix, водночас формує також ком-
позицію promotion–mix та складається з:

•	 реклами,	тобто	кожної	платної,	неособистої	фор-
ми презентації та просування ідеї, блага або послуги;

•	 активізації	продажу	(стимулюванні	збуту),	тобто	
різного виду дій по відношенню до кінцевих покупців і 
торгових посередників, як, наприклад, зразки, конкур-
си, дегустації, покази;

•	 безпосереднього	 або	 персонального	 продажу,	
який полягає у особистому спілкуванні представника 
підприємства – виробника або продавця з потенційним 
клієнтом;

•	 спонсорингу,	 що	 є	 новою	формою	 дій,	 яка	 по-
лягає у фінансуванні спортивних, культуральних або 
суспільних інституцій, осіб або заходів, а також у ви-
користанні цього факту для просування підприємства, 
що є спонсором;

•	 public	relations	і	publicity,	тобто	процедур	і	ме-
тодів отримання позитивної думки для образу і дій 
підприємства [4]. 

Промоція є знанням і мистецтвом вибору як від-
повідних композицій елементів promotion – mix, так 
і способу виконання, а також потрапляння бажаної 
інформації до адресатів. Одні види просування слу-
жать для зацікавлення покупців пропонованими про-
дуктами, другі підсилюють схильність до здійснення 
покупки, а треті створюють заохочення до постійної 
купівлі продукту. Реклама і представлення позитивно-
го образу підприємства, за допомогою public relations, 
дієві на етапі ознайомлення покупців з продуктами, а, 
отже, ще перед здійсненням покупки спонукають до 
відвідування місць продажу, а також після покупки 
формують лояльність клієнтів та їх преференції [5].

Особистий продаж та засоби стимулювання збуту 
стають продовженням попередніх видів впливу на по-
купців, здійснюють найбільший вплив на етапі вибору 
і здійснення покупки.

Останні роки – це період різкого зростання витрат 
на sponsoring. Все більше підприємств та у все більшо-

му розмірі користується цим інструментом маркетин-
гового просування. До найважливіших нематеріальних 
активів в контексті спонсорингу належать: капітал 
марки, а також уміння в сфері її побудови і пропаган-
ди. Усе мистецтво полягає у відповідному розпізнанні 
атрибутів, оскільки це дозволяє знайти суб'єкта, який 
найкраще пристосований з точки зору сприйняття до 
спонсоруючої марки, та у розробці концепції, завдя-
ки якій позитивне ставлення клієнтів перенесеться з 
спонсорованого на спонсора.

Постановка завдання. Кожна з форм просування 
має певні характерні властивості і витрати, пов'язані 
з їх використанням. У кожному випадку мова йде про 
прямування до максимізації збуту пропонованих това-
рів чи послуг підприємствами на регіональних енерге-
тичних ринках, дії, які прямують з однієї сторони до 
утримування, з другої до збільшення кола споживачів. 
Цього наміру не вдасться досягти без використання 
комплексу просування, а саме переваг преси, радіо, 
телебачення та інтернету на регіональних енергетич-
них ринках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зага-
лом просування у діяльності підприємств на енерге-
тичних ринках, на нашу думку, – це не тільки дії, 
які активізують продаж в короткий період, але також 
програми лояльності, які допомагатимуть їм досягати 
довгострокових цілей. Отже, це не тільки комплекс ко-
роткострокових стимулів, які мають на меті збільшити 
продажі продуктів, але в довгостроковому періоді до-
сягнути ефекту інформування, умовляння і впливу на 
рішення клієнтів, пов'язаних з актом купівлі (рис. 1). 

Просування підприємства на регіональних енерге-
тичних ринках – це також:

•	 інформаційні	запитання	клієнтів	та	надання	від-
повідей працівниками на них;

•	 використання	 інформаційних	 вивісок,	 інформа-
ційних карт, постерів у житлових будинках (в ліфті, 
біля входу), рекламних листівок, стійок на столах.

Слід підкреслити, що цифровий друк надав ефек-
тивні інструменти для просування за допомогою різно-
го виду рекламних листівок. За допомогою цієї техніки, 
підприємства можуть використати детальну інформа-
цію про своїх клієнтів, щоб пристосувати рекламу до 
кожного з них. Вона дозволить надавати індивідуалі-
зовані повідомлення при використанні різних рівнів 
диференціювання, щоб створити цілком індивідуальні 
рекламні повідомлення. Цей процес охоплює селекці-
оновану інформацію про клієнтів і продукти з метою 
створення насправді «особистого» документа, який 
базується на індивідуальному замовленні клієнта. Це 
означає, що можна створити примірники брошурної 
(листівкової) реклами з конкретними відомостями, 
продуктами і пропозиціями для кожного клієнта. Кож-
на індивідуально надрукована реклама є неповторною, 
якщо мова йде про прізвище клієнта, систему тексту, 
фотографії і/або проект.

Цифровий друк уможливлює цілком новий спосіб 
надання індивідуальним клієнтам повідомлень, які по-
казують, що відповідні підприємства розуміють їх інди-
відуальні преференції і бажання. Хоча витрати одного 
примірника індивідуалізованої брошури є вищими, ніж 
при традиційному офсетному методі друку, однак мож-
ливість отримати набагато більший вплив і зворотній 
зв'язок може з легкістю виправдати витрати.

Отже, у просуванні продукції та підприємств на 
регіональних енергетичних ринках, мова йде, про 
широко трактовану маркетингову комунікацію фір-
ми з ринковим оточенням. Ця безпосередня комуні-
кація має, звичайно, також місце під час особистого 
продажу, що буде комплексом особистих контактів 
виробника з клієнтами, під час яких виробник через 
презентацію переваг і користей продукту прямує до 
спонукання клієнта до покупки. Безперечною перева-
гою особистого продажу є його безпосередність, яка 
уможливлює двосторонню комунікацію, задавання 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 109

3 (06), august 2015

питань і отримання відповідей. Також важливою пе-
ревагою особистого продажу є можливість поточного 
контролю адресатів.

У промоційній політиці підприємства на регіональ-
них енергетичних ринках важливим є те, щоб марке-
тингові служби почали думати про свою промоційну 
інформацію як нематеріальні активи, які мусять на-
громаджуватися і управлятися.

Істотне місце в продуктовій і ринковій політиці 
енергетичного підприємства повинна займати концепція 
співпраці з медіа-засобами, тому що саме вона виявля-
ється дуже ефективним і економічним засобом ство-
рення образу продуктів і самого підприємства. Завдяки 
масс-медіа підприємство може дійти з інформацією до 
масового споживача при невеликих витратах, передаю-
чи у формі писаного слова, власні видання як джерела 
інформації, перш за все ж це спеціальні тексти, підго-
товлені для оприлюднення в пресі, радіо, телебаченні, 
Інтернеті, електронній пошті і телефонії ІР. Така форма 
співпраці не тільки в інтересах підприємства, але та-
кож і самих медіа-засобів. Перевагою їх використання 
є той факт, що вони є для споживача джерелом інфор-
мації незалежним від енергетичного підприємства, що 
робить цю інформацію більш достовірною.

Концепція співпраці підприємства на регіональних 
енергетичних ринках з медіа мусить використовува-
ти основний принцип, яким є безперервний процес 
удосконалення стосунків з редакціями медіа-засобів, 
а саме стосунків інституціонального характеру, коли 
запрошуються представники різних редакцій на прес-
конференції, так звані студійні подорожі (press trips), 
симпозіуми, семінари, покази, виставки, конкурси, 
торгові заходи тощо, чи надаються інформаційно-про-
моційні матеріали, інтерв’ю або використовується без-
коштовне місце в газеті, яке надається деякими ре-
дакціями постійним рекламодавцям, на «об'єктивний» 
матеріал про фірму (наприклад соціальна реклама 
енергоефективної та енергоощадної продукції).

Важливе значення для покращення ефективності 
планування медіа-засобів в рекламних кампаніях має 
заангажування не тільки працівників, які займаються 
промоцією на підприємстві, але також працівників, які 
представляють його інші відділи [6].

Утримування добрих стосунків з журналістами є 
одним з найефективніших і найдешевших 
способів створення вартості для клієнтів.

Найчастіше використовуваним медіа-за-
собом є преса, як передавач інформації. Для 
оцінювання її придатності вирішальними є 
такі чинники як:

•	 довіра	 громадськості,	 тобто	 те	 якою	
мірою сприймається читачами і громад-
ською думкою як джерело об'єктивної ін-
формації;

•	швидкість	 надання	 інформації	 адре-
сатам, а також її охоплення цільової ауди-
торії [7].

Основним принципом в контактах з пре-
сою є підготовка і пересилання власних ма-
теріалів. Інформаційна вартість і професі-
оналізм матеріалів, що готуються, впливає 
на те, чи ця інформація буде опублікована. 
Енергетичне підприємство однак мусить ра-
хуватися з відсутністю контролю над оста-
точною версією інформації, яка дійде до 
споживача, тому що ця інформація може 
модифікуватися редакцією. 

Системи надання інформації у пресу, 
пов'язана з поточною діяльністю підприєм-
ства, включає:

•	 повідомлення	(прес-інформація);
•	 прес-конференції;
•	 інформація	в	мережі	Інтернету.
Впливовим медіа-засобом з довготри-

валою традицією залишається радіо, хоча 

є водночас і недооціненим засобом впливу на ринко-
ве оточення. У все більш мінливому суспільстві про-
слуховування радіо супроводжує багато видів вико-
нуваної діяльності; наприклад, ведення автомашини. 
Залучення до енергетичного підприємства радіожур-
налістів, проведення промоційних радіопередач для 
багатьох підприємств є дуже корисним заходом.

Радіо як засіб просування на регіональних енерге-
тичних ринках має численні переваги, до яких можна 
віднести:

•	 загальність	 використання	 завдяки	 дешевизні	 і	
придатністю для прийому в кожному місці, а також часі;

•	швидкість	переказу;
•	 можливість	переказу	вживу;
•	 видовжений	добовий	час	трансляції,	який	дозво-

ляє розмістити великий запас інформації;
•	 радіовузол	підприємства	може	бути	використа-

ний для впливу на внутрішнє середовище організації.
Ще одним ефективним медіа засобом, однак най-

більш дорогим для підприємства, є телебачення. По-
ширення інформації за допомогою телебачення є 
можливим у наступних формах: читання тексту про 
підприємство і його продукти в новинах або в інформа-
ційних радіопередачах, прес-конференції та інтерв’ю 
з представниками енергетичного підприємства. У по-
рівнянні з радіо телебачення вирізняє менше число 
спеціалізованих передач і тому глядацька аудиторія є 
меншою мірою цільовою.

Інтернет став медіа-засобом, який уможливив необ-
межену свободу обміну думок. Створення позитивного 
образу підприємства серед його споживачів стає спра-
вою істотною та необхідною. У засобах мережі існують 
вже тисячі специфічних сторінок форумів і дискусій-
них списків, груп Usenet, які виражають винятково 
негативні відчуття клієнтів по відношенню до певних 
фірм, продуктів, послуг і навіть осіб. Кожен може дізна-
тися з них про те, що підприємство старанно приховує 
перед клієнтами, а також думки їх самих на тему не-
відповідної якості пропонованих нею продуктів, послуг, 
сервісу тощо. Часто вони є джерелом неповної інфор-
мації, чуток або навіть цілеспрямованої дезінформації, 
націленої на клієнтів і реноме даної фірми.

Інтернет є місцем, де підприємства на регіональних 
енергетичних ринках можуть пересилати клієнтам по-

Клієнти:
контрольні талони, 

знижки, 
переоцінки, премії, 
покази і конкурси

Цільові аудиторії

Торгівельні посередники: 
знижки, промоційне продажне 
обладнання, виставки і покази 

продуктів, організовані для 
дистрибуторів

Агенти зі збуту: 
премії, конкурси

Просування у діяльності підприємства на 
регіональних енергетичних ринках

Завдання

Уможливити або 
полегшити клієнту 

складання 
замовлення

Розвинути вміння продажу і 
знання продукту серед 
посередників, а також 
власних працівників

Розбудити і 
розвинути у клієнті 

зацікавлення 
підприємством та 
його продуктами

Рис. 1. Завдання та цільові аудиторії просування у діяльності 
підприємства на регіональних енергетичних ринках

Джерело: Власне опрацювання
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відомлення в формі сторінки Web на мові HTML, по-
токових медіа-засобів або індивідуалізованої електро-
нної пошти. Клієнти можуть володіти своїми власними 
сторінками в Мережі з обраними ним каналами. Інтер-
нет є найбільш потужним медіа-засобом XXI століття.

Контроль в мережі поведінки кожного клієнта on-
line уможливлює спрямування маркетингу, а також 
реалізацію безпосереднього маркетингу, який базуєть-
сяя на безпосередньому зв'язку продавця з покупцем, 
забезпечуючи клієнтам швидку допомогу, якщо вини-
кають проблеми з якимось продуктом або послугою, 
які вони купили. Інтеракція з клієнтами в оточенні 
on-line полегшує пошук інформації і створення бази 
даних, що дозволяє розробити в фірмі ефективні ко-
мунікаційні аплікації.

Існує шість необхідних умов для реалізації ефек-
тивної маркетингової комунікації підприємства на 
електронних медіа-засобів:

– вміст мусить бути переконуючим та використо-
вувати можливості мультимедійної презентації;

– вміст мусить бути динамічним за своєю суттю;
– вміст мусить бути багатим з інформаційної точ-

ки зору. забезпечувати необхідну інформацію і її по-
ставляння, щоб задовольнити вимоги споживача, які 
стосуються покупки;

– вміст мусить бути іншим, ніж у конкурентів,
– вміст мусить бути індивідуалізованим і присто-

сованим до вимог споживача і його інтересів, а, отже, 
мати таку форму, неначе аплікація була розроблена 
саме для нього, а не для тисяч або мільйонів глядачів,

– вміст мусить бути інтерактивним за своєю суттю 
і способом надання.

Не слід розпочинати маркетингову комунікацію 
електронних медіа-засобів без розуміння сили і функ-
цій безпосереднього маркетингу, який спирається на 
базі даних клієнтів. Максимізація вартості застосу-

вань маркетингу on-line вимагає докладних знань про 
абонентів і їх преференції щодо покупки продукту і 
послуги. Продуктові преференції можна визначити на 
підставі минулих купівельних поведінок або за допо-
могою моделювання спільних рис споживачів і осіб, 
які проявили певні купівельні схильності в минулому. 
Маркетингова база даних здатна стати мостом між ви-
робником та клієнтом і охоплювати всю інформацію, 
необхідну для ведення важкого бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. Конверген-
ція маркетингу, який спирається на традиційні та ін-
терактивних технології просування у діяльності під-
приємств на регіональних енергетичних ринках є як 
еволюцією, так і революцією. Вона є здатністю, що не 
має собі рівної в історії комунікації і визначення цілей. 
Поява зацікавлення клієнтом, а також інформаційних 
мереж створило умови, в яких маркетинг, який спира-
ється на бази даних, інтернет та традиційні складові 
комплексу просування, може відіграти величезну роль 
в майбутньому електронної комунікації.

Значні заощадження можна отримувати завдяки 
заміщенню традиційної дистрибуції електронною дис-
трибуцією. Найсвіжіша і найістотніша інформація (у 
довільній формі: від тексту до відеозапису або звуко-
вий файл) потрапляє через електронну пошту безпо-
середньо на адресу e-mail самих зацікавлених.

Інформаційні є новою сферою комунікаційних мож-
ливостей. Важливо однак, пам'ятати, що вся сфера 
маркетингового просування повинна служити клієн-
там: інтерпретації, утримуванню клієнтів і управлін-
ню ними. Якщо ефективно управлятимемо клієнтами, 
створюватимемо продаж. Ключем до управління клі-
єнтами є маркетингова база даних. Вона дозволятиме 
продавцям в ефективний відносно витрат спосіб зро-
зуміти купівельні поведінки клієнтів і максимізувати 
їх вартість.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

У статті обґрунтований взаємозв'язок економічної безпеки підприємства й конкурентоспроможності підприємства. 
Підкреслюється багатоаспектність поняття економічної безпеки, приводяться її цілі, функції. Визначені й 
проанализовані фактори зовнішнього середовища, які впливають на економічну безпеку підприємства. На підставі 
експертного оцінювання проведений розподіл факторів зовнішнього середовища відповідно до їхнього впливу на 
діяльність підприємств. Даний аналіз установив недостатню увагу конкуренції, що свідчить про недооцінку ролі 
економічної безпеки для підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, конкурентоспроможність підприємства, чинники зовнішнього середовища, 
управління економічною безпекою, експертні оцінки.

Постановка проблеми. Конкурентний ринок ста-
вить складні завдання перед підприємствами, 

що прагнуть ефективно й успішно розвиватися. Праг-
нення бути конкурентоспроможними змушує більш 
уважно ставитися до факторів, що дозволяють цього 
досягтися. Насамперед, це забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Необхідний постійний моніторинг 
конкурентів щоб організація могла відстежити погрозу, 
що насувається, наприклад таку як агресивна конку-
ренція, і вчасно відреагувати. Багато фірм головною ме-
тою ставлять не тільки задоволення попиту покупців, 
але й те як розробити таку конкурентну стратегію, щоб 
відслідковувати силу й динаміку своїх конкурентів, і як 
їх перевершити. Таким чином, економічна безпека під-
приємства є гарантом довгочасної конкуренції й ефек-
тивної роботи підприємства на ринку.

Аналіз останніх досліджень. Птаннями конкуренції 
та економічної безпеки підприємства займалося багато 
вчених як за кордоном, так і в Україні: Зубок М., Зу- 
бок Р., Лянной Г., Клебанова Т., Пономаренко В., Шемає-
ва Л., Шевченко І., Шликов В. Але термін термін еконо-
мічної безпеки має багато визначень, а категорія конку-
ренції достатньо складна. Отже дослідження в площині 
впливу економічної безпеки на ефективність та конку-
рентоспроможність підприємства продовжують тривати.

Мета статті. Метою статті є розгляд впливу еконо-
мічної безпеки підприємства на його конкурентоспро-
можність.

Виклад основного матеріалу. Процес забезпечення 
економічної безпеки господарюючих суб'єктів збільшує 
їх трансакційні витрати. Але й традиційний підхід до 

забезпечення конкурентоспроможності без цих витрат 
не обходиться. Однак захищеність кожного господарю-
ючого суб'єкта (при інших рівних) підвищує його кон-
курентоспроможність. Виникає синергетична якість 
эмерджентного ефекту для підвищення конкуренто-
спроможності підприємства. Відкриваються й нові мож-
ливості для прояву додаткових резервів росту.

Економічній безпеці підприємства властивий по-
двійний характер: з одного боку, вона забезпечує мож-
ливість власного функціонування, з іншого – є части-
ною (елементом) економічної безпеки системи вищого 
рівня і суб'єктом, що забезпечує виконання функцій 
регіоном, державою. В перехідні періоди розвитку еко-
номіки домінуючими є дослідження макроекономічних 
аспектів економічної безпеки. 

Поняття «економічна безпека» пройшло чимало пе-
реосмислень у зв'язку зі зміною умов зовнішнього се-
редовища і з урахуванням факторів, які зумовлюють 
процеси управління. Вперше поняття «економічна без-
пека» почало застосовуватися на Заході у зв'язку зі 
зростанням проблеми обмеженості ресурсів та розпа-
дом колоніальної системи, що призвело до порушення 
традиційних зв'язків між постачальниками ресурсів, 
життєво необхідних індустріальним суспільствам [1]. 

Сутність економічної безпеки полягає в забезпе-
ченні поступального економічного розвитку суспіль-
ства з метою виробництва необхідних благ та послуг, 
що задовольняють індивідуальні та суспільні потреби. 
Раніше усі питання, пов'язані із забезпеченням без-
пеки покладалися на державні органи. Останнім ча-
сом спостерігається відтворення системи безпеки, в 
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якій провідна роль відводиться державі. На мікрорівні 
економічна безпека проявляється в забезпеченні нор-
мальної і стабільної діяльності підприємства, поперед-
женні витоку інформації. 

Економічну безпеку підприємства можна тракту-
вати, як: – стан захищеності усіх систем підприєм-
ства при здійсненні господарської діяльності в певній 
ситуації; – стан всіх ресурсів підприємства (капіталу, 
трудових ресурсів, інформації, технологій, техніки, 
прав) та підприємницьких здібностей, при якому мож-
ливе найефективніше їх використання для стабільного 
функціонування і динамічного науково-технічного та 
соціального розвитку, здатність запобігати або швидко 
нівелювати різні внутрішні та зовнішні загрози; – су-
купність організаційно-правових, режимно-охоронних, 
технічних, технологічних, економічних, фінансових, 
інформаційно-аналітичних та інших методів, спрямо-
ваних на усунення потенційних загроз та створення 
умов для забезпечення ефективного функціонуван-
ня суб'єктів підприємницької діяльності відповідно 
до їхніх цілей та завдань; – стан соціально-технічної 
системи підприємства, котрий дає змогу уникнути зо-
внішніх загроз і протистояти внутрішнім чинникам де-
зорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприєм-
ницьких здібностей менеджерів, а також структурної 
організації та зв'язків менеджменту. 

Головна мета управління економічною безпекою – 
забезпечення найефективнішого функціонування, най-
продуктивнішої роботи операційної системи та еконо-
мічного використання ресурсів, забезпечення певного 
рівня трудового життя персоналу та якості господар-
ських процесів підприємства, а також постійного сти-
мулювати нарощування наявного потенціалу та його 
стабільного розвитку й конкурентоспроможності.

До основних функціональних цілей економічної 
безпеки належать: – забезпечення високої фінансо-
вої ефективності роботи, фінансової стійкості та неза-
лежності підприємства; – забезпечення технологічної 
незалежності та досягнення високої конкурентоспро-
можності технічного потенціалу того чи того суб'єкта 
господарювання; – досягнення високої ефективності 
менеджменту, оптимальної та ефективної організа-
ційної структури управління підприємством; – досяг-
нення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу, належної ефективності 
корпоративних НДДкР; – мінімізація руйнівного впли-
ву результатів виробничо-господарської діяльності на 
стан навколишнього середовища; – якісна правова за-
хищеність усіх аспектів діяльності підприємства; – за-

безпечення захисту інформаційного поля, комерційної 
таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційно-
го забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства 
та відділів організації; – ефективна організація без-
пеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, 
а також комерційних інтересів.

Головна та функціональні цілі зумовлюють форму-
вання необхідних структуроутворюючих елементів і 
загальної схеми організації економічної безпеки. 

Загальна схема процесу організації економічної 
безпеки включає такі дії (заходи), що здійснюються 
послідовно або одночасно: 

– формування необхідних корпоративних ресурсів 
(капіталу, персоналу, прав інформації, технології та 
устаткування); 

– загальностратегічне прогнозування та планування 
економічної безпеки за функціональними складовими;

– стратегічне планування фінансово-господарської 
діяльності підприємства; 

– загально-тактичне планування економічної без-
пеки за функціональними складовими; 

– тактичне планування фінансово-господарської 
діяльності підприємства; 

– оперативне управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємства;

– здійснення функціонального аналізу рівня еконо-
мічної безпеки; 

– загальна оцінка досягнутою рівня економічної 
безпеки. Тільки за здійснення в необхідному обсязі за-
значених дій (заходів) можна буде досягти належного 
рівня економічної безпеки підприємства.

Одним із завдань при формуванні економічної без-
пеки є вивчення чинників, що найбільшою мірою впли-
вають на підприємство, його діяльність i продукцію. 
У сукупності чинників, що мають вплив на економічну 
безпеку підприємства i змушують вносити зміни в ді-
яльність підприємства, пропонується виділити групи 
найістотніших з них. Ці групи чинників згрупуємо в 
табл. 1. Вона містить типові показники, що найбільш 
часто використовуються в управлінні економічною без-
пекою вітчизняних і зарубіжних підприємств, однак, 
підприємство повинне обрати свій набір пріоритетних 
факторів показників, керуючись індивідуальними ін-
тересами і способами досягнення встановленої мети.

Під пріоритетними чинниками маються на увазі ті 
фактори, яким підприємство повинне приділяти осо-
бливу увагу, тому що вони визначають його успіх (або 
провал) в галузі, його конкурентні можливості, що без-
посередньо впливають на його економічну безпеку.

Таблиця 1
Основні групи чинників і показників зовнішнього середовища,  

що мають вплив на економічну безпеку підприємств 
Група чинників 

зовнішнього 
середовища

Показники

Державні зміни
Підтримка інноваційних процесів: наявність стандартів на надання послуг; державний 
контроль за якістю послуг; закони про охорону власності. Митні обмеження по імпортній 
продукції; підвищення вимог за дотриманням законів; кредитна й податкова політика

Зміни на ринку

Поява нових послуг впливає на споживчий попит, використання виробничих потужнос-
тей. Поява нових ринків – впливає на канали розподілу, попит, використання виробни-
чих потужностей. Рівень вимогливості споживачів; Стійкість позицій лідерів; наявність 
конкурентів

Економічні зміни
Відсоткові ставки впливають на розширення виробництва, вартість зобов'язань, валют-
ний курс впливає на внутрішній і зовнішній попит, прибуток, зміни фактичного особис-
того доходу – впливають на попит

Конкурентні зміни
Освоєння нових технологій впливає на цінові позиції, якість послуг. Поява нових конку-
рентів впливає на ціни, частки ринку, маржу прибутку. Зміна цін – впливає на частку 
ринку, маржу прибутку. Поява нових послуг – впливає на споживчий попит

Соціально-полі-
тичні зміни

Зміни переваг покупців впливають на споживчий попит послуг, демографічні тенденції – 
впливають на розподіл, споживчий попит послуг

Зміна у сфері по-
стачань

Зміна матеріальних витрат – впливає на ціни, споживчий попит, маржу прибутку. Зміна 
в постачаннях впливає на процеси, вимоги до капіталовкладень. Зміна кількості поста-
чальників впливає на витрати
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Безумовно, у різних галузях вони різні, тому що 
залежать від специфіки діяльності підприємства, тра-
дицій організації бізнесу, спеціалізації підприємства й 
особливостей конкуренції в галузі [2, 4].

Для проведення дослідження на предмет викорис-
тання визначених чинників впливу в управлінні під-
приємством, а також їх важливості було проведено 
експертне опитування. На українських промислових 
підприємствах Донецької, Дніпропетровської й Одесь-
кої області було сформовано групи експертів до скла-
ду яких увійшли керівники та спеціалісти планово-
економічних, фінансових, комерційних відділів. Всього 
склад групи нараховував 50 чоловік. Результати про-
веденого дослідження представлено на рис. 1.

Вірогідність експертних оцінок у цілому багато 
в чому визначається вибором методики проведення 
експертної оцінки і повнотою реалізації її основних 
принципів – конкретністю оцінюваних параметрів, 
компетентністю експертів і розумінням ними мети 
експертизи. Важливою характеристикою, що визначає 
вірогідність експертної оцінки, є погодженість думок 
експертів. Аналіз погодженості думок експертів про-
водиться для доказу надійності групової оцінки. Для 
аналізу погодженості відповідей експертів при велико-
му їхньому числі розраховується коефіцієнт конкор-
дації (W) [3]. При оцінці узгодженості думок експертів 
важливо визначити, в якій мірі кожний експерт впли-
ває на узагальнену узгодженість групи. Коефіцієнт 
конкордації приймає значення від 0 до 1. Чим більше 
значення коефіцієнта конкордації, тим більший сту-
пінь узгодженості думок експертів. При W=1 є повна 
узгодженість думок експертів; якщо W=0, то узгодже-
ність практично відсутня. 
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Зміни сфери постачань

Конкурентні зміни

Зміни на ринку

Економічні зміни

Державні зміни

Соціально-політичні зміни

Рис. 1. Розподіл впливу факторів зовнішнього 
середовища за експертними оцінками, %

Отже аналіз матеріалів, які були отримані від екс-
пертів показав, що розрахункова величина коефіцієн-
та конкордації склала 1.0, що свідчить про достатню 
ступінь вірогідності оцінок, отриманих від експертів, 
тобто думки погоджені цілком [3].

Таким чином, були проаналізовані основні зовніш-
ні фактори впливу на діяльність українських підпри-
ємств. Як бачимо, найбільший вплив мають фактори 
сфери постачань, а також економічні та державні 
фактори. Натомість конкурентний вплив не зазнача-
ється більшістю експертів серед істотних проблем, які 
впливають на їх діяльність, що може свідчити про від-
сутність систем управління економічною безпекою на 
цих підприємствах.

Досліджуючи зовнішні фактори впливу на еконо-
мічну безпеку вітчизняних підприємств, відзначають, 
що в Україні, як і в інших країнах із недостатньо сфор-
мованою ринковою економікою, підприємства змушені 
діяти в постійно мінливих економічних умовах, а це 
істотно ускладнює прийняття управлінських рішень 
щодо утримування конкурентної позиції на ринку. 
Отже, має місце ряд негативних моментів в управлінні 
конкурентним розвитком підприємства [4]:

– механічне копіювання практики підприємств за-
кордонних розвинутих країн; 

– перенесення непридатних для місцевих умов ме-
тодів і підходів; 

– використання не найкращої закордонної прак-
тики господарювання, часто в спотвореному вигляді; 

– ігнорування, недостатнє застосування позитив-
ного досвіду розвинутих країн; 

– насадження власних недосконалих методів ді-
яльності тощо.

Як відомо, політична трансформація, що призвела 
до руйнування планової економіки у Радянському Со-
юзі, почалась у кінці 1980-х pp., після чого у постра-
дянських країнах, в тому числі й в Україні відбулася 
найшвидша в історії приватизація. Програма реформ 
була спрямована на повний перехід від централізо-
ваного планування до більш традиційної прозахідної 
ринкової економіки, але її наслідком були, як зазначає 
А. Баєр, «одні з найбільш складних ринкових умов – 
хаотична економіка, жахлива інфраструктура, законо-
давчий вакуум, злочинність, корупція і бюрократія», 
при цьому, «реалії щоденного бізнесу були далекі від 
адекватних». І, як зазначають закордонні фахівці, досі 
не зрозуміло, чи ці умови представляють певний етап 
ще незавершеного процесу чи вже сформоване стано-
вище в пострадянських країнах.

Теперішній стан економіки характеризується зрос-
таючим попитом, але неефективною конкуренцією, 
нестачею кваліфікованих працівників, нечітко визна-
ченими правами власності тощо.

Висновки. «Безпека підприємства» – поняття ємне. 
У самому вузькому виді його можна представити як 
відсутність різного роду небезпек і погроз або наяв-
ність можливостей по їхньому попередженню, захисті 
своїх інтересів, недопущення збитку більше критичної 
межі. Це вимагає кропіткої повсякденної роботи від-
повідного персоналу, служб безпеки, які б забезпечи-
ли беззбиткову роботу підприємства, збереження його 
майна, недопущення розголошення таємниці, припи-
нення факторів насильницьких злочинів, збереження 
інтелектуальної власності і т.д. Як показали дослі-
дження, питанню економічної безпеки не приділяється 
достатньої уваги, а це впливає на конкурентні позиції 
підприємства. Економічна безпека – це матеріальна 
база безпеки підприємства в цілому. 

У цей час у науковій літературі, навіть спеціальній, 
сутність теорії економічної безпеки підприємництва, 
її складових, індикаторів розкривається вкрай рід-
ко. Економічна безпека підприємства – це такий стан 
господарюючого суб'єкта, при якому він при найбільш 
ефективнім використанні корпоративних ресурсів до-
магається запобігання, ослаблення або захисту від іс-
нуючих небезпек і погроз або інших непередбачених 
обставин і забезпечує досягнення цілей бізнесу в умо-
вах конкуренції й господарського ризику.

Таке розуміння економічної безпеки підприємства 
дозволяє показати, що виробниче підприємство пере-
буває в ситуації невизначеності, непередбачуваності, 
зміни як внутрішніх умов господарювання, так і зо-
внішніх: політичних, макроекономічних, екологічних, 
правових; приймає ризиковані рішення в умовах жор-
сткої конкуренції, домагається запобігання, ослаблен-
ня або захисту від існуючих або прогнозованих небез-
пек або погроз; і це переконливо свідчить, що в даних 
умовах воно забезпечує досягнення цілей бізнесу. Тоб-
то в даній ситуації корпоративні ресурси підприємства 
(земля, капітал, кадровий потенціал, підприємницькі 
здатності менеджерів, інформація, інтелектуальна 
власність, технологія і т.д.) використовуються в першу 
чергу для досягнення цілей бізнесу, а не тільки для 
запобігання небезпек і погроз. І такий шлях – це шлях 
досягнення стратегічних цілей підприємницької діяль-
ності й забезпечення стійкого інтенсивного розвитку 
підприємства й конкурентоспроможності.

У ринковій економіці виробничі одиниці мають по-
вну економічну самостійність. Вони самі визначають 
свою економічну політику, формують портфель за-
мовлень, організують виробництво й збут продукції, 
повністю відповідають за результати господарської 
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діяльності. Усе це, безсумнівно, актуалізує проблему 
забезпечення економічної безпеки бізнесу.

У зв'язку із цим очевидно, що забезпечення еконо-
мічної безпеки виробничої діяльності вимагає, щоб на 
підприємстві була створена власна система безпеки. 

Створення системи безпеки підприємства й 
організація її успішного функціонування повинні 

опиратися на методологічні основи наукової теорії 
безпеки.

Метою системи безпеки є своєчасне виявлення й 
запобігання як зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і 
погроз, забезпечення захищеності діяльності підпри-
ємства й досягнення їм цілей бізнесу й конкурентних 
позицій на ринку.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье обоснована взаимосвязь экономической безопасности предприятия и конкурентоспособности предприятия. 
Подчеркивается многоаспектность понятия экономической безопасности, приводятся ее цели, функции. Определены и 
проанализованы факторы внешней среды, которые оказывают влияние на экономическую безопасность предприятия. 
На основании экспертного оценивания проведено распределение факторов внешней среды в соответствии с их влияни-
ем на деятельность предприятий. Данный анализ установил недостатчное внимание конкуренции, что свидетельствует 
о недооценки роли экономической безопасности для предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, конкурентоспособность предприятия, факторы внешней среды, управ-
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ECONOMIC SAFETY AND ITS INFLUENCE  
ON COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary
In the article the interrelation of economic safety of the enterprise and competitiveness of the enterprise is reasonable. 
Complexity of concept of economic safety is underlined, its purposes, function are resulted. Factors of an environment 
which influence economic safety of the enterprise are defined. On the basis of expert estimation distribution of factors of 
an environment according to their influence on activity of the enterprises is conducted. The given analysis has established 
absence of attention of a competitiveness that testifies about underestimations of a role of economic safety for the enterprise.
Keywords: economic safety, competitiveness of the enterprise, environment factors, management of economic safety, 
expert estimations.
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ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

У статті виявлено, охарактеризовано та узагальнено правові джерела компетенції підприємства в сфері електронної 
торгівлі. Розроблено і рекомендовано підсистему законодавчо-правової підтримки функціонування і регулювання 
електронної торгівлі підприємства. Виділено її основні функціональні блоки.
Ключові слова: електронна торгівля, електронна комерція, правові джерела компетенції, Інтернет.

Постановка проблеми. Розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій на сучасному етапі 

призводить до зміщення джерел отримання доходів 
від традиційних до віртуальних. Необхідність пошуку 
і отримання нових довгострокових переваг на ринку 
змушує підприємців все частіше використовувати ін-
струменти електронної торгівлі. Щороку спостеріга-
ється зростання обсягів електронної торгівлі як в світі, 
так і в Україні, що спричинено невисокими бар'єрами 
входу на ринок, низькими витратами ведення бізнесу 
та доступом до широкого кола покупців. На даний час 
актуальними стають питання використання переваг 
електронної торгівлі в підприємницькій діяльності та 
їх правового регулювання. 

Постановка завдання. Розгляду питань правового 
регулювання електронної торгівлі займались багато 
вітчизняних та закордонних науковців: В. Брижко,  
Л. Варшаломідзе, Н. Васильєва, Горшкова, А. Довгерт, 
М. Дутов, А. Зажигалкін, Л. Лунц, А. Новицький,  
П. Сименович, Н. Соловьяненко, А. Тедєєва, Л. Тим-
ченко, М. Швець, К. Шмітгофф, А. Чучковська, К. Ха-
мильтон та інші. 

Питання под аткового регулювання електронної 
торгівлі висвітлені в роботах С. П. Ріппу, Ю. М. Кова-
ленко, Н. М. Борейко, С. П. Познякова, В. Л. Плескач 
та інших. Разом з тим залишаються не дослідженими 
питання ідентифікації джерел компетенції підприєм-
ства в сфері електронної торгівлі.

Метою статті є виявлення правових 
джерел компетенції підприємства в сфері 
електронної торгівлі, їх узагальнення і ха-
рактеристика.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Електронна торгівля – нова пара-
дигма управління, спрямована на створен-
ня сучасної гнучкої інтерактивної системи 
управління підприємством з використанням 
останніх досягнень науково-технічного про-
гресу у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Переваги електронної торгівлі для підприємців 
важко недооцінити, однак законодавчо-правове регу-
лювання в Україні в цій сфери тільки починає розви-
ватися. З метою ефективного управління електронної 
торгівлею підприємств керівництву доцільно врахову-
вати правові джерела компетенції підприємства в цій 
сфері (табл. 1-3). 

Цікавим є підхід до визначення відносин в сфері 
електронної торгівлі російського вченого Тедеєва А., 
він виділяє поняття «електронна економічна діяль-
ність», відносини у сфері електронної комерції поді-
ляє на такі групи: економічні (інформаційні) та не-
економічні [26]. Урахування цих загальнотеоретичних 
засад зумовлює наш підхід до визначення підсистеми 
законодавчо-правової підтримки функціонування і ре-
гулювання електронної торгівлі підприємства, що є 
невід'ємною частиною когерентної системи управління 
електронною торгівлею підприємств.

Отже, підприємствам, що діють в сфері електронної 
торгівлі, пропонується впроваджувати в практичну ді-
яльність комплексний, програмно-цільовий та систем-
ний підходи, зокрема приділяти окрему увагу функці-
онуванню підсистеми законодавчо-правової підтримки 
функціонування і регулювання електронної торгівлі 
підприємства (рис. 1), що складається з таких блоків:

– блок управління правовими компетенціями під-
приємства;

Таблиця 1
Правові джерела компетенції підприємства в сфері електронної торгівлі  

 [розроблено автором на основі 1-4]
Правові джерела Характеристика

Конституція України [1] Гарантую права і обов’язки громадян, закріплює основи суспільних взаємо-
відносин.

Господарський кодекс України 
від 16.01.2003 року № 435-ІV 
[2]

Містить розділ 20, яка регулює відносини у сфері господарських договорів. 
Глава 30 – Особливості правового регулювання господарсько-торговельної 
діяльності.

Цивільний кодекс України від 
16.01.2003 року № 435-ІV [3]

Вказані норми ст. 207 ЦКУ фактично встановлюють, що правочин, вчи-
нений через мережі електрозв’язку (за допомогою електронного засобу 
зв’язку), є таким, що вчинений у письмовій формі.
Глави 53 – Укладення, зміна, і розірвання договору, 54 – Купівля-продаж

Податковий Кодекс України 
від 02.12.2010 [4]

Містить норми державного регулювання оподаткування і податкового 
контролю в сфері торгівлі. 

Підсистема законодавчо-правової
підтримки функціонування і 

регулювання електронної торгівлі

Блок управління 
правовими компетенціями 

підприємства

Блок управління безпекою 
електронної торгівлі

Блок управління етикою 
бізнесу в сфері 

електронної торгівлі

Рис. 1. Підсистема законодавчо-правової підтримки 
функціонування і регулювання електронної  

торгівлі підприємства

© Маловичко С.В., 2015
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– блок управління безпекою електронної торгівлі;
– блок управління етикою бізнесу в сфері електро-

нної торгівлі.
Висновки з проведеного дослідження. З метою під-

вищення ефективності господарської діяльності підпри-
ємств доцільно враховувати, моніторити та правильно 

застосовувати правові джерела компетенції підприєм-
ства в сфері електронної торгівлі. Для своєчасного, ре-
левантного та адаптивного реагування на виклики зо-
внішнього середовища підприємствам рекомендується 
отримувати в належному стані підсистему законодав-
чо-правової підтримки функціонування і регулювання 

Таблиця 2
Правові джерела компетенції підприємства в сфері електронної торгівлі (закони)  

 [розроблено автором на основі 5-19]
Правові джерела Характеристика

Закон України «Про захист прав 
споживачів» від 12.05.1991 року 
№ 1023-ХІІ [5]

Регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та вироб-
никами і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг 
різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визна-
чає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у 
сфері захисту прав споживачів

Закон України «Про телекомуніка-
ції» від 18.11.2003 року № 1280-ІV 
[6]

Визначено поняття «Інтернет», «адреса мережі Інтернет», «адрес-
ний простір мережі Інтернет», «домен UA», тощо. Визначає права, 
обов’язки, відповідальність осіб, що беруть участь в телекомунікацій-
ній діяльності, визначає повноваження держави щодо управління нею.

Закон України «Про інформацію» 
від 2 жовтня 1992 року [7]

Встановлює загальні правові основи одержання, використання, по-
ширення та зберігання інформації, визначає статус учасників інфор-
маційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її 
охорону. 

Закон України «Про зв’язок» від 16 
травня 1995 року [8]

Встановлює правові, економічні і організаційні основи діяльності в 
галузі зв’язку в Україні. Визначає поняття Інтернет, що представляє 
собою одну з мереж електрозв’язку, які виступають середовищем вчи-
нення правочинів у електронній комерції

Закон України «Про платіжні систе-
ми та переказ грошей в Україні» від 
5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ [9]

Визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Укра-
їні. Містить визначення ЕЦП, але сфера його застосування пов’язана 
виключно з функціонування платіжних систем в Україні.

Закон України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» [10]

Регулює питання банкрутства

Закон України «Про ліцензування 
окремих видів господарської діяль-
ності» [11]

Визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері 
ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів 
ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування

Закон України. «Про електронний 
цифровий підпис» від 22 травня 
2003 року [12]

Визначає окремі відносини у сфері електронної комерції – викорис-
тання ЕЦП. Вводить певну термінологічну базу, визначає поняття та 
правовий режим ЕЦП.

Закон України «Про електронні до-
кументи та електронний документо-
обіг» від 22.05.2003. № 851-ІV [13]

Визначаються права, обов’язки суб’єктів документообігу, встановлює 
основі законодавчо-правові основи електронного документообігу та ви-
користання електронних документів.

Закон України «Про захист персо-
нальних даних» від 01.06.2010 року 
№ 2297-ІV [14]

Регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персо-
нальних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод 
людини і громадянина, 

Закон України «Про захист персо-
нальних даних» від 01.06.2010 року 
№ 2297-ІV [14]

Регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персо-
нальних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод 
людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте жит-
тя, у зв’язку з обробкою персональних даних

Закон України «Про захист інфор-
мації в інформаційно-телекомуні-
каційних системах» від 05.07.1994 
№ 80/94-ВР в редакції 31.05.2005 
року [15]

Регулює відносини в сфері захисту інформації в інформаційно-теле-
комунікаційних системах

Закон України «Про ратифікації 
Конвенції про кіберзлочинність» від 
07.09.2005 № 2824-ІV [16]

Сприяє побудові швидкодіючої і ефективної системи міжнародного 
співробітництва, яка б належним чином враховувала специфічні ви-
моги боротьби з кіберзлочинністю. Визначає терміни: «комп'ютерна 
система», «комп'ютерні дані».

Закон України «Про здійснення 
державних закупівель» від 1.07.2010 
року № 2289 VI [17]

Встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель това-
рів, робіт і послуг за державні кошти. 

Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» щодо впро-
вадження процедури електронного 
реверсивного аукціону» [18]

Визначає поняття «документація електронного реверсивного аукціо-
ну», «електронна заявка», «електронна конкурентна заявка», «елек-
тронний майданчик», «закупівля в електронній формі», «оператор 
електронного майданчика», «регламент електронного майданчика», 
«реєстр операторів електронних майданчиків».

Закон України «Про особливості 
здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» від 
24.05.2012 року № 4851-VI [19]

Встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель в 
окремих сферах господарської діяльності.
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електронної торгівлі підприємства. Перспективами по-
дальших досліджень в даному напрямі є розгляд пи-

тань управління безпекою електронної торгівлі, управ-
ління етикою бізнесу в сфері електронною торгівлі.

Таблиця 3
Правові джерела компетенції підприємства в сфері електронної торгівлі  

 (укази президента, інструкції, постанови, положення) [розроблено автором на основі 6-25]
Правові джерела Характеристика

Указ Президента України від 31 липня 2000 р. 
«Про заходи щодо розвитку національної складо-
вої глобальної інформаційної мережі Інтернет та 
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 
Україні» № 928/2000 [20]

Розглядає розвиток національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет, забезпечення широкого 
доступу до цієї мережі громадян та юридичних осіб усіх 
форм власності в Україні як один з пріоритетних на-
прямків державної політики у сфері інформатизації, за-
доволення конституційних прав громадян на інформацію, 
розвитку підприємництва

Інструкція «Про міжбанківські розрахунки в 
Україні», затверджена Постановою Правління 
НБУ України від 27 грудня 1999 р. (в редакції  
23 квітня 2002 р.) № 621 [21]

Визначає шляхи, умови та порядок проведення міжбан-
ківських розрахунків у грошовій одиниці України та в 
іноземній валюті, а також порядок проведення розрахун-
ків через систему електронних платежів Національного 
банку України

Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.05.2001 року № 616 [22]

Затверджене Положення про Державний реєстр баз пер-
сональних даних і порядок його ведення» 

Постанова НБУ «Про внесення змін до норматив-
но-правових актів Національного банку України 
з питань регулювання випуску і обліку електро-
нних грошей» від 04.11.2010 року № 851- ІV [23]

Регулює діяльність, що пов'язана з випуском та обігом 
електронних грошей, а також здійснення моніторингу за 
такою діяльністю.
Встановлює терміни «використання електронних гро-
шей», «випуск електронних грошей», «приймання елек-
тронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти»

Положення «Про порядок здійснення криптогра-
фічного захисту інформації в Україні», затвер-
джене Указом Президента України від 22 травня 
1998 р. № 505/98 (в редакції 27 вересня 1999 р.) 
[24]

Визначає криптографічний захист як вид захисту, що 
реалізується за допомогою перетворень інформації з 
використанням спеціальних даних (ключових даних) з 
метою приховування (або відновлення) змісту інформації, 
підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо

Положення «Про Департамент спеціальних теле-
комунікаційних систем та захисту інформації 
Служби Безпеки України», затверджене Указом 
Президента України від 6 жовтня 2000 року [25]

Зазначає, що державну політику у сфері захисту дер-
жавних інформаційних ресурсів у мережах передачі да-
них, криптографічного та технічного захисту інформації 
реалізує Департамент спеціальних телекомунікаційних 
систем та захисту інформації (ст. 1).
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ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВНЗ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ  

ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Кожний ВНЗ зобов’язаний забезпечити якість надання освітніх послуг, яка повинна відповідати вимогам вітчизняного 
та світового ринків освіти і праці, а також національним та міжнародним вимогам стандартів якості. Ефективне 
функціонування ВНЗ пов’язано з постійним розвитком і швидким реагуванням на зміни у зовнішньому середовищі, 
може бути забезпечено з одного боку впровадженням системи менеджменту якості (СМЯ) відповідної міжнародному 
стандарту ISO, що функціонує на основі інформаційних технологій та з іншого – постійним застосуванням інновацій в 
системі управління ВНЗ за допомогою моделювання бізнес-процесів управління. Представлена технологія опису про-
цесу надання освітніх послуг у вигляді онтології і застосування отриманих результатів в моделюванні бізнес-процесів 
управління якістю надання освітніх послуг.
Ключові слова: онтологія, бізнес-процес, освітня послуга, управління, модель.

Постановка проблеми. На сьогодні якість надан-
ня освітніх послуг якщо проаналізувати показ-

ники бізнес-процесів управління діяльності більшості 
вітчизняних вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) 
оцінюється недостатньо. Тому досить часто рівень під-
готовки випускників ВНЗ не відповідає вимогам робо-
тодавців, як наслідок, доводиться інвестувати кошти 
на їх перенавчання. [1, 2]. Сучасні освітні стандарти 
розробляються, впроваджуються в навчальний про-
цес і «працюють» там до наступної ітерації переробки 
(«модернізації») як чисто відомчі документи [3].

ВНЗ виходять на ринок освітніх послуг з надан-
ням послуг, які необхідно продати. Очевидно для цьо-
го бізнес-процеси управління навчанням та наданням 
суміжних послуг повинні бути якісними. При цьому 
запропоновані послуги мають бути надані у визначе-
ному обсязі через навчальний процес та науково-до-
слідну діяльність споживачеві протягом визначеного 
навчальною програмою терміну. Оскільки передача 
освітньої послуги здійснюється протягом тривалого 
часу, бізнес-процеси управління діяльністю ВНЗ по-
винні оновлюватися, щоб відповідати сучасним вимо-
гам на ринку праці.

Сучасним інструментом ефективного управління ді-
яльністю ВНЗ є система якості, застосування якої до-
зволяє адаптувати освітню послугу відносно до потреб 
суспільства. Система якості в чистому вигляді, може за-
стосовуватися лише у відносно спокійних умовах роз-
витку, а при постійних змінах факторів ефективності, в 
яких знаходиться в даний момент вища освіта, впрова-
дження системи управління якістю можна розглядати 
як основний засіб для налаштування управління діяль-
ністю ВНЗ для підвищення показників оцінки якості на-
дання освітніх послуг.

Використання даних бізнес-процесів дозволяє по-
ліпшити такі напрями діяльності ВНЗ:

– маркетингові дослідження, що проводяться в 
рамках СМЯ, допомагають визначити найбільш акту-
альні на ринку освітні послуги;

– СМЯ дозволяє постійно підвищувати якість на-
даваних освітніх послуг та вдосконалювати систему 
управління ВНЗ, ґрунтуючись на позиціях оптималь-
ного розподілу ресурсів;

– ефективність і оптимальність функціонування 
системи управління та діяльності ВНЗ в цілому забез-
печується комплексно на основі інформатизації СМЯ, 
шляхом раціонального розподілу ресурсів, автомати-
зації процесів;

– тактична гнучкість функціонування ВНЗ при змі-
ні зовнішніх чинників, таких як зміна нормативного ре-
гулювання, зміна ринку освітніх послуг, забезпечується 
впровадженням інноваційних підходів.

Труднощі адекватного опису взаємозалежності та 
взаємодії бізнес-процесів управління якістю надання 
освітніх послуг та проблеми термінологічного пред-
ставлення, викликаної особливостями мови опису за-
вдань у конкретній предметній області, істотно полег-
шуються при використанні онтологічного підходу, у 
наслідок потрібні тематична, термінологічна і струк-
турна систематизації даних. 

Останніми роками вітчизняними вченими опу-
бліковано низку наукових праць, присвячених по-
будові системи управління якістю в освіті, а саме  
Т. Лукіною, О. Ляшенко, С. Ніколаєнком. Праці зазначе-
них учених доводять, що у теоретичній площині є потре-
ба всебічного вивчення систем управління якістю, їхньої 
стандартизації, застосування процесного підходу, впро-
вадження педагогічних і технологічних інновацій.

Незважаючи на значні наукові здобутки в практич-
ному аспекті, залишаються суттєві невідповідності між 
вимогами сучасного розвитку освіти, інноваційними пе-
дагогічними процесами та їхнім науковим і технологіч-
ним забезпеченням, бажаним та реальним управлінням 
вищим навчальним закладом з урахуванням вимог зако-
нодавства та нормативних документів Міністерства осві-
ти та науки України, зокрема як соціально-економічним 
об’єктом. Такі невідповідності обумовлюють нагальну по-
требу в побудові моделей систем управління навчальним 
закладом, що підтверджується в роботах В. Андрієнка, 
Н. Казарінової, С. Рамазанова, С. Савченка, Г. Ус. тощо.

Моніторинг бізнес-процесів управління ВНЗ дозво-
ляє забезпечити якість надання освітніх послуг та під-
вищення показників оцінки якості, які взаємопов’язані 
між собою і мають замкнутий цикл, що показано у 
вигляді онтологічної моделі представлення освітньої 
послуги ВНЗ.

Постановка завдання. У статті досліджується пи-
тання онтологічного моделювання процесу моніторингу 
бізнес-процесів управління діяльністю ВНЗ для підви-
щення показників оцінки якості надання освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пер-
спективною є технологія опису процесу надання освіт-
ніх послуг у вигляді онтології і застосування отриманих 
результатів в моделюванні бізнес-процесів управління 
діяльністю ВНЗ для підвищення показників оцінки 
якості надання освітніх послуг. Методи об’єктного мо-

© Коваль В.В., Манькута Я.М., 2015
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делювання та формування освітніх послуг [4] дозволя-
ють використовувати онтологічну модель.

У сфері розподіленого управління знаннями за-
стосовують термін «онтологія» для явного опису сис-
теми знань певної галузі або інформаційного ресурсу 
[5]. Онтології дозволяють представити поняття так, що 
вони стають придатними для машинної обробки. Он-
тологія є формалізованим описом погляду на світ у 
конкретній сфері інтересів, що складається з набору 
термінів та правил використання цих термінів для об-
меження їхнього значення в рамках конкретної галузі. 

Онтологічна модель містить тезаурус, який є частиною 
онтології, як повний систематизований набір даних про 
будь-яку галузь знань, що дає змогу людині чи комп’ютеру 
в ній орієнтуватися. Формальна модель тезауруса:

Ts = <T, R>,
де Т – скінчена множина термінів, 
R – скінчена множина відношень між цими термі-

нами.
Термін – це слово або словесний комплекс, що 

співвідноситься з поняттям визначеної організованої 
галузі пізнання (науки, техніки) [6, 7]. 

Розробка онтологій є циклічним процесом і завжди 
починається з обробки елементарних наборів понять 
даної предметної області та опису того, як ці поняття 
співвідносяться один з одним. 

Структура онтології складається з двох частин: 
найменування важливих понять і інформація або зна-
ння про це поняття. Візуальні методи проектування 
онтологій сприяють швидшому і більш повного розу-
міння структури знань предметної області, що осо-
бливо важливо для дослідників, які освоюють нову 
предметну область. Таким засобом створення онтоло-
гій може служити редактор Protege 4.1.

Моніторинг визначених бізнес-процесів управління 
ВНЗ формує можливість підвищення показників оцін-
ки якості надання освітніх послуг, які взаємопов’язані 
між собою і мають замкнутий цикл, що показано у ви-
гляді моделі бази даних (рис. 1). 

Для отримання детальної візуалізації модель може 
бути представлена у онтологічному вигляді.

Для роботи з онтологією доступний апарат де-
скрипційної логіки [8]. На основі дескрипційних ло-
гік була розроблена мова Web-онтологій OWL [8], що 
є однією з основних складових частин семантичного 
Web. Мова OWL є розвитком технології RDF на базі 

XML і дозволяє об’єднати специфічні форми та фор-
мати уявлень об'єктів і процесів в таких предметних 
областях як уявлення знань, обробка природно-мов-
ної інформації, прийняття рішень, експертні системи 
тощо на базі форматів інтернет-технологій.

Візуальні методи проектування онтологій сприяють 
швидшому і більш повному розумінню структури знань 
предметної області, що особливо важливо для дослід-
ників, які освоюють нову предметну область. Одним із 
засобів створення онтологій може служити редактор 
Protege, розроблений на мові OWL.

На основі глосарію була побудована модель моніто-
рингу бізнес-процесів діяльності ВНЗ з використанням 
таксономічних відносин «підклас-надклас» (subclass-
of), «частина-ціле» (рис. 2). 

Сформована модель дозволяє отримати інформа-
цію про процедуру перевірки використання показників 
оцінки якості бізнес-процесів відносно структури біз-
нес-процесів ВНЗ. Для опису функціональних відносин 
між окремими компонентами моделі моніторингу біз-
нес-процесів діяльності ВНЗ задані об’єктні властивості 
(Object properties), які дозволяють представити необ-
хідні залежності між компонентами класів. Функціо-
нальні відносини в редакторі Protege-OWL описуються 
через обмеження, що задаються для класів (рис. 3).

Розглянемо переваги застосування онтологічного підхо-
ду для управління якістю надання освітніх послуг.

По-перше, онтологія дозволяє зібрати єдину, добре 
структуровану і прозору систему з бізнес-процесів і ци-
клів, що допомагає орієнтуватися при побудові нових і 
реінжинірингу поточних бізнес-процесів, забезпечуючи 
тим самим реалізацію дидактичного принципу система-
тичності і послідовності управління.

По-друге, сформована онтологія дозволяє засобами 
логічних запитів отримувати нові знання у зазначеній 
галузі. Результати можуть бути оформлені у вигляді 
нових об'єктів як наслідок візуального аналізу струк-
тури предметної області, або як результати виконання 
семантичних запитів.

По-третє, онтологію можна використовувати для 
пошуку і формування баз знань моніторингу бізнес-
процесів.

Таким чином побудована модель дозволяє отрима-
ти інформацію про процедуру перевірки використан-
ня показників оцінки якості бізнес-процесів відносно 
структури бізнес-процесів ВНЗ.

Назва
Опис
Тип процесу

Бізнес-процеси

Код процесу
Код показника діяльності

1…*1

1

1…*

1…*

1...*

Назва
Тип
Норма

Показники 
Інформаційних потоків

Код потоку
Код процесу
Код показника діяльності

Назва
Опис
Тип процесу

Інформаційні потоки

Код потоку
Код процесу
Код показника діяльності

Позначення показника
Назва
Опис
Значення
Дата

Показники діяльності ВНЗ

Код показника діяльності

Рис. 1. Модель бази даних моніторингу бізнес-процесів діяльності ВНЗ (авторська розробка)
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Висновки. Онтологічні моделі дозволять застосову-
вати оцінку показників якості бізнес-процесів, що при-
пускає первинний аналіз поточного стану ВНЗ. Після 
впровадження показників якості бізнес-процесів та мо-
ніторингу даних бізнес-процесів на основі бази знань та 
застосування інноваційних підходів в управлінні ВНЗ 
у середовище програми реінжинірингу бізнес-процесів, 
проводиться щорічний аналіз зазначених показників. 
Результат застосування системного-динамічного під-
ходу буде відображатися на позитивній динаміці зміни 

показників, що, в кінцевому рахунку, підвищить ефек-
тивність діяльності ВНЗ в цілому.

Програму, що відповідає задачі реалізації онто-
логічної моделі підвищення показників оцінки якості 
надання освітніх послуг ВНЗ, вирішено реалізувати 
в форматі веб-додатку. До інструментарію, що вико-
ристовувався при створенні даного додатку, належать 
мова розмітки HTML5, каскадні таблиці стилів CSS3 та 
зв’язка для програмування серверних додатків WAMP 
(Windows, Apache, MySQL і PHP).

Рис. 2. Модель моніторингу бізнес-процесів діяльності ВНЗ у візуалізації SOVA  
 (Simple Ontology Visualization API) (авторська розробка)

Рис. 3. Модель моніторингу бізнес-процесів діяльності ВНЗ функціональних відносин  
в редакторі Protege-OWL (авторська розробка)
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ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация
Любой ВУЗ обязан обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг, которое должно соответствовать 
требованиям отечественного и мирового рынков образования и труда, а также национальным и международным 
стандартам качества. Эффективное функционирование вузов связано с постоянным развитие и своевременным ре-
агированием на изменения внешней среды, которое может быть обеспечено с одной стороны внедрением системы 
менеджмента качества (СМК) соответствующей международному стандарту ISO и функционирующей на основе ин-
формационных технологий, а с другой – постоянным применением инноваций в системе управления вузом с помощью 
моделирования бизнес-процессов управления. Представлена технология описания процесса предоставления образова-
тельных услуг в виде онтологии и применения полученных результатов в моделировании бизнес-процессов управле-
ния качеством предоставления образовательных услуг.
Ключевые слова: онтология, бизнес-процесс, образовательная услуга, управления, модель.
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ONTOLOGICAL MODELLING OF MONITORING OF BUSINESS PROCESSES  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION ACTIVITIES AIMING  
AT INCREASING OF EDUCATIONAL SERVICES QUALITY ASSESSMENT INDICES

Summary
Each higher educational institution should provide the quality of educational services which must meet the requirements 
of domestic and world education and labor markets as well as national and international requirements of quality standards. 
Effective functioning of institutions depends on constant development and rapid response to changes in the environment. 
On the one hand effective functioning of institutions can be achieved by means of the quality management system (QMS) 
introduction of the international ISO standard which operates based on information technology. On the other hand it can 
be provided with the constant use of innovation in higher educational institution management system through modelling 
of business processes management. In this article the technology of description of the educational services process in 
the form of ontology and application of the results in business processes modeling of quality management in educational 
services is represented.
Keywords: ontology, business process, educational services, management, model.
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МЕТОДИКА СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ  
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СК «АХА СТРАХУВАННЯ»)

При дослідженні проблем стратегічного розвитку страхових компаній актуальною є розробка методики стратегічного 
фінансового аналізу. Проте в економічній літературі майже відсутні праці, які розглядають проведення такого аналізу 
комплексно. У статті на базі проведеного дослідження запропоновано власну методику стратегічного фінансового 
аналізу страхової компанії, яка дає можливість не лише оцінити фінансовий стан страховика, а і визначити існуючу 
та можливу стратегію його подальшого розвитку.
Ключові слова: страхування, стратегія, тактика, SWOT – аналіз, SPACE – аналіз, ліквідність, збитковість.

Постановка проблеми. Фінансові проблеми, які ви-
никають у суб’єктів господарювання, досить час-

то зумовлені відсутністю у керівництва чітких стратегіч-
них цілей розвитку, довгострокових фінансових планів 
та методики стратегічного та фінансового аналізу діяль-
ності компанії. Управлінські рішення, які забезпечують 
лише тимчасову користь і приймаються без відповідного 
аналізу та оцінки їх наслідків для майбутнього розвитку 
компанії, є згубними. Тому кожна страхова компанія по-
винна мати стратегічну концепцію розвитку, яка б базу-
валася на чіткій методиці, враховувала мету діяльності 
компанії і мала можливості її досягнення.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у розробці методики стратегічного фінансового аналі-
зу страхової компанії, яка б охоплювала стратегічні і 
тактичні показники діяльності суб’єкта господарюван-
ня та стала б основою для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Система 
стратегічного управління формуванням і використан-
ням фінансових ресурсів страхової компанії передбачає 
комплексне використання механізму управління акти-
вами, власним капіталом та фінансовими результатами.

Показники результативності діяльності страхової 
компанії можуть бути розділені на дві групи.

1. Показники стратегічної мети, що характеризу-
ють суспільно значущі результати управління фінан-
совими ресурсами страхової компанії в межах сфор-
мульованої мети.

2. Показники тактичних завдань, що характери-
зують безпосередні і кінцеві результати управління 
фінансовими ресурсами страхової компанії в межах 
сформульованих завдань.

Для аналізу діяльності страхової компанії можна 
виділити три сфери – страхову, інвестиційну та фінан-
сову, які й визначають результативність формування і 
використання фінансових ресурсів страхової компанії.

Проведемо аналіз показників результативності ді-
яльності страхової компанії в межах сформульованої 
стратегічної мети.

По-перше, необхідно розглянути, чи збалансованим 
є страховий портфель базового страховика. Структуру 
страхового портфеля ПрАТ «СК «АХА Страхування» 
у 2014 році демонструє рис. 1.

Як показали результати аналізу базова компанія має 
незбалансований страховий портфель, де частка КАСКО 
складає більше 60%. Це пов'язано з тим, що КАСКО – 
один із найбільш збиткових видів страхування.

Далі доцільно провести оцінку платоспроможності 
ПрАТ «СК «АХА Страхування» на відповідність вимо-
гам Закону України «Про страхування» (табл. 1).

Дані табл. 1 свідчать про те, що за досліджува-
ний період ПрАТ «СК «АХА Страхування» була 
повністю платоспроможною, враховуючи вимо-

ги, передбачені Законом України «Про страхуван-
ня» [1]. Статутний капітал компанії перевищував у 
досліджуваному періоді встановлений норматив в  
1 млн. Євро. Зменшення рівня платоспроможності за 
даними показниками пов’язано із підвищенням курсу 
євро по відношенню до національної валюти.
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Рис. 1. Структура страхового портфеля  
ПрАТ «СК «АХА Страхування» у 2014 році, %
* Складено за даними [2]

Далі проаналізуємо динаміку страхових резервів ПрАТ 
«СК»АХА Страхування» в розрізі видів (табл. 2).

Аналіз динаміки страхових резервів свідчить про 
зростання останніх за 2012-2014 роки на 41,1% або на 
124271 тис. грн. Зростання спостерігається за абсолют-
но за всіма складовими страхових резервів. Така тен-
денція є позитивною та означає зростання рівня ви-
конання страхових зобов’язань адекватно зростанню 
страхових резервів. 

За результатами проведеної перевiрки адекватностi 
страхових зобов'язань, резерви компанiї у досліджу-
ваному періоді сформованi згiдно методiв, визначе-
них законодавством, перевищують вiдповiднi резер-
ви, розрахованi пiд час проведення перевiрки, та є 
достатнiми для виконання ПрАТ «СК «АХА Страху-
вання» майбутніх зобов’язань за своїми страховими 
контрактами [4].

Далі доцільно проаналізувати динаміку комбіно-
ваного показника збитковості базової компанії. Як 
показали розрахунки за досліджуваний показник 
збитковості страхових операцій компанії зменшився 
з 1,24 до 1,17, що є позитивним та означає зростання 
прибутковості основної діяльності ПрАТ «СК «АХА 
Страхування».

Далі доцільно провести аналіз показники резуль-
тативності діяльності страхової компанії в межах так-
тичних завдань.

© Петрішина Т.О., 2015
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Проведемо аналіз показників ліквідності досліджу-
ваного страховика (табл. 3).

Отже, як показали розрахунки компанія є ліквідною. 
Так, коефіцієнт загальної ліквідності свідчить про низький 
фінансовий ризик. Позитивною тенденцією є перевищен-
ня поточних активів над величиною поточних зобов’язань.

Наступним кроком є безпосередньо стратегічний ана-
ліз діяльності ПрАТ «СК «АХА Страхування». Проведе-
мо SWOT-аналіз діяльності базового страховика (табл. 4).

Результати SWOT – аналізу дають можливість по-
бачити, що у базової страхової компанії сильних сто-

рін та можливостей більше ніж загроз та слабких сто-
рін. Це означає, що компанія ефективно працює та має 
непогані перспективи подальшого розвитку. Також у 
компанії спостерігається велика кількість можливос-
тей і прогнозів, що дає змогу розвивати та розширю-
вати подальшу діяльність.

SPACE – аналіз дає можливість виявити силь-
ні і слабкі сторони компанії на страховому ринку, 
а також можливі загрози з боку конкурентів, на-
мітити заходи запобігання їм. Розглянемо застосу-
вання даного методу для аналізу ринкової позиції і 

Таблиця 1
Аналіз платоспроможності ПрАТ «СК «АХА Страхування» за 2012-2014 роки 

№ 
Показник

2012 2013 2014
Відхилення

2013-2012 2014-2013
1 Страхові премії, тис. грн. 745136 749078 727655 3942 -21423
2 Страхові виплати, тис. грн. 377081 380119 358734 3038 -21385
3 Страхові премії надані в перестрахування, тис. грн. 24682 28088 36639 3406 8551
4 Страхові виплати відшкодовані перестраховиками, тис. грн. 13475 13912 5146 437 -8766
5 Норматив платоспроможності за преміями, тис. грн. 131903 132306 127680 403 -4626
6 Норматив платоспроможності за виплатами, тис. грн. 96289 97022 92602 733 -4420
7 Фактичний запас платоспроможності 425136 428070 431117 2934 3047

8 Перевищення фактичного запасу платоспроможності над 
нормативним розрахунковим 3,22 3,24 3,38 0,02 0,14

9 Статутний капітал компанії, тис. грн. 261975 261975 261975 0 0
10 Норматив статутного капіталу, тис. грн. 10270 11300 19230 1030 7930
11 Відношення статутного капіталу до нормативу 25,51 23,18 13,62 -2,33 -9,56

*Складено за даними [2, 3, 4]

Таблиця 2
Аналіз динаміки страхових резервів ПрАТ «СК «АХА Страхування» за 2012-2014 роки, тис. грн.

Показники 01.01.12 01.01.13 01.01.14 31.12.14
Темп росту, %

2012 2013 2014
Страхові резерви, у т.ч.: 302700 333796 373171 426971 110,3 111,8 114,4
резерв незароблених премій 241310 250078 258242 254663 103,6 103,3 98,6
резерв заявлених, але не виплачених збитків 53237 73045 104366 162920 137,2 142,9 156,1
резерв збитків, які виникли, але не заявлені 8153 10673 10563 9388 130,9 99,0 88,9

* Складено за даними [4]

Таблиця 3
Аналіз показників ліквідності ПрАТ «СК «АХА Страхування» за 2012-2014 роки

Показники 01.01.12 01.01.13 01.01.14 31.12.14
Відхилення

2012 2013 2014
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 13,36 16,17 27,26 14,18 2,81 11,09 -13,08
Коефіцієнт швидкої ліквідності 15,78 18,54 31,86 16,90 2,76 13,32 -14,96
Коефіцієнт загальної ліквідності 15,80 18,75 32,52 18,12 2,95 13,77 -14,4

* Складено за даними [4]

Таблиця 4
SWOT-аналіз діяльності ПрАТ «СК «АХА Страхування»

Можливості Загрози
Зростання частки юридичних осіб в портфелі; ліди-
руючі позиції серед українських страхових компаній; 
компанія входить до складу надійної іноземної фінан-
сової групи; значний відсоток постійних клієнтів.

Недосконале законодавче регулювання; зростання цін 
на послуги; зниження рівня платоспроможності насе-
лення; конкуренція з боку місцевих компаній; демпінг.

Слабкі сторони Сильні сторони
Непрозорість страхового ринку, наявність шахрайств 
та правопорушень, корупція; створення негативного 
іміджу серед клієнтів через зростання відмов у стра-
хових виплатах; недосконала програма дистрибуції 
страхових послуг.

Фінансова стійкість і надійність; широкий асортимент 
послуг, що надаються; цілодобова служба підтримки; 
високий рівень обслуговування; обслуговування різ-
них верств населення; оперативне рішення проблем 
клієнта; схвалення ініціативи працівників; інформу-
вання населення про діяльність компанії; збільшення 
страхових премій; розробка нових програм; філії та 
представництва в регіонах.

* Складено за даними [3, 4]
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вибору оптимальної стратегії розвитку ПрАТ «СК 
«АХА Страхування».
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Рис. 2. SPACE-матриця  
ПрАТ «СК «АХА Страхування»

* Побудовано за даними [3, 4] з використанням методу 
експертних оцінок

Отже, SPACE – аналіз показав, що за існуючих 
умов розвитку компанії ПрАТ «СК «АХА Страхуван-
ня» доцільно використовувати конкурентку стратегію, 
яка являє собою основу конкурентної поведінки ком-
панії на ринку і описує схему забезпечення переваг 
над конкурентами. В межах даної стратегії компанія 
використовує стратегію зростання ринку, яка перед-
бачає вихід на нові сегменти, нові територіальні ринки, 
нові збутові мережі.

Проведемо аналіз стратегічної позиції базової 
страхової компанії за допомогою матриці McKinsey. 
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Рис. 3. Матриця McKinsey  
ПрАТ «СК «АХА Страхування»

 * Побудовано за даними [3, 4] з використанням мето-
ду експертних оцінок

Отже, як показали результати аналізу, за матри-
цею McKinsey діяльність страхової компанії відно-
ситься до квадрату № 5, тобто середнього бізнесу (зона 
вибіркового розвитку). Стратегічними альтернативами 
для даної стратегії є спеціалізація на перспективних 
сегментах, спеціалізація на сильних сторонах компанії 

та їх розвиток, вибіркове вкладання інвестицій (з ура-
хуванням рентабельності та ризику).

Висновки з проведеного дослідження. Вплив кри-
зи спричинив значні зміни в економіці України, осо-
бливо в її фінансовій сфері. Будь-який суб’єкт гос-
подарювання має вчасно та адекватно реагувати на 
вплив цієї кризи. Фінансовий розвиток, як ефективне 
та стратегічне формування, використання і управлін-
ня фінансовими ресурсами страхової компанії, є запо-
рукою її високої конкурентоздатності, платоспромож-
ності та прибутковості в довгостроковій перспективі. 
У цих умовах значно підвищується роль фінансового 
та стратегічного аналізу, які становлять основу ефек-
тивного механізму управління та моделювання фі-
нансового розвитку страхової компанії. Ознакою фі-
нансового розвитку страхової компанії є сукупність 
кількісних і якісних змін у її фінансовій діяльності, 
які покращують фінансовий стан страхової компанії 
та сприяють підвищенню її здатності протидіяти не-
гативним впливам зовнішнього середовища.

Результати аналізу показників, які характеризу-
ють стратегічну діяльність компанії, вказують на нор-
мальний рівень розвитку бізнесу ПрАТ «СК «АХА 
Страхування» та виважену тарифну політику та вре-
гулювання збитків. Компанія використовує стратегію 
прибуткового зростання, високого рівня задоволеності 
клієнтів і високої якості сервісу, що підтверджує осно-
вні напрямки стратегії компанії у всьому світі.

Проте, не дивлячись на те, що ПрАТ «СК «АХА 
Страхування» характеризується задовільним рівнем 
фінансової стійкості, страховику необхідно приділяти 
більше уваги стабільності страхової компанії в цілому 
та фінансовій стійкості зокрема. Окрім того, необхідно 
приділити увагу більш детальному плануванню витрат 
страховика у довгостроковій перспективі, зменшенню 
незапланованих витрат, що допоможе зупинити нега-
тивну тенденцію зменшення рентабельності діяльності.

Відносно показників, які характеризують тактичні 
цілі компанії, то слід зазначити за результатами аналізу 
були виявлені суттєві проблеми, які в майбутньому мо-
жуть знизити ефективність діяльності компанії та спри-
яти фінансовій кризі. Серед таких: низькі показники 
рентабельності ПрАТ «АХА Страхування», які в біль-
шості не сягають 1%; високий рівень фінансового ризику. 
При цьому позитивним є те, що компанія має більше 
можливостей і сильних сторін, ніж загроз і слабких сто-
рін, що вказує на добрі перспективи її діяльності.

Результати проведеного SPACE – аналізу та по-
будова матриці McKinsey ще раз підтвердили висно-
вки про те, що ПрАТ «СК «АХА Страхування» пра-
цює в умовах конкуренції, при цьому використовуючи 
стратегію зростання ринку, яка передбачає вихід на 
нові сегменти, нові територіальні ринки, нові збуто-
ві мережі. При цьому компанії необхідно ввести пев-
ні обмеження в бізнес, тобто спеціалізуватися або на 
перспективних сегментах, або на сильних сторонах та 
їх розвитку, або використовувати вибіркове вкладання 
інвестицій у найбільш перспективні види діяльності.

Таким чином, запропонована методика дає можли-
вість виявити стратегічні і тактичні проблеми у фінансо-
во-економічній політиці компанії. Результати аналізу за 
вказаною методикою дають можливість приймати еко-
номічно обґрунтовані фінансові рішення.
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Постановка проблеми. Виникнення антикризово-
го управління в національній економіці повязано 

з нестабільністю економіки країни до кризових ситуа-
цій. Впровадження в національній економіці антикри-
зового управління в умовах глобалізації, глобалізація 
в свою чергу перетворює сучасний світовий порядок у 
планетарному масштабі, втілює ідею, щодо майбутньої 
єдності людської спільноти при збережені самобутнос-
ті її складових. Якісне зрушення в структурі і дина-
міці світової економіці на сучасному етапі виявляють-
ся в зростанні відкритості національних економік. Для 
економіки України необхідна глобалізація, так як вона 
полягає в розширенні й ускладненні взаємозв’язків і 
взаємозалежностей як окремих індивідів, так і націо-

нальних держав, що знаходить безпосереднє відобра-
ження в процесах формування планетарного інформа-
ційного простору, світового ринку капіталів, товарів та 
робочої сили, в інтернаціоналізації проблем техногенно-
го впливу на природне середовище. 

Усі фактори, які впливають на антикризове управ-
ління, пов’язані між собою та носять як внутрішній, 
так і зовнішній характер, а також можуть бути ви-
падковими, непередбачуваними та призвести до нео-
чікуваних фінансових результатів. Усе це приводить 
до необхідності створення універсальної системи ан-
тикризового управління, яка б включала оперативні, 
тактичні, стратегічні та запобіжні механізми фінан-
сової стабілізації. Зазначене зумовлює необхідність 
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пошуку нових наукових підходів до антикризового 
регулювання та їх впровадження задля виходу з фі-
нансово-економічної кризи, закладення підвалин до 
довгострокового економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У цьо-
му контексті показовим є висловлювання родоначаль-
ника німецької класичної філософії І. Канта. «Ми не 
можемо мислити собі жодного предмета інакше, як че-
рез категорії, – писав він, – ми не можемо пізнавати 
жодного мислення предмета інакше, як через спогля-
дання, що відповідають тим поняттям…». Ці позиції 
стосуються не лише філософських досліджень, і на-
вряд чи можна сказати вагоміше з приводу такої по-
становки проблем.

Як зазначає відомий український вчений А. Галь-
чинський, «…це парадокс особливо рельєфно почав 
даватися взнаки саме тепер, коли знайшла мова про 
спричинену радикальними суспільно-історичними 
трансформаціями криз економічної науки, яка неодноз-
начно виявляє себе на її різних структурних рівнях.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у 
визначенні напряму реформування економіки Украї-
ни в контексті глобальних процесів розвитку світової 
економіки Проаналізувати сучасний стан конкуренто-
спроможності економіки України серед інших країн 
світу, причини, що стримуюють її розвиток, та визна-
чити можливі шляхи зростання на всіх рівнях.

Виклад основного матеріалу. Розвиток людства 
мона представити своєрідними стовбчастими діаграма-
ми, у яких кожна локальна людська спільнота матиме 
різні височини у певні періоди часу. Інакше його мож-
на уявити марафонським бігом, у якому періодично 
змінюються лідери та аутсайдери. Історії добре відо-
мі засновники сучасної цивілізації – Єгипет, Греція, 
Стародавній Рим, Візантія…У новітній час суспільний 
розвиток прискорився і зміни лідерів відбуваються 
на очах небагатьох, а іноді й одного покоління. Для 
досягнення лідерських позицій певна національна чи 
багатонаціональна спільнота формує новітню систему 
своєї життєдіяльності та її удосконалення. Завдяки 
цьому вона може перехопити провідні позиції у сві-
товому розвитку та підтримувати їх до тих пір, поки 
спроможеться здійснювати найбільш ефективні інно-
вації економічного, гуманітарного, організаційного, на-
уково-технічного та військового характеру.

Дослідження фундаментального теоретико-мето-
дологічних основ будь-якого економічного явища чи 
процесу природно розпочати з розкриття категорі-
ально-понятійного апарату, методологічного осмислен-
ня окремих складових проблем, що вивчаються, ви-
окремлення основних теорій концепцій, у рамках яких 
їх можна аналізувати задля отримання об’єктивних, 
системно організованих знань, тобто з теорії пізнання.

Глобальний світ вступив в новий етап свого розви-
тку, а світова економіка – в нову та складну фазу ево-
люції. На рубежі тисячоліть різко загострилися про-
тиріччя між космополітизмом капіталу і державним 
суверенітетом як формою організації суспільства; між 
процесами глобалізації, базовою основою якої є лібера-
лізація як соціального, так і економічного розвитку, їх 
гармонізація та уніфікація на принципах глобальнос-
ті, та політичною владою, все ще сконцентрованою на 
рівні держави. Порушився баланс між традиційними 
державними інститутами прийняття рішень та новими 
центрами, що контролюють необхідні для її реалізації 
ресурси і економічні процеси. Очевидно, що нинішній 
етап глобального розвитку найкраще вписується у ло-
гіку та концепт перехідної епохи, коли відбувається 
боротьба між іманентним минулим і трансцендентним 
майбутнім, між епохою індустріалізму й утверджен-
ням засад постіндустріального суспільства, а напруга 
міжсистемних трансформацій періодично прориваєть-
ся потужними потрясіннями [1, c. 7].

ХХІ ст. розпочалося і розвивається як таке, що 
входить в історію глобалізацією та економічною ін-

теграцією. Вже протягом першого десятиліття після 
другого тисячоліття стало зрозумілим, що людство 
підійшло до межі регіональних і внутрішньо цивілі-
заційних форм інтеграції. Світова фінансова криза 
2008 р. подала сигнал до активізації спільної роботи 
всіх націй та народів над створенням нового економіч-
ного порядку. Спочатку ця проблема стала предметом 
обговорення у листопаді 2008 р. на вашингтонському 
саміті Великої двадцятки, пізніше – у січні 2009 р. – 
в ООН, потім – на нових зустрічах лідерів великих 
держав. До них долучилися політики, науковці та фа-
хівці, які усвідомили, що за глобалізацією світовий 
розвиток, яки визначає та визначить майбутнє люд-
ської спільноти, дасть поштовх до стійкої економіки 
для країни, незважаючи на дію сил, котрі опираються 
їй. Нове явище, яке характеризує світову еконоіку, є 
перехід від інтернаціоналізації господарського жит-
тя налагодження торговельно економічних стосунків 
з окремими міждержавними господарськими товари-
ствами в глобалізації світового господарства [2, c. 20]. 
На сьогодні найбільш гострого питаття набуває процес 
глобалізації національної економіки, що сьогоденним 
етапом цивілізаційний розвиток спонукає до необхід-
ності розробки методичних засад для глибокого управ-
ління економікою, тобто глобалізаційного.

Початок минулого століття для України характе-
ризується створенням процесів, які визначають в свою 
чергу майбутнє країни. Вони характерні як внутріш-
німи моментами країни, так і з суспільно-політични-
ми; економіко-правовими змінами тобто лібералізацією, 
екзогенними детермінантами; приватизацією; дерегу-
лювання – глобалізацією політичної, культурної, ін-
формаційної, економічної сферах життєдіяльності 
національної економіки в глобалізаційних умовах. Зо-
внішньоекономічна політика формується під впливом 
зовнішніх та внутрішніх чинників [3, c. 60]. На створен-
ня середовища впливають зовнішні обставини, які ство-
рюють ефективність зовнішньоекономічної політики в 
економіці, що створюється внутрішньо-економічною си-
туацією, яка підається модифікації з врахуванням за-
гальносвітових тенденцій та співвідношення сил.

На сучасному етапі глобального розвитку усі дер-
жави де-юре об’єктивно інтегрувалися у глобально-
центричну економічну систему і функціонально стали 
невід’ємними детермінантами глобального інформацій-
но-мережевого суспільства «суспільство без георгафії» 
або геофінансового простору з розгалуженою мережею 
глобальних інформаційних потоків та великомасштаб-
них фінансових операцій «високі фінанси». Втрачаю-
чи ознаки світу «дискретних цивілізацій», світ став 
структурно і функціонально глибоко взаємопов’язаним 
глобальним порядком, позначеним інтенсивними засо-
бами обміну, а останнім часом і глобальною «економіч-
ною невизначеністю» [4, c. 15]. Остання підсилюєть-
ся неоднорідністю суб’єктної структури геопростору, 
що де-факто продовжує вирізнятися інституційними 
формами розподілу влади між ринком і державою, 
особливостями національної і наднаціональної дирек-
тивної ієрархії, нерівномірністю економічного зростан-
ня у глобалізованому світі, що й надалі розвивається 
«на різних швидкостях».

Найважливішим для України, яка перебуває в 
процесі становлення конкурентоспроможної еконо-
мічної системи, та як країни яка перебуває в умовах 
системної трансформації, і конкурентної боротьби 
[5, c. 45]. Активізація однобічної сторони лібераліза-
ції створює тиск на національні виробники, що в свою 
чергу впливає на їх ринкову адаптацію, найбільш це 
прослідковується в сегментах капіталу [7, c. 23]. Од-
нак в системній трансформації економіки, поєднання 
оптимальних заходів лібералізації та протекціонізму, 
ефективнішою стає національна зовнішньоекономічна 
політика. В економіці України має місце дослідження 
методів протекціонізму та лібералізму їх діалектич-
ний взаємозв’язок, якому притаманні нові змістовні 
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характеристики, які мають свій прояв у процесі гло-
балізації, найбільше має прояв в країнах, які викону-
ють системну трансформацію економічної системи. До 
функцій держави в зовнішньоекономічній сфері, при-
таманні тенденції які мають місце у сучасному етапі 
глобалізації економіки.

Переорієнтація макроекономічної політики з 
2003 р. на активну експансію, вмотивовану передви-
борчими міркуванням та специфічним тлумаченням 
значення економічного зростання в пропагандистських 
прожектах, одразу позначилася на прискоренні інфля-
ції. Можна стверджувати, що саме з 2003 р. в Україні 
розпочався політичний бізнес цикл, який, на жаль, не 
завершився ще досі. Макро економыка України демон-
струє як профіцит платіжного балансу виступив своє-
рідним підґрунтям макроекономічної експансії, а потім 
перетворився на дефіцит, який свідчить про створення 
потужних стимулів для сукупного попиту з боку моне-
тарної та фіскальної політики [6, c. 23]. Так, у період 
2000-2002 рр. профіцит платіжного балансу, сформо-
ваний завдяки сприятливій зовнішній кон’юнктурі та 
внутрішніх реформ, помножений на незначний про-
фіцит Державного бюджету, створював сприятливу 
основу для зниження інфляції. Втім, зміни в еконо-
мічній політиці у 2003 р. засвідчили, що замість того, 
щоб продовжити поглиблення структурних реформ 
та забезпечити поступове інституціональне перефор-
матування економіки України, Уряд вдався до най-
простішої схеми побудови стимулів для економічного 
зростання: експансії попиту [8, c. 39]. Невипадково, що 
на рік призидентських виборів припадає «найвищий» 
офіційний темп зростання ВВП, який, втім, супрово-
джувався поверненням до рівня інфляції, що пере-
вищував 10%. В подальшому рівень інфляції не по-
вернувся у прийнятні для країн Центрально-Східної 
Європи межі 2-5%, при тому, що коливання ВВП сут-
тєво розширилось. Загалом, макроекономічну картину 
2003-2008 рр. можна інтерпретувати як асиметричну 
схему бізнес-циклу, коли перед вибором активні сти-
мули розігрівають економіку, але залишають її безза-
хисною щодо подальшого прискорення інфляції.

До української економіки, для якої характерні 
різкий перехід до ринкової моделі та затяжна хвиля 
орієнтації на однобічне посилення олігархів в еконо-
мічному розвитку, не можна застосовувати китайську 
модель. Країна приречена шукати рішення в рамках 
ринкового капіталізму з урахуванням недосконалос-
тей його сучасної форми. Не випадково, навіть така 
про ринкова газета, як «Financial Times», у 2012 р. 
розпочала цикл статей під назвою «Капіталізм у ста-
ні кризи», хоча її автори схиляються переважно до 
того, що спроби реформувати його зашкодить стиму-
люванню попиту.

У дискусії щодо включення України до економічного 
союзу на європейському економічному просторі треба 
враховувати й наявність амбіційних устремлінь Росії, 
які визначенні як «повернення до сходу». Йдеться про 
намагання надати пріоритетного значення Азіатсько-
Тихоокеанському регіону замість традиційних європей-
ських ринків. У цьому році простежується продовжен-
ня лінії Москви на просування геополітичних інтересів 
за рахунок геоекономічних, як це є на європейському 
векторі, зокрема у рішеннях щодо будівництва Північ-
ного і Південного потоків газопроводів в обхід України, 
оскільки на частку Росії припадає лише 1% торгового 
обороту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 2% зо-
внішньої торгівлі Китаю. Економічні відносини з остан-
нім мають неоколоніальний характер через те, що Ро-
сія постачає до Китаю переважно природні ресурси, а 
отримує китайські промислові та споживчі товари. Його 
зацікавленість у продукції російської промисловості об-
межується переважно озброєннями, попит на які має 
тенденцію до зменшення. 

З позиції економічних інтересів України деякі нові 
акції Росії не виглядають такими, які спроможні сут-

тєво змінити світову геополітину архітектуру, навіть 
масштабні вкладання в інфраструктуру, зокрема в мо-
дернізацію Транссибірської магістралі.

На сьогодні дедалі більше очевидно, що реаліза-
ція та формування антикризової програми залежить 
від вирішення трьох принципових питань: на якій те-
оретичній базі буде заснована сама антикризова про-
грама; кому потрібно надавати допомогу – населен-
ню (споживачам), фінансовим інститутам, компаніям 
реального сектору або муніципалітетам, розвиваючи 
їхню інфраструктуру; якими каналами має надходи-
ти допомога (кредити та інші грошові вливання, зни-
ження податків, базової процентної ставки, державні 
гарантії, девальвація валюти, зміни митних тарифів, 
державні замовлення на товари, роботи і послуги).

Європейська комісія вважає, що за сучасного стану 
фінансових ринків рекапіталізація може використову-
ватися для досягнення кількох цілей [9, c. 56].

По-перше, рекапіталізація може сприяти віднов-
ленню фінансової стабільності та допомогти відновити 
довіру, яка, в свою чергу, потрібна для відновлення 
міжбанківського кредитування. Очевидно, що додат-
ковий капітал за умов рецесії може стати фактором 
пом’якшення проблем шляхом поглинання втрат та 
обмеження ризиків неплатоспроможності банків. 

По-друге, рекапіталізація може мати на меті за-
безпечення кредитування реальної економіки. Фінан-
сово стабільно банки можуть обмежити фінансування 
економіки з тим щоб уникнути ризиків та підтримати 
високі рівні адекватності капіталу. За таких умов вли-
вання державних коштів може попередити появу про-
блем з кредитуванням та обмежити «перехід» трудно-
щів, які переживає фінансовий ринок, на ринки інших 
економічних агентів.

По-третє, рекапіталізація, за рахунок державних 
коштів може також бути адекватним інструментом 
вирішення проблем тих фінансових інституцій, яким 
може загрожувати неплатоспроможність внаслідок 
особливостей їхнього бізнесу або інвестиційної стра-
тегії [10, c. 65]. Державна допомога окремому манку 
у надзвичайних випадках може допомогти уникнути 
короткострокових системних наслідків можливої не-
платоспроможності даного фінансового інституту.

В довгостроковому плані рекапіталізація може 
сприяти зусиллям повернення банку довгостроко-
вої стійкості або впорядкованому виведенню сальдо. 
Необхідність надання великомасштабної державної 
допомоги фінансовим інституціям, а пізніше і підпри-
ємствам реального сектора змусила ЄС ще раз наголо-
сити на важливості безумовного дотримання принци-
пів такої допомоги приватному секторові.

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного 
вище можна зробити наступні висновки, цивілізаційна 
складова формування головного інтеграційного векто-
ра України може забезпечити органічне продовження 
її багатовікового розвитку лише на прозахідному, пе-
реважно проєвропейському напрямку. Інші вектори в 
її історії ще ніколи не приносили «переломних» пози-
тивних змін. Навіть за роки пострадянської незалеж-
ності; незважаючи на зусилля «еліт», вони пробуксу-
вали. На рівні громадян інтерес та реальні міграційні 
процеси мають західний вектор і частково – росій-
ський. Сподівання на суттєве сприйняття азійського 
цивілізаційної складової українським народом і його 
етнічними групами не мають підстав. Тому для Укра-
їни інтеграція у європейський цивілізаційний простір 
має бути прийнятий як генеральний план. Одночасно 
з огляду на багаторічну спільну долю з народом Ро-
сійської імперії та Радянського Союзу Україна спільно 
з Європейським союзом могла би формувати містки 
між Європою і державами пострадянського простору. 
З часом (для Європи раніше, а для Росії – пізніше) 
таке місце Україна у новому світовому економічному 
порядку може відіграти позитивну роль у побудові так 
званого «світового села».
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Аннотация
Проведено исследование влияния антикризисного управления национальной экономикой в условиях глобализации. 
Определено влияние на экономику управления со стороны антикризисного управления, и условиях глобализации в 
экономике страны, основным элементом глобализации является расширение мировой торговли путем устранения или 
снижения торговых барьеров, таких как импортные тарифы. В статье конкретизированы экономические подходы к 
формированию и внедрению принципов и методик преодоления кризисных ситуаций в экономике. Цель статьи заклю-
чается в определении направления реформирования экономики Украины в контексте глобальных процессов развития 
мировой экономики.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CRISIS MANAGEMENT  
OF NATIONAL ECONOMIES IN A GLOBALIZING

Summary
The influence of crisis management national economy under globalization. The effect on the economy of the management 
of crisis management, and a globalizing economy, the main element of globalization is the expansion of world trade by 
eliminating or reducing trade barriers such as import tariffs. The article elaborated economic approaches to the formulation 
and implementation of the principles and methods of overcoming the crisis in the economy. The purpose of the article is 
to determine the direction of reforming Ukraine's economy in the context of global processes of the global economy.
Keywords: globalization, innovation, supranational government, new economy, economic model, social and economic 
challenges, the modernization of the economic system.
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ЗЕМЕЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ:  
НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Розглянуті актуальні питання щодо формування та реалізації земельного адміністрування в Україні. Визначено, що у 
сучасних умовах для реалізації земельного адміністрування особливого значення має імплементація існуючих норма-
тивних документів і стандартів, що застосовуються у Європейському Союзі, до існуючих соціально-економічних умов 
України. Також приділена увага проблемам пов’язаним із використанням земельних ресурсів, їх адмініструванням і 
розподілом, взаємодією між різними групами зацікавлених осіб у сфері земельних відносин. Розроблені напрями та 
формування шляхів реалізації земельного адміністрування. Крім того, особлива увага фокусується на функціях зе-
мельного адміністрування, їх взаємодії у контексті реалізації земельної політики, використання об’єктів нерухомості 
та формування єдиної інформаційної системи на основі застосування геоінформаційних систем. Охарактеризовані 
етапи формування земельного адміністрування, його функції.
Ключові слова: земельне адміністрування, стандарти земельного адміністрування, функції земельного адміністрування, 
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Постановка проблеми. Трансформаційні про-
цеси, які відбуваються в Україні потребують 

розробки та застосування сучасних методів і підходів 
до реформування земельних відносин, як важливого 
фактора розвитку держави. У таких умовах особли-
вого значення набувають процеси, пов’язані із впрова-
дженням та реалізацією земельного адміністрування. 
Передумовами для створення та використання систе-
ми земельного адміністрування в Україні є: проблеми, 
що виникають у сфері земельних відносин та викорис-
тання земельних ресурсів, відсутність єдиних стан-
дартів і інформаційних систем, неефективна система 
управління, рух держави до європейських інституцій.

Постановка завдання. Тому, актуальність впро-
вадження та реалізації земельного адмініструван-
ня пов’язано із застосуванням сучасного світово-
го досвіду, зокрема досвіду Європейського Союзу 
і забезпечення соціально-економічної стабільності, 
безпеки, захисту навколишнього середовища, ство-
рення ефективної системи управління земельними 
відношеннями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблемам 
формування та реалізації земельного адміністрування 
присвячені роботи: А. Барнса [1], С. Енемарка, І. Вільям-
сона та Й. Валаса [2], Ф. Проенза [3], А. Третяка [4] та ін.

Для формування та реалізації земельного адміні-
стрування необхідно створити системне середовище 
управління земельними відносинами на основі стій-
кої структури землекористування та централізова-
ної інформаційної системи у вигляді багатоцільового 
кадастру. У контексті впровадження системи зе-
мельного адміністрування в України застосовується 
досвід країн Європейського Союзу, які використо-
вують комплекс нормативно-правових документів та 
стандартів:

1. Land administration guidelines with Special 
Reference to Countries in Transition. – United Nations 
Economic Commission for Europe. – 1996. – 112 р. 

2. United Nations-FIG Bathurst Declaration on 
Land Administration for Sustainable Development: 
Development and Impact- 1999 – 12 р. 

3. Land administration in the UNECE region. 
Development trends and main principles. – United Nations 
Economic Commission for Europe. – 2005. – 112 р.

4. Land administration for sustainable development /  
Ian Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace, Abbas 
Rajabifard. – Esri Press. 2010, – 506 p. 

5. ISO 19152:2012 Geographic information – Land 
Administration Domain Model (LADM) – 2012. – 118 р. 

6. INSPIRE. D2.8.I.6 Data on Specifications Cadastral 
Parcels – Technical Guidelines 3.1 – 168 р. 

Слід зазначити, що відсутні єдині підходи до ви-
значення земельного адміністрування. Так, деякі вчені 
утотожнюють поняття «землевпорядкування», «земле-
користування», «управління земельними ресурсами», 
«земельне управління», що вносить певні дисбаланси 
та диспропорції, оскільки представлені визначення 
мають різні термінологічні характеристики. Зокрема, 
землевпорядкування представляє собою складну за 
своєю структурою діяльність, що включає різні види 
робіт (аналіз стану, характеристики земель, оцінка 
їх якості геодезичні й картографічні роботи, грунто-
ві, геоботанічні та інші обстеження і дослідження), та 
спрямованої на отримання відповідної інформації, яка 
має централізований характер.

Землекористування визначається як процес, спря-
мований на визначення напрямів, заходів, планування 
та прогнозування щодо формування земельних відно-
син, розподілу земельних ресурсів, рівня їх викорис-
тання. Не досить зрозумілим є поняття «управління 
земельними ресурсами», яке характеризує управління 
матеріальними складовими земельними відносинами, 
що неможливо і вносить певний дисбаланс у формуван-
ні та впровадженні земельного адміністрування. У цьо-
му контексті слід вказати на застосування земельного 
управління, яке характеризує напрями, структуру, ін-
ституції, рівень взаємодії між зацікавленими особами, 
що забезпечують управління на ринку землі. Крім того, 
може використовуватись поняття «управління нерухо-
містю», що, у цілому, не має принципового значення, 
оскільки воно вносить відповідні проблеми, які пов’язані 
із управлінням земельними ресурсами.

Отже, для забезпечення розвитку ринку землі, 
важливого значення має використання земельного ад-
міністрування, як системного середовища, що включає 
процеси, пов'язані з земельною власністю, вартістю, 
використанням та розвитком землі, які здійснюють-
ся державними інституціями при взаємодії із різними 
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групами зацікавлених осіб, що взаємодіють у сфері 
земельних відносин.

Еволюція становлення земельного адміністрування, 
пов’язана із розробкою та впровадженням наступних 
документів:

– 1993 р.: «Ініціатива щодо зміцнення потенці-
алу земельного адміністрування для країн Східної 
та Центральної Європи». – Європейська економіч-
на комісія Організації Об'єднаних Націй для Європи 
(ЄЕК ООН) – United Nations Economic Commission for 
Europe (ECE);

– 1996 р.: «Керівні принципи земельного адміні-
стрування: з особливою увагою на країни з перехідною 
економікою» (ЄЕК ООН);

– 1999 р.: «Батерстська Декларація про земельне ад-
міністрування з метою стійкого розвитку» (ООН, FIG);

– 2005 р.: «Земельне адміністрування в Європі: 
Тенденції розвитку і основні принципи» (ЄЕК ООН);

– 2010 р.: «Земельне адміністрування з метою 
стійкого розвитку» (ЄЕК ООН, FIG).

Особливе значення мають досвід реалізації земель-
ного адміністрування.

Так, наприклад, у Великобританії система земель-
ного адміністрування здійснюється через вплив на 
формування та функціонування ринку землі, що скла-
дається із ринку земельних ділянок та житла, комер-
ційного, інвестиційного, ринку сільськогосподарських 
земель. Крім того, створена єдина система земельного 
адміністрування, яка має багаторивневий характер:

•	 реєстрація	предметних	прав	на	землю;
•	 створення	 та	 підтримка	 системи	 національного	

картирування;
•	 процес	оцінки	земель;
•	 реєстрація	та	регулювання	землекористуванням.
У Литві при формуванні системи земельного адмі-

ністрування створена відповідна організаційна струк-
тура, у якій важливе місце займає державне підпри-
ємство центрів регістрів. Представлена інституція 
характеризується відповідними функціями:

•	 регістрація	нерухомості,	 прав	на	 власність,	 об-
межень та юридичних фактів;

•	 ведення	кадастру	та	регістру	нерухомості;
•	 виконання	кадастрових	вимірів	будівель	та	зе-

мельних ділянок;
•	 регістрація	 юридичних	 осіб	 і	 ведення	 регістру	

юридичних осіб;
•	 регістрація	адрес	і	ведення	регістру	адрес;
•	 надання	 офіційної	 інформації	 про	 нерухомість,	

даних про юридичних осіб;
•	 оцінка	нерухомості,	аналіз	ринку;
•	 адміністрування	ГІС	кадастру,	створення	та	по-

новлення кадастрових карт.
У Республіці Казахстан реалізація земельного ад-

міністрування здійснюється через єдину багаторівневу 
кадастрову систему, яка включає:

•	Єдиний	банк	інформації	про	землю;
•	 Єдиний	державний	реєстр	прав	на	землю	та	не-

рухоме майно;
•	 здійснення	 правового	 зонування	 земель	 різних	

категорій.

Державна багаторівнева кадастрова система у Рес-
публіці Біларусь включає:

•	 єдиний	реєстр	адміністративно-територіальних	і	
територіальних одиниць Республіки Білорусь;

•	 єдиний	 державний	 регістр	 нерухомого	 майна,	
прав на нього і угод з ним;

•	 реєстр	цін	на	земельні	ділянки;
•	 регістр	вартості	земельних	ділянок;
•	 реєстр	земельних	ресурсів	Республіки	Білорусь.
Єдиний реєстр адміністративно-територіальних і 

територіальних одиниць Республіки Білорусь містить 
відомості про найменування, розміри і межі адміні-
стративно-територіальних і територіальних одиниць, 
їх адміністративних центрів.

Основним завданням системи земельного адміні-
стрування в Україні є формування дієвого і економічно 
виправданого механізму збору, обробки, надання і ви-
користання земельно-кадастрових даних для оператив-
ного забезпечення органів державного управління усіх 
рівнів, включаючи контрольні, судові, податкові, фінан-
сові, а також зацікавлених юридичних і фізичних осіб 
повною і достовірною інформацією про землю в цілях:

•	 аналізу	і	планування	параметрів	соціально-еко-
номічного розвитку країни;

•	 розробки	і	реалізації	єдиної	державної	політики;
•	 обґрунтування	 конкретних	 управлінських	 рі-

шень в області використання і охорони земель;
•	 проведення	землеустрою;
•	 гарантії	і	захисту	прав	власників	і	користувачів	

земельних ділянок;
•	 державного	контролю	за	використанням	і	охоро-

ною земель;
•	формування	регулювання	земельного	ринку;
•	 охорона	довкілля;
•	 соціально-економічного	розвитку	території.
Для реалізації земельного адміністрування осо-

бливого значення має також формування та побудова 
відповідної системи, яка враховує об'єкти земельних 
відносин, їх функції та суб'єктів. 

Функції земельного адміністрування, характеризу-
ються наступними складовими, які пов'язані між со-
бою та здійснюють відповідний вплив:

– «Володіння землею» (Land tenure);
– «Оцінка землі» (Land valuation); 
– «Використання землі» (Land use);
– «Розвиток землі» (Land development).
Крім того, для реалізації функцій земельного адмі-

ністрування застосовуються сучасні геопросторові та 
інформаційно-комунікаційні технології, що передбача-
ють створення єдиного інформаційного середовища на 
основі багатоцільового кадастру.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, у результаті дослідження визначені напрями 
формування та реалізації земельного адміністрування 
в Україні, які враховують досвід країн Європейського 
Союзу. Крім того, для забезпечення впровадження сис-
теми земельного адміністрування необхідно застосову-
вати сучасні технології і створити єдину інформаційну 
систему, що забезпечить високий рівень ефективності 
взаємодії між різними групами зацікавлених осіб.
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Summary
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню проблем та перспектив диверсифікації енергозабезпечення в Україні. Обґрунтовано 
перспективи зменшення енергозалежності України у контексті світових тенденцій розвитку.
Ключові слова: диверсифікація, енергоресурси, енергетична незалежність, енергозбереження, енергетична безпека.

Постановка проблеми. Диверсифікація енер-
гозабезпечення залишається актуальним за-

вданням для багатьох країн світу, і його вирішення 
полягає у площині задоволення попиту на енергоре-
сурси, подолання надмірної залежності від країн-по-
стачальників та забезпечення енергетичної безпеки 
країни. Сучасний етап розвитку українського ринку 
енергоресурсів характеризується викликами, які ха-
рактеризуються прискореним економічним розвитком 
країн світу, нерівномірним розподілом енергетичних 
ресурсів, дисбалансом їх споживання та виробництва, 
надмірним енергетичним навантаженням на природу 
та глобалізацією. 

Постановка завдання. Найбільш проблемним ас-
пектом функціонування сучасного ринку енергоресур-
сів є розбіжність інтересів його учасників – спожи-
вачів і постачальників, оскільки перші зацікавлені у 
сприятливій ціновій пропозиції, інші – у монопольних 
позиціях на зазначеному ринку. Переплітання еконо-
мічних та політичних мотивів може ускладнювати ви-
рішення проблем, пов’язаних із енергозабезпеченням.

Активність відносин у досліджуваній сфері харак-
теризується специфікою, що випливає з особливостей 
видів енергоносіїв та більшою мірою їх критичніс-
тю для економіки певної країни. Різноманітні аспекти 
енергозабезпечення, як правило, загострюються у пері-
оди світових економічних криз або формування нових 
геополітичних та економічних умов та набувають нових 
проявів або викликів для учасників ринку. Наявний де-
фіцит природних енергетичних ресурсів в нашій країні 
ставить проблему диверсифікації енергозабезпечення 
до низки найбільш пріоритетних і життєво важливих.

Окрема проблема випливає із монопольної залеж-
ності енергетичної галузі України від імпортного па-
лива (серед них нафта, газ, ядерне паливо). У зв’язку 
із цим, забезпечення високого рівня енергетичної не-
залежності країни є стратегічною метою для держав-
ної енергетичної політики.

Погодимося, що в Україні з проблематики подолан-
ня енергетичної залежності, диверсифікації енергопос-
тачання та підвищення енергоефективності опубліко-
вано чимало досліджень та наукових праць, прийнято 
низку офіційних документів на різних рівнях, у тому 
числі Енергетичну стратегію України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Енер-
гетична стратегія України на період до 2030 року 
регламентує забезпечення «не менше трьох джерел 
постачання з кожного виду енергоресурсів з 25-30% 
забезпеченням від загального обсягу» [3]. На держав-
ному рівні визначено, що «диверсифікація постачання 
і максимальне використання власних енергоресурсів є 
основою енергетичної безпеки держави. Реалізувавши 
таку стратегію, Україна має всі шанси на те, щоб ста-
ти енергонезалежною державою».

Серед основних споживачів енергії в країнах ЄС 
називають Німеччину, Францію, Великобританію, Іта-
лію та Іспанію, разом вони забезпечують близько двох 
третин загального споживання енергії у ЄС [2, с. 31]. 
Характерні риси європейської стратегії забезпечення 

енергетичної безпеки полягають у реалізації політи-
ки зменшення енергетичної залежності (передусім від 
Росії); спільному підході до розв’язання енергетичних 
питань у довгостроковій перспективі; гнучкості у за-
стосуванні політичних та економічних аргументів під 
час обґрунтування диверсифікаційних проектів. 

Одночасно План ЄС з енергетичної безпеки та со-
лідарних дій передбачає п’ять напрямів забезпечення 
енергетичної безпеки, серед яких важливе місце посі-
дає диверсифікація постачання енергоресурсів. Стра-
тегія «20-20-20» передбачає скорочення енергоспожи-
вання до 2020 року на 20% [4, с. 4]. 

Також директива Ради ЄС про забезпечення на-
дійності постачань природного газу відносить дивер-
сифікацію джерел і шляхів газопостачання до пере-
ліку інструментів досягнення безперебійності поставок 
газу. Передбачено, що в кожній країні ЄС має бути 
створений компетентний орган, який відповідатиме за 
вирішення надзвичайних ситуацій у газопостачанні. 

Щодо диверсифікації у газовому секторі, то з точ-
ки зору надійності постачань вважається доцільним 
наявність трьох джерел поставок. Однак, далеко не всі 
країни ЄС мають кілька джерел, тому намагаються мі-
німізувати ризики шляхом будівництва терміналів для 
приймання зрідженого природного газу. Можна ска-
зати, що, диверсифікація джерел постачання газу в 
ЄС регламентується нормативно-правовими актами та 
розбудовою пріоритетних проектів, у тому числі інф-
раструктурних.

Проблема диверсифікації поставок нафти стоїть 
не так гостро, як щодо газу, але не залишається поза 
увагою та вирішується шляхом укладання контрактів 
на постачання нафти та участі у її видобутку. Рівень 
диверсифікації надходжень нафти у країнах ЄС від-
різняється помітно. Якщо західноєвропейські країни 
отримують нафту не менше, ніж з чотирьох джерел 
(частка жодного з них у споживанні не перевищує 
30%), то країни Центральної Європи мають критичну 
залежність від російської нафти [4, с. 5]. Це обумовлю-
ється, перш за все, історичними факторами та нама-
ганням Росії тримати країни у сфері свого впливу. Як 
показує досвід Чехії, впевнені та рішучі кроки здатні 
послабити енергетичну залежність. Отже, питання ди-
версифікації постачання газу та нафти мають важли-
ве значення для економіки ЄС. 

Важливо враховувати досвід країн Західної Євро-
пи, до переважної більшості яких енергоносії надхо-
дять із 5-8 джерел. Для порівняння, США отримують 
енергоносії з 60 країн світу [3]. Євросоюз послідовно 
вживає заходи з метою мінімізації ролі Росії як моно-
польного постачальника енергоносіїв до Європи [1].

Як зазначають експерти, однією з найбільш актуаль-
них проблем для українського ринку енергетичних ресур-
сів є енергетичний дисбаланс, який проявляється у не-
пропорційному видобутку та споживанні енергоресурсів.

В енергетичному балансі України за 2013 рік об-
сяг загального постачання первинної енергії становив 
115,9 млн. т нафтового еквівалента, що на 5,4% мен-
ше, ніж у 2012 році. У 2013 році відбулося зменшен-
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ня частки природного газу до 34,1%, атомної енергії 
до 18,9%, нафти до 8,5%, при одночасному зростанні 
частки основного за обсягом джерела енергії – вугіл-
ля (до 35,8%). Частка відновлюваних джерел енергії 
збільшилася до 2,7% [6], однак вона продовжує зали-
шатися надто низькою у порівнянні із європейськи-
ми країнами, де цей показник коливається від 14 до 
26%. Зазначають, що саме завдяки успішній реаліза-
ції програм з підвищення ефективності використання 
енергоресурсів у промисловій сфері та безпосередньо 
популяризації енергозбереження, країнам ЄС вдалося 
значно скоротити споживання енергоресурсів.

Атомна Газ Нафта Вугілля Відновлювальна 

Рис. 1. Розподіл джерел енергії в загальному 
постачанні первинної енергії України

За: [6]

Баланс показує, що у структурі імпорту палива 
питома вага природного газу є найбільшою і залиша-
ється на рівні попереднього року – майже 57%. Най-
більшими кінцевими споживачами енергії в Україні у 
2013 році були, як і раніше, промисловість і побутовий 
сектор, але частка енергоспоживання побутового сек-
тору вперше перевищила частку енергоспоживання 
промисловості.

Тому пріоритетом для вітчизняної економіки зали-
шається усунення дисбалансів на ринку енергоресурсів. 
Можна погодитися, що перспективні напрями їх усунен-
ня можуть корелювати зі наступними твердженнями:

– оптимізація структури ВВП у частині зменшення 
частки енергомістких галузей економіки та їх заміни 
на наукомісткі;

– стабільне і надійне партнерство з іноземними 
державами щодо постачання енергоресурсів;

– формування та розвиток ефективних внутрішніх 
енергетичних ринків;

– якісна диверсифікація напрямів постачання 
енергоресурсів шляхом використання екологічно чис-
тих відновлюваних енергоресурсів.

Варто відмітити, що енергоємність ВВП продовжує 
залишатися високою у порівнянні з європейськими 
країнами. Загалом на темпи зниження енергоємності 
ВВП впливають такі чинники як економічні ризики, 
пов’язані з функціонуванням природних монополій; 
низький рівень впровадження енергоефективних тех-
нологій та обладнання; високий рівень фізичного зносу 
технологічного обладнання в багатьох галузях націо-
нальної економіки.

На енергетичну політику країн впливає низка фак-
торів. По-перше, фактор енергоспоживання, який ви-
пливає з темпів розвитку світової економіки загалом 
та національних економік країн, головним чином тих, 
що розвиваються. По-друге, динаміка світових цін на 
нафту. По-третє, зміни структури енергоспоживання 
(наприклад, структурна перебудова паливно-енер-
гетичного балансу, зміна ролі окремих енергоносіїв). 
По-четверте, скорочення енергомісткості ВВП, яке 
відбувається в основному, за рахунок інтенсифікації 
процесів енергозбереження. По-п’яте, лібералізація та 
глобалізація енергетичних ринків. У світовій енерге-

тиці формуються інститути наднаціонального рівня та 
поступово створюються умови для реалізації глобаль-
ної енергетичної політики.

Основною міжнародною організацією, діяльність якої 
зосереджено на проблемах енергетики в цілому, зали-
шається Міжнародне енергетичне агентство (рис. 2).

Основні 
напрями

Енергетична 
безпека

Економічний 
розвиток

Захист 
довкілля

Глобальне 
розповсюджен-
ня діяльності

Рис. 2. Сфери діяльності  
Міжнародного Енергетичного Агентства 

Диверсифікація, на нашу думку, поняття комплек-
сне. Одним з основних напрямів є географічна диверси-
фікація: розширення географії поставок енергетичних 
ресурсів, збільшення кількості постачальників. Другий 
напрям диверсифікації, який теж є перспективним, 
передбачає зміни у структурі споживання енергетич-
них ресурсів, що дозволяє країні підвищити рівень 
енергетичної безпеки за рахунок скорочення імпорту.

Окрім географічної та енергетичної, нерозривно з 
диверсифікацією енергетичних продуктів пов’язана 
так звана технологічна диверсифікація. Зміни у струк-
турі і номенклатурі споживаних енергетичних ресур-
сів безпосередньо корелює із впровадженням іннова-
ційних технологій не тільки у енергетичному, але й 
промисловому секторах.

Іншим пріоритетним напрямом є енергозбережен-
ня, так як на національному рівні енергетична ефек-
тивність сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
продукції через зниження витрат на енергію. Наголо-
шують на тому, що глобальна енергетична ефектив-
ність світової економіки підвищується і матиме по-
дальший прояв у зниженні енергомісткості ВВП.

Отже, енергозбереження має суттєвий вплив на 
енергетичну безпеку держави, оскільки неефективне 
споживання паливно-енергетичних ресурсів вимагає 
великих обсягів їх імпорту, що обумовлює значну за-
лежність від країн-постачальників. Реалізація енер-
гозбереження дозволить зменшити проблему зовніш-
ньої енергетичної залежності для нашої країни.

Слід також погодитися щодо особливого значення 
співпраці з країнами-постачальниками енергоресурсів 
в планах реалізації політики диверсифікації джерел 
і маршрутів постачання енергоносіїв. Серед потенцій-
них альтернатив Росії країнами-постачальниками на-
фти і газу для України розглядаються Азербайджан, 
Казахстан, Туркменістан, Узбекистан та Іран. 

Диверсифікація, на нашу думку, допоможе знизи-
ти вплив Росії, забезпечити конкурентне середовище 
на ринку, сприятиме оптимізації цін на енергоносії, 
що позитивно відобразиться на євроінтеграції укра-
їнської економіки.

Вихід із ситуації, що склалася, також передбачає 
поступову реалізацію не лише будь-якого із можливих 
сценаріїв, а їх поєднання – це одночасно як пошук і 
здійснення альтернативних російському варіантів по-
стачання природних енергетичних ресурсів до Украї-
ни, так і ефективне використання внутрішніх резервів.

Висновки з проведеного дослідження. Протягом 
останніх років у вітчизняній енергетиці нагромадилося 
чимало складних проблем, які набувають надзвичай-
ної актуальності для України. Серед них – диверси-
фікація енергозабезпечення, яку слід ототожнювати 
не лише з географічним аспектом, а й структурним 
та технологічним. У реалізації цього прагнення слід 
найбільшу увагу приділяти співпраці з Європейським 
Союзом шляхом вивчення та впровадження досвіду, 
реалізації спільних енергетичних проектів, зниження 
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енергозалежності, реформування енергетичного комп-
лексу та створення сприятливих умов для інвесторів. 
Енергетична диверсифікація дозволить значно змен-

шити енергетичну залежність України, підвищити рі-
вень економічної, екологічної та національної безпеки, 
і відповідно, сприятиме економічному зростанню.
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The article investigates the characteristics of trade integration at the present stage, in particular, the presence of positive 
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Problem description. Being influenced by globa-
lization as a part of the world economy, nation-

al economies of different countries are becoming more 
and more opened and focused on the international eco-
nomic cooperation. At the present time, both Belarus 
and Ukraine remain quite isolated part of the world 
economy, and they do not use all the opportunities of 
the world economy. For the continued functioning as 
an equal subject during the integration into the world 
economic system, it is extremely important to solve the 
problem of preserving and strengthening already won 
positions with each partner country, finding ways of 
formation and improvement of the multilateral econom-
ic relations within the integration associations.

The integration processes are rapidly developing. At 
the present time, there are about 300 integration group-
ings in the world. International economic integration is a 
source of stabilization and development of the national 
economies, so Belarus, as a country with a small open 
economy, is an active participant in these processes. Be-
larus has been actively involved in the development of 
the Common Economic Space (CES), the Custom Union. 
It is a member of the Commonwealth of Independent 
States, the Eurasian Economic Community (since 2000) 
and the Eurasian Economic Union (since 2015). Ukraine 
and Belarus are involved in the Eastern Partnership, the 
European Union project about the development of inte-
gration bonds between the EU and the countries of the 
former Soviet Union. Ukraine trades with the countries 
of the EAEU, and, according to the experts, the cur-
rent situation will not affect their relations. Because of 
the numerous existing contradictions in the trade among 
the member countries of the Eurasian Economic Union, 
they can’t come out as the unified force in the relations 
with other countries, as the European Union does. May-
be Ukraine will reduce the trade with Russia, but not 
with other countries in the EAEU. 

There are various researches that are studying in-
tegration processes, particularly, trade integration. It 
historically happened that interstate trade became the 
primary channel of the world economic relations. Grav-
ity models occupy a special place in the empirical in-
vestigation of trade integration. The trade integration 
between the two countries in the classical gravity model 
(estimated using the volume of export and import) de-
pends on the size of their economies (for example, the 
size of the GDP), the distance between the two countries 
(the centers of business activity or capitals) and the val-
ue of the relative prices, for example, the real exchange 
rate. The forecasts and evaluation of the potential of the 
trade relations, obtained with the help of these models, 
have good statistical properties. Considering the quite 
sufficient simplicity of application, it contributes to the 
successful use of the gravity model in practice. 

The aim of the research was to test, on the base of the 
gravity model, the presence of positive externalities from 
entering into economic unions. During the conducted re-
search it not only the member countries of the EAEU, 
but also the candidates for accession, as well as countries 
observers in the EAEU, that are the main trade partners 
with the countries of the EAEU were considered.

The main results of the research. For the econometric 
estimation of the gravity trade model of the Eurasian Eco-
nomic Union and the CIS member countries, it was used 
the bilateral trade data during the period after the global 
economic crisis, from 2010 to 2013. These data were made 
up to the current exchange rate and were provided in the 
databases of the national statistical services, the Eurasian 
Economic Commission, the UN and the World Bank [1-3]. 
The use of so many sources of statistical information was 
due to the presence of some differences in the data of the 
national statistical services. Because of absence of the in-
dicators, that characterize the trade flows between such 
countries, as Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan, it 
was possible to consider one of these countries. The selec-
tion of Tajikistan, as a member of the sample, is logical, 
because this country is a potential candidate for entering 
into the Eurasian Economic Union. It was used the geo-
graphical distance between the capitals of the states as a 
measure of remoteness that was expressed in the length 
of the roads.

The empirical analysis for the econometric mod-
els with panel data begins with the confirmation of the 
presence of the panel structure in the sample and the 
validity of consideration of the model with the overall 
effect or with specific effects. In case of using the vari-
able of the distance between the capitals of the countries 
as a measure of remoteness in the gravity model, the 
investigation of the model with fixed effects is difficult, 
because it leads to the singular matrix. Analysis of trade 
flows between the regions of the countries of the sample 
showed that the determination of the remoteness index 
as the distance between business centers (centers of the 
region with the largest share of export and import) does 
not solve the arisen problem, because the selected time 
interval is short and the shift of business centers within 
the considered period did not happen. Testing the model 
by F-test, without inclusion of the variables of remote-
ness, showed that it has the panel structure. Based on the 
detailed analysis of the value of the fixed crossed effects, 
the slack variables were entered into the model and they 
allowed to take into account the most significant effects 
and, based on the combined sample, evaluate the model. 
According to the non-linear interconnections in the clas-
sical gravity model, all indicators, except the slack vari-
ables, were investigated in the logarithmic form.

On the other hand, based on the nature of the con-
sidered sets of data, we can talk about the choosing be-
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tween the models with fixed and random cross-section 
effects. Thus, the use of fixed effects is recommended 
in cases where the sample of objects is non-random and 
non-cumulative (it is considered sectors of the economy 
or a specific sector of the enterprise, the country’s re-
gions, the banking system of the country, etc). In such 
cases, it is useful to estimate the values of the individual 
effects during this method. If it is analyzed a random 
sample from a large population (general summation) and 
the task is to describe the behavior of the population in 
general, with the help of predictions for its typical rep-
resentatives and expansion of the model for objects that 
are not included in the sample, the model with random 
cross-section effects can be selected. 

The statistical validity of the choice of the random 
effects model can be confirmed by Hausman test, which 
is generally used to select between models with fixed 
and random effects. The test is based on the hypothesis 
of orthogonality of the covariates and random effects: if 
there are assumptions about the absence of correlation, 
the estimates of the models with fixed and random ef-
fects are efficient. Thus, if the null hypothesis, that indi-
vidual effects and dependent variables are not connect-
ed, is rejected in the test, the choice will be made for the 
fixed effects model (estimates, obtained in the random 
effects model, are not consistent). Otherwise, in case of 
acceptance of the null hypothesis in the Hausman test, 
estimates, obtained in the random effects model, are 
consistent and effective [4]. 

Thus, taking into account all the above, on the base 
of the panel data ( ), the gravity mod-
el of regional trade has been developed and evaluated. 
This model included slack variables and took into ac-
count the random effects, that were confirmed by Haus-
man test (P=1,000):

 (1)

where exij,t – the value of export from the country i 
to the country j, th. USD;

gdpi,t – GDP of the country i (exporter), th. USD;
gdpj,t – GPD of the country j (importer), th. USD;
rij – distance between the capitals of the countries i 

and j, km;
fCU – slack variable responsible for the joining the 

Custom Union;
fEEU – slack variable responsible for the joining the 

Eurasian Economic Union;
fRU – slack variable responsible for the trade flows 

with Russia;
fUKR – slack variable responsible for the trade flows 

with Ukraine.
Slack variables fEEU and fCU were entered together 

into the model, because, despite of the EAEU formation 
during the current year, the entering of the countries 

into any economic union is going after a preliminary 
integration period, and the base is already existing eco-
nomic cooperation. The slack variable fRU was entered 
into the model for taking into account the economic 
dominance of Russia in the CU and EAEU; fUKR – for 
taking into account heterogeneity (gap), which is caused 
by the current economic and political situation.

During the experiments with the model, it was also 
considered the variables, with the help of which, the 
significance of such factors, as the existence of a joint 
border, the per capita income of the trading countries, 
the area of the importing and exporting, was tested. 
However, their entering into the model did not lead to 
a significant increase of the determination coefficient 
and the improvement of the predictive qualities of the 
model. Also, the corresponding coefficients turned up 
statistically insignificant. 

It is the P-measure of the t-statistics of the coeffi-
cient estimation in parentheses, under the coefficients 
of the equation: all the variables of the model are sta-
tistically significant (slack variable fRU is on the 3% level 
of significance, the coefficient of absolute term is on the 
5% level of significance, other variables of the model 
are on the 1% level). The coefficient of determination of 
the random effects model R2=0,549 is also statistically 
significant (the coefficient of determination of the model 
by the combined sample R2=0,805). 

The results of modeling show that a significant 
positive impact on export is made by the scale of the 
economies of trading partners and negative impact 
is made by the geographical (transport) distance be-
tween them. According to the estimates of elastici-
ty, positive dependence of the export on the scale of 
the economy of the exporting country is more elastic. 
Also, it is significant for the growth of export poten-
tial to join trade and custom unions (that can be seen 
from the values of the coefficients with the slack vari-
ables, responsible for the already formed unions). The 
conclusion about the important role of the Russian 
Federation in the regional trade of the countries is 
consistent and up to the findings, that were obtained 
previously, in the analysis of the economic intercon-
nections of the members of the CU [5]. Also, it was 
confirmed the assumption about importance of the 
pre-integration period and the duration of the func-
tioning of the trade-economic union.

Econometric implementation of the gravity model 
determines the potential levels of intra-regional trade, 
i.e., to find quantitative estimates of the volume of ex-
port, due to the factors included in the model. The de-
gree of implementation of the trade potential by the 
partner countries is characterized by, so-called, coeffi-
cient of the potential implementation that is calculated 
as the ratio of actual to potential trade volume, which is 
determined using the gravity model. Table 1 shows the 

Table 1
Assessment of the export potential of the member countries of the EEA

Exporting 
country

Importing 
country

2013 Exporting 
country

Importing 
country

2013
Actual/ potential Actual/ potential

Belarus

Russia 117,61% Russia

Belarus

60,37%
Kazakhstan 204,95% Kazakhstan 9,79%
Armenia 105,82% Armenia 51,31%

Kyrgyzstan 727,14% Kyrgyzstan 183,62%

Russia
Kazakhstan 149,37% Kazakhstan

Russia
92,23%

Armenia 20,84% Armenia 87,76%
Kyrgyzstan 256,92% Kyrgyzstan 101,84%

Kazakhstan
Armenia 1,39% Armenia

Kazakhstan
30,36%

Kyrgyzstan 63,87% Kyrgyzstan 90,14%
Armenia Kyrgyzstan 60,55% Kyrgyzstan Armenia 4,32%

Source: Own development
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produced, with the help of the model, calculation results 
of the ratios of actual and potential export indexes of 
the countries participating in the EEA.

Table 2
Evaluation of the potential of Ukraine's exports  

to the member countries of the EEA

Exporting 
country

Importing 
country

2011 2012 2013
actual/ 

potential
actual/ 

potential
actual/ 

potential

Ukraine

Belarus 114,09% 103,57% 85,09%
Russia 117,86% 94,84% 79,07%

Kazakhstan 115,85% 137,1% 109,55%
Armenia 116,32% 86,4% 84,71%

Kyrgyzstan 106,94% 110,07% 110,57%

Source: Own development

Analyzing the situation of 2013 (Table 1), it can be 
seen the full implementation of the export potential of 
the Belarus Republic in trade relations with the coun-
tries of the EEC. At the same time, it is obvious that the 
value of import was affected by the current policy of 
import substitution and the effects of devaluations (2009 
and 2011), which led to the import decline. Taking into 
account this observation, the coefficients of the potential 
implementation show that EEA member countries use in-
herent potential of the export development in trade rela-
tions between each other. The same cannot be said about 
the countries that have entered into the EAEC since the 
current year.

Preliminary statistics for 2014 indicate that the trade 
potential will not be realized at least in the EEA mem-
ber countries, because of the current economic situation 
(drop in energy prices, the devaluation of the national 
currency of the participating countries, economic slow-
down). At the same time, it should be noted the positive 
changes in the structure of mutual trade in the direction 
of non-oil exports and existing prospects of the growth 
due to the market services, capital and labor.

The results, obtained during the evaluation of the 
coefficients of the potential implementation of Ukraine 
and countries of the EEA (Table 2), are consistent with 
the initial assumptions about the overall decline in trade 
flows between the countries since 2012. This decline is 
apparently related to the general economic situation in 
the CIS countries, which causes the acceptance of the 
measures at the national level for protection the mar-
kets and the domestic producers. According to the mod-
el, among the countries, with which Ukraine has imple-
mented its potential, it can be specified also Tajikistan 
(2012 – 124.2%) and Azerbaijan (2013 – 108.24%).

Conclusions. The results of modelling show that the 
foreign trade of the countries in the sample, including 
the EEA member countries, complies with the general 
laws that underlie the classical gravity model: a signif-
icant positive impact on export is made by the scale of 
the economies of trading partners and negative impact 
is made by the geographical distance between them. For 
the growth of export potential it is significant to join 
trade and custom unions. Also, important are such ef-
fects as the pre-integration period and the duration of 
the functioning of the trade-economic union.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей торговельної інтеграції на сучасному етапі, зокрема, наявності позитив-
них для регіональної торгівлі інтеграційних екстерналій від входження в економічні союзи. Була розроблена і оцінена 
гравітаційна модель регіональної торгівлі, протестовано вплив різних факторів, що впливають на торговельні відносини 
країн-членів інтеграційних об'єднань та визначено найбільш значущі з них. Також було визначено потенційні рівні 
внутрішньорегіональної торгівлі та ступінь реалізації торгового потенціалу окремими країнами.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей торговой интеграции на современном этапе, в частности, наличию по-
ложительных для региональной торговли интеграционных экстерналий от вхождения в экономические союзы. Была 
разработана и оценена гравитационная модель региональной торговли, протестировано влияние различных факторов, 
влияющих на торговые отношения стран-членов интеграционных объединений и определены наиболее значимые из 
них. Также были определены потенциальные уровни внутрирегиональной торговли и степень реализации торгового 
потенциала отдельными странами.
Ключевые слова: внешняя торговля, экономические союзы, торговая интеграция, гравитационная модель, экспортный 
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ДОЛАРИЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Стаття являє собою спробу комплексного вивчення доларизації як одного з ключових явищ міжнародних економічних 
відносин на сучасному етапі. Основна увага в цій роботі зосереджена на дослідженні економічної сутності та змісту 
доларизації як одного з найбільш значущих явищ сучасної економічної дійсності. У статті зроблено спробу розкрити 
економічну природа феномена доларизації в сучасних реаліях функціонування міжнародної економічної системи. 
У роботі визначені основні сутнісні характеристики феномену доларизації в умовах що динамічно розвиваються.
Ключові слова: доларизація, валюта, міжнародна економіка.

Постановка проблеми. В результаті лібералізації 
міжнародних економічних відносин і зрослої фі-

нансової глобалізації за останні три десятиліття інтен-
сифікувалися процеси доларизації національних еко-
номік. Доларизація являє собою феномен міжнародних 
економічних відносин, при якому грошові кошти інших 
держав заміщають функції національної валюти.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у вивченні економічної сутності та змісту доларизації 
як феномена міжнародних економічних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
70-х рр. XX століття доларизація економіки була ха-
рактерна тільки для Панами і ряду острівних і кар-
ликових держав, які не мають національної валюти і 
замість неї офіційно використовують іноземну валю-
ту, тому особливого інтересу для дослідників питання 
доларизації економіки в той період не представляли. 
Доларизація звернула на себе увагу в 70-і рр. як одне 
з ключових явищ економічної дійсності в країнах Ла-
тинської Америки, в яких низка невдалих економічних 
реформ призвела до втрати довіри населення до на-
ціональної грошової одиниці і фактичного витіснення 
національних валют американським доларом. Тоді ж, 
на рубежі 70-х і 80-х рр., Виник науковий інтерес до 
проблем доларизації, вивчення яких стало новим на-
прямком економічних досліджень.

По мірі краху планових економік та їх трансфор-
мації в ринкові, процеси доларизації набули поши-
рення в країнах Центральної та Східної Європи та 
пострадянського простору. Нездатність влади прибор-
кати інфляцію і нерозвиненість фінансових інститутів 
зумовили неефективність, а в деяких країнах і провал 
проведених перетворень, що призвело до втрати дові-

ри економічних агентів до слабких внутрішнім грошей 
і широкому використанню сильних іноземних валют 
для здійснення транзакцій та зберігання заощаджень. 
Схожа ситуація склалася і в Україні.

Термін «доларизація» вживається в науковій літе-
ратурі з 1980-х років спочатку відносно власне долара 
США, що використовується в рамках економіки пев-
ної країни замість національної економіки, а починаю-
чи з 1990-х років під доларизацією розуміють власне 
використання іноземних валют замість національних 
в рамках внутрішніх операцій. Вперше явище вико-
ристання долара замість національних валют набуло 
поширення в Латинській Америці.

На початок 2015 року внаслідок девальвації на-
ціональної валюти проблема доларизації постала для 
України особливо актуально.

Процеси доларизації мають дуже суперечливі на-
слідки як для грошово-кредитної сфери, так і для еко-
номіки в цілому. Однозначної оцінки наслідків дола-
ризації в економічній літературі досі немає. Навколо 
проблеми переваг і недоліків доларизації вже три де-
сятиліття ведуться теоретичні дискусії, які особливо 
актуалізуються під час фінансово-економічних криз. 
В умовах кризи, як правило, особливо гостро виявля-
ються негативні наслідки доларизації для економіки.

Фінансові кризи протікають більш болісно в кра-
їнах зі значним рівнем доларизації. Досвід останніх 
криз показав, що рівень доларизації продовжує зали-
шатися високим впродовж ще тривалого періоду після 
закінчення кризи, що істотно ускладнює реалізацію 
антикризових заходів і проведення макроекономічної 
політики в посткризовий період. Процеси доларизації 
набули стійкого характеру в більшості країн, що роз-
виваються та країн з перехідною економікою.

© Прісняк А.О., 2015
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Більшість економістів розглядають доларизацію як 
надзвичайно складне, суперечливе і багатогранне яви-
ще, багато аспектів якого досі залишаються предметом 
гострих наукових дебатів. Питання про економічну сут-
ність і зміст феномена доларизації як одного з ключо-
вих явищ міжнародних валютно-фінансових відносин 
на сучасному етапі як і раніше залишається відкритим. 
Дослідники сходяться на думці, що для боротьби з до-
ларизацією та подолання її негативних наслідків необ-
хідне ретельне вивчення економічної природи феномена 
доларизації. Таким чином, з одного боку, існує об'єктивна 
необхідність вивчення сутності та змісту доларизації як 
одного з найбільш значущих явищ сучасної економічної 
дійсності. З іншого боку, кризові явища останніх років, зо-
крема світова фінансово-економічна криза кінця першо-
го десятиліття XXI століття, охопив економіки більшості 
країн світу, а також криза, викликана подіями в Украї-
на, зумовлюють надзвичайну актуальність дослідження 
явища доларизації в теперішній час. Доларизовані країна 
на відміну від країни-члена формального валютного со-
юзу позбавлена можливості участі в емісії єдиної валюти 
і проведення незалежної монетарної політики.

Перші приклади заміщення функцій національної 
валюти іноземної були пов'язані з перевагою доларів 
США національній валюті в країнах Латинської Аме-
рики, що дало явищу відповідну назву. Тому спочатку 
термін «доларизація» застосовувався тільки в частко-
вому значенні, тобто відносно використання доларів 
США замість національної валюти. З появою випад-
ків витіснення національних валют іншими сильними 
валютами, наприклад, широкого використання Євро в 
країнах Центральної та Східної Європи з перехідними 
економіками, термін «доларизація» придбав загальне 
значенння, і в сучасній літературі він використовуєть-
ся для позначення заміщення функцій національної 
валюти будь-якої іноземної валютою. 

Залежно від того, яка функція національної валюти 
заміщається іноземної, виділяють дві концепції термі-
на «доларизація»: у вузькому і широкому розумінні 
вузькому розумінні, доларизація – процес заміщення 
іноземною валютою функцій засобу обігу і засобу пла-
тежу національною. Широкого розуміння доларизації 
відповідає канонічне визначення, наведене вище: до-
ларизація економіки означає процес заміщення іно-
земної валютою ряду (або всіх) функцій національної: 
засобу обігу, засобу платежу, міри вартості і засобу 
накопичення. Критерієм розмежування вузькою та 
широкою концепцій є функції грошей, і вибір на ко-
ристь вузького чи широкого визначення залежить від 
розглянутої ролі грошей. Більшість сучасних дослід-
ників дотримується широкого визначення доларизації, 
яке дає повне уявлення про функції грошей, заміща-
ються у процесі доларизації.

У той же час у більшості країн із слаборозвиненою 
фінансовою системою грошова маса складається тіль-
ки з агрегатів, що формуються банківською системою, 
тобто з готівки і депозитів. Доларизація, як правило, 
є феноменом, характерним для країн що розвивають-
ся та країн з перехідною економікою, яким властиві 
нерозвинені фінансові ринки та інститути, тому біль-
шість дослідників, як правило, обмежуються розгля-
дом готівки і депозитів, тобто агрегатів, з яких склада-
ється грошова маса в доларизовані країнах.

Основною економічною причиною доларизації надан-
ня переваги суб’єктами економіки іноземній валюті. Яви-
ще спостерігається в тому випадку, якщо іноземна більш 
стабільний і конвертований, ніж національна валюта. 
Безпосередньою причиною, за якою зазвичай слідує до-
ларизація економіки є слабкий контроль уряду над про-
позицією грошей, внаслідок національна валюта постійно 
знецінюється, тому суб’єкти економіки не бажають три-
мати активи в національній валюті та оптимізують свої 
портфелі активів на користь іноземної валюти.

Мова йде про основні функціях грошей: міри вар-
тості, засобу обігу, засобу платежу і засоби накопи-

чення. Але заміщення іноземною валютою функцій 
національної може відбуватися: 1) де-юре, або офіцій-
но, тобто з юридичною наділенням іноземної валюти 
яким-небудь офіційним статусом; або 2) де-факто, або 
неофіційно, тобто без надання офіційного статусу іно-
земній валюті. Тому термін «доларизація» в економіч-
ній літературі має два змісту: юридичну та економіч-
ну. Ці два аспекти означають, що, по суті, під терміном 
«доларизація» розуміються два різних явища:

1) наділення іноземної валюти офіційним статусом у 
разі офіційної доларизації (статусом єдиного законного 
платіжного засобу – у випадку власне офіційної дола-
ризації (Відмова від національної валюти і оголошення 
іноземної валюти як виняткового законного платіжного 
засобу) або статусом іншого легального платіжного за-
собу – у випадку офіційної на пів доларизації (наділен-
ня іноземної валюти офіційним статусом паралельного 
з національною валютою законного платіжного засобу)), 
або зняття та лібералізація заборон і обмежень на ви-
користання іноземної валюти (що створює інституційно-
правову базу для виникнення неофіційною доларизації);

2) економічне витіснення національної валюти 
іноземною валютою (заміщення іноземною валютою 
функцій національної)

Можливо паралельне ходіння двох і більше інозем-
них валют у різних співвідношеннях до національної, 
які, як правило, відрізняються або більшою стабільніс-
тю в плані інфляції, або більш широким географічним 
ареалом свого поширення. 

Доларизація може носити повний, змішаний або 
частковий характер, як усередині секторів національ-
ної економіки, так і в країні в цілому. Явище повної 
доларизації, як правило, характерно для слабороз-
винених в економічному відношенні держав, і є на-
слідком крайньої нестабільності внутрішньої грошо-
вої системи. Слід зазначити, що повна доларизація є 
крайнім заходом, і зазвичай означає визнання повної 
політичної неможливості контролю над грошовою про-
позицією з метою уникнення інфляції. Слід розрізняти 
офіційну, напівофіційну і неофіційну доларизацію.

Економічним змістом феномена доларизації є замі-
щення іноземною валютою (або валютами) функцій на-
ціональної. Скільки функцій, які з них і в якій мірі на-
ціональна валюта поступається іноземній? Це питання 
є ключовим, і відповідь на нього вкрай важливий при 
аналізі доларизації національної економіки. Для того 
щоб відповісти на це питання, необхідно розглянути 
феномен доларизації через призму функцій грошей. 

Узагальнюючи основні положення існуючих в літе-
ратурі підходів до класифікації доларизації по заміщу-
ваній функції, можна помітити, що дослідники, як пра-
вило, розмежовують три види доларизації в залежності 
від того, яка функція національної валюти заміщається 
іноземною валютою (або валютами).

1. Реальна доларизація, або доларизація цін (іно-
земною валютою (або валютами) заміщається функція 
міри вартості національної валюти);

2. Заміщення валют, або доларизація платежів (іно-
земною валютою (або валютами) заміщуються функції 
засобу обігу і засобу платежу національної валюти);

3. Заміщення активів, або доларизація заощаджень 
(іноземною валютою (або валютами) заміщається функція 
засобу накопичення національної валюти).

При вивченні доларизації ця особливість функції 
міри вартості накладає відповідну специфіку на аналіз 
заміщення функції міри вартості національної валюти 
іноземною валютою (або валютами). При розгляді замі-
щення всіх інших функцій національної валюти інозем-
ною валютою (або валютами) йдеться про заміщення 
національних грошових активів, що виконують певну 
функцію грошей, інвалютними аналогами. У той же час 
заміщення функції міри вартості національної валюти 
іноземної ніяк не пов'язано із заміщенням грошових ак-
тивів, оскільки цю функцію виконують не грошові акти-
ви, а ідеальні, подумки представлені гроші. При кількіс-
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ному вимірі заміщення функцій, відмінних від функції 
міри вартості, показники доларизації розраховуються 
як частка інвалютних грошових активів, виконують 
певну функцію грошей, від сумарних грошових активів, 
що виконують ту ж функцію. Наприклад, якщо функ-
ції засобу платежу і засобу обігу виконуються транс 
акційними готівкою та транс акційними депозитами, то 
рівень доларизації платежів, що характеризує ступінь 
заміщення цих функцій національної валюти іноземної, 
можна розрахувати як частка суми інвалютній готівки і 
інвалютних транс акційних депозитів від суми сукупної 
готівки і сукупних транс акційних депозитів. Аналогіч-
но, якщо функція накопичення виконується терміно-
вими депозитами і ототожнюється готівкою, то рівень 
доларизації заощаджень реального сектора економіки 
можна розрахувати як частка суми інвалютних стро-
кових депозитів і інвалютній ототожнюванною готівкою 
від суми сукупних строкових депозитів та сукупної 
ототжнюванної готівки.

У той же час рівень доларизації цін, показник, 
що є кількісною характеристикою заміщення функції 
міри вартості, не може бути розрахований в прив'язці 
до яким-небудь грошовим активам, оскільки функція 
міри вартості виконують не грошовими активами, а 
ідеальними, подумки уявними грішми. Тому кількіс-
но виміряти доларизацію цін вкрай складно. Кіль-
кісне вимірювання заміщення функції міри вартості 
пов'язане, з одного боку, з серйозними проблемами 
методологічного характеру, а саме, з труднощами 
розробки адекватного показника і формули для його 
розрахунку, а з іншого – з проблемами статистично-
го характеру, пов'язаними з відсутністю достовірних 
даних. Більшість дослідників, як правило, об'єднують 
доларизацію заощаджень банківської системи і дола-
ризацію заощаджень реального сектора економіки в 
рамках одного поняття «фінансова доларизація»

У нечисленних роботах, в яких зроблені спроби кіль-
кісного аналізу доларизації цін, оцінка рівня неявній 
доларизації цін проведена непрямим методом на осно-
ві коефіцієнта переносу. Коефіцієнт переносу показує 
ступінь ефекту переносу визначального механізм впли-
ву обмінного курсу національної валюти на рівень вну-
трішніх споживчих цін і рівень заробітної плати в країні. 
Ефект переносу полягає в «перенесення» зміни обмінно-
го курсу національної валюти на рівень цін і заробітної 
плати. Зростання рівня цін внаслідок девальвації наці-
ональної валюти, як правило, пояснюється дією ефек-
ту переносу. Таким чином, наявність ефекту переносу 
передбачає перегляд цін і заробітних плат в залежності 
від зміни обмінного курсу національної валюти, що в той 
же час свідчить про присутність неявній доларизації цін.

Різновиди доларизації можуть бути також кла-
сифіковані за кількістю валют, що виконують кож-
ну окремо взяту функцію грошей. Отже, доларизація 
може бути: моновалютного, бівалютного або мульти-
валютної залежно від того, скільки валют виконують 
відповідну функцію грошей. 

Питання кількісної оцінки доларизації є однією з 
фундаментальних проблем, з якими стикаються дослід-
ники при вивченні доларизації. Всі проблеми кількісно-
го виміру доларизації можна розділити на дві групи:

1. Проблеми методології кількісної оцінки дола-
ризації;

2. Статистичні проблеми кількісного виміру дола-
ризації.

Перша група включає в себе питання методологіч-
ного характеру, а саме, проблеми розробки адекватних 
показників доларизації і формул розрахунку цих по-
казників. Друга група проблем пов'язана з відсутністю 
надійних і достовірних статистичних даних, необхід-
них для кількісного виміру доларизації на основі обра-
ної методології оцінки. Відсутність серед дослідників 
єдиного підходу до визначення доларизації тягне за 
собою ряд проблем, пов'язаних з відсутністю загаль-
ноприйнятої методології кількісної оцінки доларизації. 

Дослідники все ще стикаються зі значними трудно-
щами розробки адекватних показників доларизації і 
формул для їх розрахунку. Досі не вирішено багато 
проблем практичного характеру, зокрема, проблеми, 
пов'язані з відсутністю достовірних статистичних да-
них. Існуючі проблеми кількісного вимірювання дола-
ризації не дозволяють зіставляти і порівнювати зна-
чення показників доларизації, розраховані для різних 
країн різними дослідниками. 

Доларизація характеризується значним різнома-
ніттям різновидів. Її можна класифікувати по шести 
істотним ознаками: 1) правовий статус використання 
іноземної валюти у вузькому сенсі; 2) правовий ста-
тус використання іноземної валюти в широкому сен-
сі; 3) кількість валют, що виконують функції грошей;  
4) ступінь заміщення національної валюти іноземної; 
5) сектор економіки (реальний і банківський); 6) функ-
ція національної валюти, що заміщуються іноземною 
валютою.

Оскільки економічним змістом феномена долари-
зації є заміщення іноземною валютою функцій на-
ціональної, то метою кількісного аналізу доларизації 
є кількісна оцінка ступеня заміщення функцій наці-
ональної валюти іноземної. Які функції і в якій мірі 
національна валюта поступається іноземній? Відповідь 
на це питання є ключовим завданням кількісної оцін-
ки доларизації. Іншими словами, показники долариза-
ції повинні кількісно відображати ступінь заміщення 
функцій національної валюти іноземної. При цьому 
показники доларизації повинні, з одного боку, кількіс-
но оцінити загальну ступінь заміщення всіх функцій 
національної валюти іноземної, а з іншого, кількісно 
розмежовувати заміщення різних функцій національ-
ної валюти іноземної. Таким чином, двома основними 
завданнями кількісного аналізу доларизації є:

1. точна кількісна оцінка загальної ступеня замі-
щення всіх функцій національної валюти іноземної; 

2. точна кількісна оцінка ступеня заміщення кож-
ної функції національної валюти іноземної окремо.

Для того щоб ці завдання були виконані, розроб-
ка показників доларизації повинна бути заснована на 
класифікації доларизації по замещаемой функції. Як 
було зазначено вище, всі проблеми кількісної оцінки 
доларизації зводяться або до методологічним пробле-
мам розробки показників доларизації і формул для їх 
розрахунку, або до проблем і обмеженням статистич-
ного характеру, пов'язаних з відсутністю достовірних 
статистичних даних за величинами, використовува-
ним при розрахунку значень показників доларизації.

Таким чином, проблема методології кількісної оцін-
ки доларизації вимагає суворого визначення феноме-
на, а статистичні проблеми полягають, насамперед, у 
пошуку даних, релевантних визначенню доларизації, 
якого дотримується дослідник. Аналіз ключових ста-
тистичних проблем вимірювання доларизації почне-
мо з розгляду існуючих проблем вимірювання рівня 
доларизації цін. Як було зазначено раніше, проблеми 
кількісної оцінки доларизації цін обумовлені, насампе-
ред, особливостями виконання грошима функції міри 
вартості. З огляду на те, що функція заходи вартос-
ті виконується не реальними, а ідеальними, подумки 
уявними грішми, кількісний вимір доларизації цін стає 
для дослідників надзвичайно важкою проблемою.

Висновок з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Дола-
ризація – явище надзвичайно багатогранне і багато-
аспектне. Тому в економічній літературі існує значна 
різноманітність тлумачень даного поняття і визначень 
самого терміна. На основі проведеного концептуаль-
ного і термінологічного аналізу існуючого понятійного 
апарату сформульовано визначення терміна «Дола-
ризація», що відображає економічну сутність і зміст 
феномена доларизації: доларизація – заміщення іно-
земною валютою (або валютами) ряду або всіх функ-
цій національної валюти (міри вартості, засоби обігу, 
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засобу платежу та засобу накопичення). Доларизація 
характеризується значним різноманіттям різновидів. 
Доларизовані країна в відміну від країни-члена фор-
мального валютного союзу позбавлена можливості 

участі в емісії єдиної валюти і проведення незалеж-
ної монетарної політики. Процеси доларизації мають 
дуже суперечливі наслідки як для грошово-кредитної 
сфери, так і для економіки в цілому.
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Аннотация
Статья представляет собой попытку комплексного изучения долларизации как одного из ключевых явлений междуна-
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ции в современных реалиях функционирования международной экономической системы. В работе определены основ-
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Summary
The article is an attempt to study the complex dollarization as one of the key events of international economic relations at 
the present stage. The focus of this article focuses on the study of the nature and content of economic dollarization as one 
of the most significant phenomena of modern economic reality. The article attempts to uncover the economic nature of 
the phenomenon of dollarization in modern realities of the international economic system. In this article, the basic essential 
characteristics of the phenomenon of dollarization in the conditions of dynamically developing.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА  
ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті дано коротку характеристику аспектів агропромислового комплексу. Окреслено теоретичні засади ефективності 
сільськогосподарського виробництва. Визначено показники оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва 
та шляхи її підвищення. Розглянуто основні показники рентабельності. Досліджено основні методи та прийоми оцінки 
ефективності, та суть поняття «ефективність виробництва».
Ключові слова: сільське господарство, оцінка ефективності, виробництво, ефективна діяльність підприємства, прибу-
ток як найважливіша фінансова категорія, рентабельність продукції, рентабельність продаж, рентабельність активів, 
рентабельність власного капіталу.

Постановка проблеми. Метою статті є дослі-
дження теоретичних аспектів ефективності 

сільськогосподарського виробництва, та аналіз показ-
ників, що використовуються на практиці сільськогос-
подарськими підприємствами.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні, методичні 
й практичні аспекти механізму підвищення ефективнос-
ті АПК розглянуті в працях В. Г. Андрійчука, О. А. Бу- 
гуцького, М. А. Голика, М. І. Кісіля, В. В. Прядка,  
П. Т. Саблука, О. М. Шпичака та інших вчених. Про-
те проблема ефективності – одвічна проблема, що за-
вжди була, є і залишатиметься актуальною.

Ефективна діяльність підприємства в сучасних 
умовах економіки залежить від основного показника 
ефективності – прибутку. Розвиткові теорії і практи-
ки формування та використання прибутку підприєм-
ства присвячено праці таких вітчизнянних вчених, як  
М. Білик, І. Бланк, Г. Кірейцев, В. Мец, А. Поддєрьогін, 
Г. Савицька, І. Балабанов та інших. Разом з тим деякі 
аспепкти з цієї проблематики потребують подальшого 
дослідження.

Виклад основного матеріалу. Аграрний сектор є 
важливою стратегічною галуззю української націо-
нальної економіки, яка забезпечує продовольчу без-
пеку та незалежність нашої держави, дає значній 
частині сільського населення робочі місця. Він формує 
15-17% валового внутрішнього продукту та близько 
60% фонду споживання населення, займає провідне 
місце серед секторів економіки у товарній структурі 
експорту і залишається практично єдиною галуззю, 
яка багато років поспіль забезпечує позитивне зовніш-
ньоторговельне сальдо [1].

На сьогодні особливо гостро постає питання ефек-
тивного й раціонального використання ресурсів сіль-
ськогосподарських підприємств. Важко назвати госпо-
дарський рівень, економічний ресурс, процес, важіль 
чи явище, стосовно яких не визначалася б ефектив-
ність. Аграрний сектор (сільськогосподарське ви-
робництво) в цілому [2], його підкомплекси (галузі), 
підприємства [3], окремі продукти [4], біоенергетичні 
ресурси [5], економічні важелі (державна підтримка, 
страхування), виробничо-технічне постачання [6] чи 
його дрібний фрагмент (відновлення спрацьованих де-
талей) розглядаються вченими-економістами з пози-
цій ефективності.

Однією з найбільш актуальних проблем стабіліза-
ції і подальшого прискореного розвитку виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах будь-якої фор-
ми власності є підвищення його ефективності.

Ефективність виробництва є узагальнюючою еко-
номічною категорією, якісна характеристика якої відо-
бражається у високій результативності використання 
живої та уречевленої праці в засобах виробництва. 
Вона визначається відношенням одержаних резуль-
татів до витрат засобів виробництва і живої праці [7].

Як зазначено в економічній енциклопедії «ефектив-
ність – це здатність приносити ефект, результативність 
процесу, проекту тощо, які визначаються як відношен-
ня ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей 
результат. Крім того, це досягнення найбільших ре-
зультатів за найменших витрат живої та уречевленої 
праці. Це конкретна форма вияву закону економії часу, 
їхній зв’язок здійснюється через підвищення продук-
тивності праці, яке означає зростання ефективності 
сукупної праці, ефективності всього виробництва, зу-
мовленої насамперед прогресом продуктивних сил» [8].

В. Г. Андрійчук [9] трактує ефективність як ре-
зультативність певного процесу, дії, що вимірюється 
співвідношенням між одержаним результатом і витра-
тами (ресурсами), що його спричинили.

О. А. Бугуцький визначав суть поняття «ефек-
тивність виробництва» як відношення одержаних ре-
зультатів до витрат праці та засобів виробництва у 
матеріальному виробництві; що ефективність вироб-
ництва є комплексною, узагальнюючою економічною 
категорією, якісна характеристика якої відбивається 
насамперед у результативності використання живої й 
уречевленої в засобах виробництва праці [10].

М. І. Кісіль підкреслює, що ефективність визначаєть-
ся зіставленням економічного результату (вигід від біз-
несу) з витратами на досягнення цього результату [11].

У працях багатьох учених суть ефективності поля-
гає саме в досягненні максимальної кількості продукції 
за мінімальних витрат. Зокрема М. А. Голик підкрес-
лює, що економічна ефективність сільського господар-
ства полягає у виробництві максимальної кількості ви-
сокоякісної продукції з одиниці сільськогосподарських 
угідь чи від однієї голови худоби за найменших витрат 
ресурсів з метою найповнішого задоволення потреб 
населення у продуктах харчування і промисловості, у 
сировині [12]. 

Підвищення ефективності виробництва означає, 
що на кожну одиницю витрат і застосованих ресурсів 
одержують більше продукції і доходу, що має значення 
для народного господарства, зокрема для кожного сіль-
ськогосподарського підприємства, та населення країни.

По-перше, чим менше праці і ресурсів витрачаєть-
ся на одиницю продукції, тим більше її можна одержа-
ти тими ж само засобами, і продукція буде дешевшою. 
Отже, підвищення ефективності сприяє збільшенню 
обсягів виробництва продукції і повнішому задоволен-
ню потреб населення.

По-друге, ефективність сільськогосподарського ви-
робництва безпосередньо впливає на рівень роздрібних 
цін на продукти харчування та товари широкого вжит-
ку, виготовлені із сільськогосподарської сировини.

Адже рівень цін тісно пов’язаний із суспільно необ-
хідними витратами на виробництво продукції. Підви-
щення ефективності і зниження собівартості створю-
ють умови для зниження роздрібних цін на ринку.

© Ратошнюк М.Б., 2015
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По-третє, підвищення ефективності виробництва 
впливає на збільшення доходів та рентабельності сіль-
ськогосподарських підприємств. Чим більше вони ви-
робляють і продають продукції, чим дешевше вона їм 
обходиться, тим вищі їх доходи, тим більше засобів 
вони зможуть виділити для розвитку виробництва, під-
вищення оплати праці та поліпшення соціальних умов.

Вітчизняні вчені у своїх наукових працях концен-
трують більшу увагу саме на економічній ефективності; 
однак, ураховуючи специфіку сільськогосподарського 
виробництва, доцільно розрізняти і такі види ефектив-
ності, як технологічна, соціальна і екологічна [13; 14].

Технологічна ефективність – це результат взаємо-
дії факторів виробництва, що характеризує досягнуту 
продуктивність живих організмів, які використовують-
ся в сільському господарстві як засоби виробництва. 
У рослинництві показниками технологічної ефектив-
ності є врожайність культур з одиниці посівної площі 
та основні параметри якості рослинницької продукції 
(вміст цукру в цукрових буряках, олії в насінні со-
няшнику, білка в зерні тощо). У тваринництві техноло-
гічними показниками ефективності є продуктивність 
худоби і птиці, а також основні параметри якості тва-
ринницької продукції.

Досягнутий рівень технологічної ефективності ви-
робництва істотно впливає на економічну ефективність, 
насамперед через існування постійних витрат, на ко-
трі, як відомо, виробники в короткостроковому періо-
ді впливати не можуть. Важливо й те, що показники 
технологічної ефективності відображають специфіку й 
особливості сільського господарства, пов’язані з функ-
ціонуванням у цій галузі основного засобу виробни-
цтва – землі і живих організмів як засобів виробництва. 
Вони дають змогу здійснювати порівняльну оцінку ре-
зультативності виробництва в динаміці і в територіаль-
ному аспекті за окремими підприємствами і регіонами.

Соціальна ефективність відображає поліпшення со-
ціальних умов життя людей. Вона спрямована на здій-
снення комплексу заходів, а саме: підвищення рівня за-
йнятості населення і скорочення безробіття, поступове 
збільшення заробітної плати, зацікавленість працівни-
ків у результатах роботи підприємства, створення умов 
для підвищення рівня освіти та професійного зростан-
ня, поліпшення умов праці, заміна важкої і непрестиж-
ної ручної праці засобами механізації й автоматизації, 
соціальні виплати на оздоровлення. Соціальна ефектив-
ність є, по суті, похідною від економічної ефективності. 
Вона, за однакових інших умов, буде тим вищою, чим 
вищого рівня економічної ефективності було досягнуто. 
Разом із тим із підвищенням соціальної ефективнос-
ті зростає продуктивність праці працівників, а отже й 
економічна ефективність виробництва, тобто тут має 
місце дія мультиплікативного важеля.

Соціальну ефективність визначають за допомогою 
таких показників: питома вага прибутку, спрямова-
ного на соціальні заходи і модернізацію обладнання; 
розмір одержаного прибутку з розрахунку на одного 
середньооблікового працівника; рівень забезпечення 
підприємства працівниками; середня заробітна плата 
по підприємству, динаміка її підвищення; витрати на 
навчання та перепідготовку кадрів.

Виділення екологічної ефективності в самостійну 
форму зумовлено щонайменше двома причинами. По-
перше, це необхідність створення екологічно безпечно-
го для людей довкілля, в якому зберігається біологічна 
рівновага, здійснюється виробництво екологічно чистої 
продукції і не допускається забруднення навколишнього 
середовища хімічними засобами сільськогосподарського 
призначення; по-друге, потреба в існуванні індикатора 
для визначення гармонійного розвитку виробництва.

Екологічна ефективність визначається розмірами вне-
сків, спрямованих на охорону навколишнього природного 
середовища. Оцінку її рівня визначають такі показники: 
частка чистого прибутку, спрямованого на екологічні захо-
ди; питома вага прибутку, що витрачається на утилізацію 

відходів; частка екологічно чистої продукції в загальному 
її виробництві; наявність очисних споруд і сховищ для 
зберігання технологічних стоків; частка екологічно чистих 
кормів для годування тварин у загальній їхній кількості; 
кількість медичних препаратів, які використовуються для 
ветеринарного обслуговування тварин.

Економічна ефективність показує кінцевий резуль-
тат від застосування всіх виробничих ресурсів та ви-
значається порівнянням одержаних результатів і ви-
трат виробничих ресурсів.

Для оцінки економічної ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва С. П. Азізов, П. К. Кенійський, 
В. М. Скупий говорять про необхідність застосування 
системи показників, яка передбачає (у тому або іншому 
поєднанні) розрахунок таких показників [15]:

•	 виробництво	валової	продукції	на	1	га	сільсько-
господарських угідь, на середньорічного працівника, 
на 1 люд.-год., на 1 грн. основних виробничих фондів і 
оборотних засобів;

•	 розмір	 поточних	 витрат	 виробництва	 на	 1	 грн.	
валової продукції;

•	 розмір	валового	і	чистого	доходу	(прибутку)	на	
1 га сільськогосподарських угідь, на середньорічного 
працівника, на 1 люд.-год., на 1 грн основних виробни-
чих фондів і оборотних засобів;

•	 рівень	рентабельності	й	норма	прибутку	(чисто-
го доходу) сільськогосподарського виробництва.

Щоб зробити висновок щодо рівня ефективності 
роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно 
порівняти з понесеними витратами. Це порівняння, 
тобто співвідношення прибутку з понесеними витрата-
ми, характеризує таке поняття, як рентабельність (Р).

 

Рентабельність означає прибутковість, або доход-
ність, виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, 
послуг) чи окремих її видів; доходність підприємств, 
організацій, установ у цілому як суб’єктів господар-
ської діяльності; прибутковість різних галузей еконо-
міки. Показники рентабельності є відносними харак-
теристиками фінансових результатів і ефективності 
діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутко-
вість підприємства з різних позицій і групуються від-
повідно до інтересів учасників економічного процесу, 
ринкового обміну. Показники рентабельності є важ-
ливими характеристиками факторного середовища 
формування прибутку (доходу) підприємства. З цієї 
причини вони є важливими обов’язковими елементами 
порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану під-
приємства. При аналізі виробництва показники рента-
бельності використовуються як інструмент інвестицій-
ної політики і ціноутворення. Різні варіанти рішень, 
що приймаються для визначення прибутку, поточних 
витрат, авансової вартості, для розрахунку рентабель-
ності, зумовлюють наявність значної кількості показ-
ників рентабельності.

Основні показники рентабельності:
1. Рентабельність продукції.
2. Рентабельність реалізації.
3. Рентабельність активів.
4. Рентабельність поточних активів.
5. Рентабельність власного акціонерного капіталу.
1. Рентабельність продукції (витрати) (Рпр) визна-

чається відношенням прибутку від реалізації продук-
ту від реалізації продукції (Пр) до повної собівартості 
реалізації продукції (С):

                      [16]

Цей показник характеризує вихід прибутку в про-
цесі реалізації продукції на одиницю витрат в осно-
вній діяльності підприємства.

2. Рентабельність реалізації (Рреа) визначається як 
відношення прибутку від реалізації (Пр) до виручки 
від реалізації без податків, що включаються в ціну 
продукції (В):
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                  [16]

Рентабельність реалізації характеризує доходність 
основної діяльності підприємства. Менеджер викорис-
товує цей показник для контролю над взаємозв’язком 
між цінами, кількістю товару, що реалізується, витра-
тами виробництва і реалізацією продукції.

3. Рентабельність активів (Ракт) визначається як від-
ношення прибутку (балансового чи чистого) (Пб або Пч) до 
середнього розміру активів за якийсь період (Аср):

               [16]

Цей показник служить для визначення ефектив-
ності використання капіталу, оскільки дає загальну 
оцінку доходності вкладеного у виробництво капіталу, 
як власного, так і взаємного. Рентабельність активів 
також може виступати як ефективність використання 
матеріальних і фінансових ресурсів: рентабельності 
продажів і обіговості активів 

                     [16]
Чим менша доля прибутку в ціні, тим більша пови-

нна бути швидкість обороту, щоб рентабельність вкла-
день у підприємство була достатньою. І навпаки, чим 
нижча швидкість обороту, тим більша повинна бути 
доля прибутку в ціні товару.

4. Рентабельність поточних активів (Рпа) є відно-
шенням чистого прибутку підприємства (Пч) до се-
реднього розміру поточних активів (оборотних коштів) 
підприємства (Ап.ср):

                    [16]

Цей показник характеризує розмір прибутку, отри-
маний з кожної гривні, що вкладена у поточні активи.

5. Рентабельність власного акціонерного капіталу 
(Ракц.к) визначається як відношення чистого прибут-
ку (Пч) до середньої величини власного капіталу під-
приємства (Кс) за якийсь період: 

                 [16]

Цей показник займає особливе місце серед по-
казників рентабельності і характеризує ефективність 
використання власних коштів акціонерів, розмір при-
бутку, що отриманий на кожну гривню вкладень акці-
онерів у підприємство і залишається в розпорядженні 
підприємства. Значення цього показника відбиває сту-
пінь привабливості об’єкта для вкладень коштів акці-
онерів. Чим вище цей показник, тим більше прибутку 
припадає на одну акцію, тим вище потенційні диві-
денди. На розмір рентабельності власного акціонерно-
го капіталу впливає показник рентабельності активів. 
У ринковій економіці надається велике значення по-
рівнянням прибутку з прибуткоутворюючими факто-
рами і базами його формування.

Під час стандартної оцінки фінансового стану під-
приємства пропонується західними методиками:

–  по-перше, використання системи взаємозв’язаних 
показників рентабельності, кожний з яких несе одна-
кове навантаження як для робітників підприємства, 
так і для користувачів фінансової інформації (мене-
джерів, акціонерів, інвесторів та кредиторів);

– по-друге, використання системи показників рен-
табельності як однієї з елементів фінансово-економіч-
ної оцінки поточного стану підприємства;

– по-третє, необхідність проведення динамічного і 
порівняного аналізу показників рентабельності за сек-
торами основної діяльності, за підприємствами-анало-
гами і підприємствами конкурентами.

Для цієї мети розроблена система показників рен-
табельності, котра об’єднує три основних класи показ-
ників (табл. 1):

1. Показник рентабельності, розрахований на під-
ставі прибутку (доходу).

2. Показник рентабельності, розрахований у зв’язку 
з використанням виробничих активів.

3. Показник рентабельності, розрахований на під-
ставі потоків власних грошових коштів.

Таблиця 1
Система фінансових коефіцієнтів рентабельності
Основні класи 

показників 
рентабельності

Фінансові коефіцієнти 
рентабельності

1. Показник 
рентабельності, 
розрахований на 
підставі прибут-
ку (доходу)

1.1. Коефіцієнт обмеженого рівня 
валового прибутку.
1.2. Коефіцієнт обмеженого рівня 
прибутку від основної (операцій-
ної) діяльності.
1.3. Коефіцієнт обмеженого рівня 
прибутку всієї діяльності підпри-
ємства.
1.4. Коефіцієнт обмеженого рівня 
чистого прибутку.
1.5. Коефіцієнт критичної рента-
бельності.

2. Показник 
рентабельності, 
розрахований 
у зв’язку з ви-
користанням 
виробничих 
активів

2.1. Коефіцієнт віддачі на всю 
суму виробничих активів.
2.2. Коефіцієнт віддачі на інвесто-
ваний капітал.

2.3. Коефіцієнт віддачі на акціо-
нерний капітал.

3. Показник 
рентабельності, 
розрахований на 
підставі потоків 
власних грошо-
вих коштів

3.1. Коефіцієнт рентабельності 
відбору.
3.2. Коефіцієнт рентабельності 
сукупного капіталу.
3.3. Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу.
3.4. Коефіцієнт обслуговування 
боргу.

Усі ці показники вкупі, з виділенням будь-якого з 
них як головного або без виділення такого, дають мож-
ливість повніше охарактеризувати ефективність сіль-
ськогосподарських підприємств. У них знаходять від-
биття оцінки рівня й ефективності використання усіх 
видів ресурсів і витрат, що задіяні у виробництві [17]:

1) землі як основного засобу сільськогосподарсько-
го виробництва – вартість валової продукції, сума ва-
лового доходу, прибутку (чистого доходу) на одиницю 
земельної площі;

2) живої праці – вартість валової продукції, сума 
валового доходу, прибутку (чистого доходу) на оди-
ницю витрат праці або на чисельність середньорічних 
працівників;

3) минулої уречевленої праці в основних засобах 
виробництва – вартість валової продукції, сума вало-
вого доходу, прибутку (чистого доходу) на 1 грн осно-
вних виробничих фондів;

4) поточних виробничих витрат – собівартість ва-
лової продукції, окупність виробничих витрат, рівень 
рентабельності.

Отже, система показників ефективності повинна:
відображати витрати всіх видів ресурсів, що спо-

живаються на підприємстві;
створювати передумови для виявлення резервів 

підвищення ефективності виробництва;
стимулювати використання всіх резервів, наявних 

на підприємстві;
забезпечувати інформацією щодо ефективності ви-

робництва всі ланки управлінської ієрархії;
виконувати критеріальну функцію, тобто для кож-

ного з показників мають бути визначені правила ін-
терпретації її значень.

Висновки. Таким чином, ефективність діяльності 
сільськогосподарських підприємств – це досягнення 
стратегічного прибутку на кожному етапі розвитку 
аграрного підприємства при забезпеченні фінансової 
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сталості та платоспроможності, оптимального співвід-
ношення рентабельності та ризику.

Ефективна діяльність підприємств залежить від 
безпосереднього ефекту отримання прибутку. Однак 
її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отри-
маного прибутку.

Ефективність підприємства визначається через 
його рентабельність. Рентабельність – це відносний по-
казник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у 
відсотках. Різні варіанти рішень, що приймаються для 
визначення прибутку, поточних витрат, авансованої 
вартості, для розрахунку рентабельності, зумовлюють 
наявність значної кількості показників рентабельності. 
Госпрозрахункова рентабельність включає такі показ-
ники: – рентабельність окремих видів продукції (робіт, 
послуг): прибуток від випуску, реалізації (собівартість); 
прибуток від випуску, реалізації (собівартість за міну-
сом матеріальних витрат); прибуток від випуску, реалі-
зації (вартість за оптовими цінами) [17];

– рентабельність підприємств, установ: балансо-
вий прибуток (авансова вартість); прибуток від осно-
вної діяльності (поточні витрати, собівартість); при-
буток від основної діяльності (обсяг реалізації за 
оптовими цінами);

– рентабельність галузей економіки: прибуток га-
лузі (головний капітал); прибуток галузі (поточні ви-
трати); прибуток галузі (обсяг реалізації). Обчислення 
рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) 
може ґрунтуватися на показниках прибутку від їхньо-
го випуску або реалізації. При цьому поточні витрати 
можуть братися в таких варіантах: собівартість (ви-
робнича або повна); собівартість за виключенням ма-
теріальних витрат (рентабельність щодо заново ство-
реної вартості); вартість в оптових цінах (вартість за 
мінусом непрямих податків). 

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств 
можуть використовуватися: балансовий прибуток; при-
буток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від 
основної діяльності; прибуток від інших видів діяльнос-
ті (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зі-
ставляється з авансованою вартістю, яку можна брати 
в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний 
капітал, позичковий капітал, основний капітал, обо-
ротний капітал). Для розрахунку ефективності галузей 
береться загальна сума прибутку, отримана підпри-
ємствами, об’єднаннями, іншими госпрозрахунковими 

формуваннями, що входять у відповідну галузь еко-
номіки. На рівень ефективності галузі впливатиме на-
явність у ній низькорентабельних і збиткових підпри-
ємств. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє 
визначити ефективність вкладення коштів у нього та 
раціональність їх використання. Підприємство є рента-
бельним, якщо суми виручки від реалізації продукції 
досить не тільки для покриття витрат на виробництво 
та на реалізації, а й на утворення прибутку [17].

Щоб досягти підвищення економічної ефективнос-
ті сільськогосподарського виробництва, слід виконати 
комплекс таких основних заходів:

•	 поліпшення	 використання	 землі,	 підвищення	 її	
родючості;

•	 впровадження	комплексної	механізації	та	авто-
матизації виробництва;

•	 поглиблення	спеціалізації	і	концентрації	вироб-
ництва на основі міжгосподарської і агропромислової 
інтеграції;

•	 раціональне	використання	виробничих	фондів	 і	
трудових ресурсів;

•	 впровадження	інтенсивних	і	ресурсозберігаючих	
технологій та індустріальних методів виробництва;

•	 підвищення	якості	і	збереження	виробленої	про-
дукції;

•	широке	використання	прогресивних	форм	орга-
нізації виробництва та оплати праці;

•	 розвиток	сільськогосподарського	виробництва	на	
основі різноманітних форм власності і видів господарю-
вання та створення для них рівних економічних умов, 
необхідних для самостійної та ініціативної роботи;

•	 підвищення	технічного	і	технологічного	рівня	НТП.
Економічну ефективність сільськогосподарського 

виробництва також можна підвищувати шляхом по-
шуку і освоєння нових ринків збуту виробленої про-
дукції. Адже більшість виробників у сільському госпо-
дарстві не вміють реалізовувати свою продукцію. Вони 
багато років навчались «здавати» її, а тепер продук-
цію слід продавати. Отже, необхідно вдосконалювати 
роботу маркетингової служби, яка б могла вивчати 
ситуацію на ринку й просувати сільськогосподарську 
продукцію до споживачів.

У підвищенні економічної ефективності сільсько-
господарського виробництва велику роль повинен віді-
грати власник, господар. Лише це дасть змогу найви-
гідніше реалізувати наявні можливості.
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Постановка проблеми. Підприємство, що вико-
ристовує концепцію маркетингу, вважає, що 

воно знає потреби та нестачі покупців і задоволь-
няє їх більш ефективно, ніж це роблять конкурен-
ти. Отримання певного прибутку забезпечується за 
рахунок інформування споживача про послуги та 

задоволення його потреб. Сучасний ринок характе-
ризується активним насиченням ринкового простору 
інформацією, зростанням її значущості й цінності. 
В цих умовах суттєво ускладнюються процеси кому-
нікаційного впливу на споживачів. У зв’язку з цим 
доцільно розробляти відповідний алгоритм просуван-
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ня послуг авіаперевізників, алгоритм, що враховував 
би їхню специфіку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми. В Укра-
їні проблемі застосування маркетингових комунікацій 
присвячені теоретичні та практичні розробки відомих у 
цій сфері учених: А.Войчака, В. Королька, Т. Лук’янець,  
Т. Примак, Г. Почепцова, Т. Циганкової та ін. Але недо-
статньо вивченими є питання, що пов’язані з методами 
та алгоритмами розрахунку ефективності використан-
ня різних інструментів маркетингових комунікацій у 
комплексі та їх вплив на імідж авіакомпанії.

Постановка завдання. Спираючись на метод еко-
номічного аналізу, синтезу та оптимізації скласти 
алгоритм розрахунку ефективності та вибору для за-
стосування у комплексі інструментів маркетингових 
комунікацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний ринок характеризується активним насиченням 
ринкового простору інформацією, зростанням її зна-
чущості й цінності. В цих умовах суттєво ускладню-
ються процеси комунікаційного впливу на споживачів. 
У зв’язку з цим доцільно розробляти відповідний ал-
горитм просування послуг авіаперевізників, алгоритм, 
що враховував би їхню специфіку. Починати слід з 
формування реакції, яку чекаємо від потенційних 
клієнтів, а саме: поінформованості, знання збалансо-
ваності, переваги, переконаності чи здійснюються по-
купки. Потім треба визначити керівні принципи ви-
бору рекламного повідомлення, включаючи його зміст, 
структуру, формат і вибір засобів масової інформації, 
у тому числі персональні та не персональні канали ко-
мунікацій. Далі необхідно розглянути основні методи, 
використовувані для визначення загального бюджету 
на просування: реально можливий (за залишковим 
принципом), у вигляді відсотка від продажів, на основі 
зіставлення витрат конкурентів з рівнем, відповідним 
цілям і завданням маркетингу і рекламної компанії. 
Надалі слід надати аналіз сутності кожного засобу 
просування; реклами, персональних продажів, стиму-
лювання збуту і зв’язків з громадськістю. А на за-
вершальному етапі слід передбачити характеристику 
чинників, що впливають на просування, – систему за-
собів просування товарів і послуг: види товарів та рин-
ків, стратегії «тягни-штовхай», стадії готовності по-
купця до здійснення покупки і стадії життєвого циклу 
товару. А висновком буде вже управління, контроль 
та оцінювання комплексу маркетингових комунікацій.

До формування структури комплексу маркетин-
гових комунікацій для компаній, що діють на ринку 
авіаперевезення, кардинальним чином відрізняють-
ся і на перше місце виходять різні засоби паблік-ри-
лейшнз [4, с. 173].

Через особливості перевезень великого значення 
набуває особистий контакт клієнта зі співробітником 
авіакомпанії – «ноу-хау» здобуваються та устаткуван-
ня можна купити, але тільки контакти й особисті зу-
стрічі допомагають знайти шлях до клієнта. Однак це 
не однаково стосується всіх послуг з авіаперевезення. 
Так, деякі стандартні послуги можна пропонувати і 
без прямого особистого контакту. Тому надалі струк-
туру комплексу маркетингових комунікацій можна 
формувати залежно від особливостей конкретної по-
слуги з авіаперевезення.

Щоб ґрунтовно розглянути окремі авіатранспорт-
ні послуги, зазвичай їх класифікують. Існує кілька 
класифікацій. Відповідно до найпоширенішої з них 
послуги можна класифікувати: пасажирські перельо-
ти, чартерні рейси, вантажні перевезення, надання 
готельно-гостинничних номерів, транспортування від 
аеропорту до місця призначення та супутні сервісні 
послуги [2, с. 205].

Для маркетолога, що формує структуру комплексу 
просування конкретної послуги на ринку, ця класи-
фікація не є придатною. Тому слід звернути особливу 

увагу на те, що має бути покладено в основу «марке-
тингової» класифікації.

Реклама індустрії авіаперевезень має свої відмінні 
риси:

– реклама направлена на пасажирів несе велику 
відповідальність за істинність і точність переданих по-
відомлень;

– пасажирські послуги, на відміну від звичайних 
товарів, не мають постійної якості, смаку, корисності і 
тому потребують пріоритетного розвитку таких функ-
цій реклами, як інформування та пропаганда;

– реклама направлена на пасажирів вимагає ви-
користання зорових наочних засобів, що більш повно 
відображають об’єкти пасажирського інтересу, тому 
тут як ніде часто використовуються фотоматеріали, 
картини, барвиста продукція. 

Однак при створенні її також необхідно враховува-
ти загальні основні принципи реклами: 

– реклама повинна бути короткою, інакше вона 
сприймається не повністю;

– реклама має бути зрозумілою клієнту-тоді вона 
довше втримається в пам’яті;

– те, про що йдеться на початку і в кінці пові-
домлення, запам’ятовується краще, ніж те, про що 
йдеться в середині. Тому при побудові тексту і маке-
та рекламного повідомлення слід заздалегідь виділити 
головне, щоб почати або закінчити їм;

– матеріал має бути різноманітний або незвичай-
ний, тоді він запам’ятовується краще;

– інформація легше сприймається і краще 
запам’ятовується, якщо вона не суперечить звичним 
поняттям, переконанням чи думкам;

– необхідно враховувати дух основних тенденцій 
суспільного життя.

Для цього потрібно проводити соціологічні опиту-
вання населення, тобто маркетингові дослідження.

Основні складові якості авіаперевезень: надійність 
перельоту, компетентність, розуміння та чуйність пер-
соналу, доступність, довіра, безпека, увічливість, додат-
кова якість (зовнішні елементи). Оскільки з наданням 
авіаперевезень надійність та безпека надаються у різ-
них формах і якостях, потенційні клієнти більш уважно 
прислухаються до оцінювання діяльності авіакомпанії, 
його послуг іншими людьми, ніж до рекламних повідо-
млень, оплачених самою авіакомпанією. Авіаперевізник 
працює з різною клієнтурою: підприємствами й органі-
заціями, приватними клієнтами, іншими перевізниками 
і аеропортами. Усі вони довіряють йому свою безпеку.

Аналіз комунікаційної діяльності фірми – це дослі-
дження сукупності маркетингових дій, умов, зв’язків 
тощо для з’ясування ефективності діяльності фірми в 
досягненні цілей маркетингових комунікацій.

За математичними методами розрахунку можна вра-
хувати результати від застосування того, чи іншого ін-
струмента маркетингових комунікацій, що зможе отри-
мати авіакомпанія. Важко спрогнозувати вплив кожного 
з цих інструментів на загальну ефективність для всього 
комплексу маркетингових комунікацій [4, с. 174].

У багатьох випадках задачу прийняття рішень в 
загальному вигляді можна описати множиною допус-
тимих виборів (альтернатив) і заданим на цій множи-
ні відношенням рівноваги, які відображають інтереси 
особи, яка приймає рішення (ОПР). [1, с. 53] У цьому 
разі задача прийняття рішень полягає у виборі допус-
тимої альтернативи, яка є кращою серед усіх альтер-
натив для заданого відношення переваги. Відношення 
переваги на множині альтернатив можна описати ана-
ліз синтезу складових інструментів комплексу марке-
тингових комунікацій.

Програма аналізу обрахунку показників комплек-
су маркетингових комунікацій, яка повинна швидко 
і достатньо достовірно обчислювати великий масив 
даних, а також передавати необхідні результати роз-
рахунку іншим складовим високоінтелектуальному 
комплексу програмам.
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Програма оптимізації, що дозволяє проводити 
оптимізацію декількох цільових функцій (F) при зміні 
декількох десятків змінних параметрів, що оптимізу-
ються, (x1, x2, …, xi) в досягненні одного єдиного мі-
німуму функції Fmin оминаючи при цьому локальні 
мінімуми [5, с. 133].

Для формування ефективного комплексу марке-
тингових комунікацій авіатранспортного підприєм-
ства пропонуємо до використання автоматичне про-
ектування, що полягає в багатократному проведені 
аналізу схем. Аналіз представляє собою розрахунок 
характеристик повної схеми на основі характеристик 
компонентів, що її складають. Метод синтезу складо-
вих інструментів комплексу маркетингових комуні-
кацій дозволяє провести аналіз впливу економічних 
факторів та врахувати вплив на споживчу аудиторію. 
На ряду з компонентами комплекс маркетингових ко-
мунікацій з розрізненими параметрами можуть міс-
титися компоненти зі зосередженими параметрами. 
Елементи зі зосередженими параметрами виникають 
чи в еквівалентних схемах моделей використовуваних 
активних комплексах, чи безпосередньо як елементи 
схем. Схеми зі зосередженими параметрами слід ана-
лізувати за допомоги використання топології в розга-
луженнях вузлів. Повний комплекс описується матри-
цею провідності з врахуванням компонентів матриць з 
визначенням її показників. 

За методом аналізу вивчення комплексу марке-
тингових комунікацій потребує розчленування його 
на складові елементи. Кожний із виділених частин 
аналізується окремо у межах єдиного цілого. Отже, 
кожний процес (інструмент комплексу маркетингових 
комунікацій) описується матрицею. А сам комплекс 
маркетингових комунікацій тоді відображається як 
результативна матриця усіх інструментів, що до нього 
входять і впливають на кінцевий результат.

Модель, що пропонується, являє собою матрицю до 
кожного елемента комплексу маркетингових комуні-
кацій, що включає коефіцієнти передачі повідомлення 
(ефективність) та зворотного зв’язку (від споживача), 
а також вхідні та вихідні параметри опору. Вона опи-
сує взаємозв’язок між змінними і відображає ступінь 
впливу цих змінних на характеристичний критерій. Ця 
модель включає в себе основні рівняння матеріальних 
та економічних балансів; рівняння, що описують фі-
зичні процеси в системі маркетингових ко-
мунікацій; нерівності, що визначають облас-
ті допустимих значень змінних. Наступним 
завданням є оптимізації для вирахування 
чисельності охопленої аудиторії і витрат 
обраних носіїв інструментів комплексу мар-
кетингових комунікацій для отримання ба-
жаного прибутку та пасажирообороту. 

Від застосування обраних видів інстру-
ментів комплексу маркетингових комуні-
кацій залежить порядок перемноження 
матриць. При послідовному застосу-ван-
ні – послідовне перемноження відповідно до 
порядку застосування. При одночасному за-
стосуванні обраних видів інструментів ма-
триці слід перемножити попарно з менших 
до кінцевої результуючої [4, с. 173].

Так, при складанні окремої матриці для 
кожного з елементів певного виду марке-
тингових комунікацій і множенні їх одна на 
одну, відповідно до математичного правила 
перемноження матриць, можна отримати 
результуючу матрицю для кожного виду 
кожного інструмента комплексу маркетин-
гових комунікацій.

Дослідження процесу нормування показ-
ників ефективності застосування маркетинго-
вих комунікацій, складання та перемножен-
ня матриць по різним інструментам впливу 
на споживача та ренормування результатів, 

дало змогу визначити послідовність точно визначених 
дій, що призводять до вирішення поставленого завдан-
ня. Алгоритм оптимізації та знаходження результуючих 
значень можна описати наступним чином:

– є початкові данні змінних величин в матрицях і 
їх крайні значення max і min;

– є початкові значення величин, що не оптимізо-
вані, – const;

– є обмеження: ∑S11=1, ∑S22=1;
– є одна, або декілька цільових функцій: SКМК11≤1, 

SКМК22≤1, SКМК12≤0,9, SКМК21≤1.
Перший крок. Обчислення в програмі аналізу зна-

чень SКМК11, SКМК12, SКМК21, SКМК22 згідно з початковими 
і постійними значеннями матриць видів інструментів 
комплексу маркетингових комунікацій. Другий крок. 
Перехід до програми оптимізації запам’ятовування 
знайдених значень SКМК11, SКМК12, SКМК21, SКМК22. Визна-
чення та надання нових значень змінних величин, 
що оптимізуються, з переходом до програми аналізу. 
Тобто повернення до першого кроку. Якщо значення 
членів матриці SКМК зростають, змінні величини змі-
нюються в тому напрямі. В протилежному випадку мі-
няється напрям і перехід до першого кроку. 

Для визначення ж оптимального значення для кож-
ного з інструментів та його впливу на весь комплекс 
маркетингових комунікацій слід використовувати вже 
розроблені програми, що полегшують підрахунки, ана-
ліз та сам процес оптимізації. Матимемо такий алго-
ритм дій програми для швидкого підрахунку об’ємного 
масиву інформації з приводу різних показників ефек-
тивності кожного з носіїв маркетингових комунікацій, 
аналізу його дії та оптимізації його системного впливу 
на весь комплекс маркетингових комунікацій:

1. Задати змінну x1 і крок Δx.
2. Знайти x2 = x1 + Δx. Обчислити ƒ(x1) і ƒ(x2).
3. Якщо ƒ(x1) > ƒ(x2) то, інакше x3 = x1 – Δx.
4. Обчислити ƒ(x3); Fmin=min{ƒ(x1), ƒ(x2), ƒ(x3)}, Xmin

5. Знайти x.
6. Перевірка на закінчення пошуку. Якщо умови ви-

конуються, то пошук – закінчено, інакше перейти до п. 7.
7. Прийняти за x1 найкращу з точок x і Xmin. Пере-

йти до п. 2.
Так повторюється до тих пір, поки SКМК більше 

не змінюються чи дорівнюють 1.
Схематично це виглядатиме так (рис. 1).

Так, F=0

Ні, F>0

Ввід вихідних 
данихВвід вихід-

них даних 
для опти-

мізації Аналіз обчис-
лення SKMK11, 

SKMK22

𝐹𝐹 = (1 − 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾11) + (1 − 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾12) + (1 − 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾21) + (1 − 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾22)
Оптимізація обчислення цільової функції

якщо
F≥0

Вивід результуючих
x1, x2, x3, …, xn

Вивід обрахованих коефіціє-
нтів матриць
SKMK21, SKMK12

X1±Δx1,
x2±Δ x2 ,

…
xi±Δ xi

Рис. 1. Схематичний алгоритм роботи математичної програми АСО
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В залежності від застосування обраних видів інстру-
ментів комплексу маркетингових комунікацій, залежить 
порядок перемноження матриць. При послідовному за-
стосуванні – послідовне перемноження відповідно до 
порядку застосування. При одночасному застосуванні 
обраних видів інструментів, матриці слід перемножити 
попарно з менших до кінцевої результуючої.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших досліджень у даному напрямку. Для оціню-
вання ефективності використання кожного інструмен-
та в складеному комплексі маркетингових комунікацій 
запропоновано метод аналізу, синтезу і оптимізації 
(АСО), який являє собою матрицю до кожного ін-
струмента комплексу маркетингових комунікацій, що 
включає коефіцієнти передачі повідомлення (ефектив-
ність) та зворотного зв’язку (від споживача), а також 
вхідні (затрати) та вихідні (прибуток) параметри. За 
рахунок запропонованого методу вирішується зада-

ча синтезу комунікаційних змінних, а також такі пи-
тання: скільки потрібно вкласти коштів в кожний з 
інструментів (в подальшому носіїв) комплексу марке-
тингових комунікацій і яку кількість можливих клі-
єнтів потрібно оповістити (охватити), щоб отримати 
бажане збільшення прибутку компанією від продажу 
пропонованого до споживання товару (послуги).

Одним з вирішених під час дослідження питань є од-
ночасність дії кількох видів маркетингових комунікацій та 
їх періодична розтягнутість в дійсному часі. Згідно приве-
деного в статті алгоритму дій по методу аналізу, синтезу 
і оптимізації, вирішується задача синтезу комунікаційних 
змінних, а також такі питання: скільки потрібно вклас-
ти коштів в кожний з інструментів (в подальшому носі-
їв) комплексу маркетингових комунікацій і яку кількість 
можливих клієнтів потрібно оповістити (охватити), щоб 
отримати бажане збільшення прибутку компанією від 
продажу пропонованого до споживання товару (послуги).
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АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА  
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ АНАЛИЗА,  
СИНТЕЗА И ОПТИМИЗАЦИИ (АСО)

Аннотация
В статье предложен алгоритм процесса формирования комплекса маркетинговых коммуникаций методом АСО. Иссле-
дование процесса нормирования показателей эффективности применения маркетинговых коммуникаций, составление 
и перемножения матриц по различным инструментам воздействия на потребителя и ренормування результатов, по-
зволило определить последовательность точно определенных действий, приводящих к решению поставленной задачи. 
Алгоритм оптимизации и нахождения результирующих значений эффективности передачи сообщения с учетом об-
ратной связи от потребителя позволяет быстро подсчитать объемный массив информации по поводу различных по-
казателей эффективности каждого из носителей маркетинговых коммуникаций, анализа его действия и оптимизации 
его системного влияния на весь комплекс маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: алгоритм действий, маркетинговые коммуникации, метод АСО, алгоритм формирования комплекса 
маркетинговых коммуникаций, эффективность рекламного обращения. 
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ТHE ALGORITHM OF THE FORMATION OF COMPLEX  
MARKETING COMMUNICATION METHOD ANALYSIS,  
SYNTHESIS AND OPTIMIZATION (ASO)

Summary
In the article described the algorithm of the formation of complex marketing communication method ASO. Investigation 
of valuation indicators of the effectiveness of marketing communications, assembly and multiplying matrices for different 
instruments to influence consumer and renormuvannya results made it possible to define precisely defined sequence 
of actions that lead to solving the problem. Algorithm of optimization and efficiency of the resulting values of the 
message with regard to feedback from customers to quickly calculate volumetric array of information about the different 
performance of each media marketing communications, analysis of its performance and optimize its systemic impact on 
the full range of marketing communications.
Keywords: algorithm of actions, marketing of communications, the method of ASO, algorithm of marketing communication 
complex, effectiveness of advertising appeal.
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ АВІАПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена вивченню загальних питань збутової політики авіапідприємства. Досліджено особливості вико-
ристання інформаційних та електронних технологій в сфері розподілу послуг і їх впливу на комерційну діяльність 
компанії. Визначено необхідність використання дистрибутивної та інвентарної системи бронювання авіаперевезень 
для покращення матеріального стану підприємства та забезпечення конкурентоспроможності на ринку авіапослуг.
Ключові слова: збут, дистрибуція, авіакомпанія, авіаперевезення, бронювання.

Постановка проблеми. Продаж перевезень є од-
ним з найбільш важливих факторів, що визна-

чають успіх комерційної експлуатації авіалінії. Дис-
трибутивний канал або спосіб продажу перевезень 
представляє собою шлях, яким продукт авіакомпанії 
доставляється споживачеві. При розробці своєї системи 
розподілу продуктів авіакомпанія прагне забезпечити 
максимальний доступ споживачів при мінімальній ціні.

В останні роки авіакомпанії розробляють і вдоско-
налюють власну мережу розподілу послуг, що дозволяє 
заощадити видатки на паливно-мастильних матеріа-
лах, заробітної плати, тим самим збільшити кошти на 
утримання і модернізацію повітряних суден в компанії; 
ретельно аналізують можливості різних комп'ютерних 
систем бронювання та розміщення свого ресурсу у тій 
чи іншій системі; зайняті пошуками великих корпора-
тивних клієнтів альтернативних посередників.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, яке полягає у необхід-
ності запровадження в авіакомпаніях системи автома-
тизованого бронювання, що покращить дистрибутивну 
систему розподілу послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Пер-
шочерговим аспектом для формування ефективного 
управління діяльністю по збуту та розподілу послуг 
на даному етапі економічних відносин є нові ринкові 
умови. При чому ці умови присутні як в більшості га-
лузях загалом, так і в авіації зокрема.

Перенасичення ринків, жорстка конкуренція, ціно-
вий тиск та зниження рівня рентабельності зумовлю-
ють тенденції глобалізації, інтернаціоналізації та ди-
версифікації галузі. 

Вимогливі покупці надають перевагу саме тим авіа-
компаніям, які надають послуги в індивідуальному під-
ході, узгоджених з їх потребами. Для створення такої 
пропозиції авіапідприємства змушені кооперуватися з 
іншими організаціями і структурами, які забезпечують 
максимальне задоволення потреб клієнтів. Тому за-
вдання збуту у сфері контакту із споживачем стають 
сьогодні складнішими та вимагають зростання компе-
тенції збутових працівників, агентів, дистриб’юторів.

Управління збутом слід розглядати як інструмент 
для досягнення поставлених збутових цілей і стратегій, 
або, іншими словами, для досягнення завдань збутової 
політики. Збутові цілі і стратегії носять оперативний 
характер відносно маркетингових цілей і стратегій та 
формуються на рівні маркетингового інструментарію 
[4]. У системі менеджменту підприємства збутові цілі 
належать щонайменше до категорії менеджменту се-
реднього рівня і підпорядковуються стратегічним цілям 
організації. Управління збутом, реалізуючи збутові цілі 
і стратегії, формує нову площину діяльності відносно 
збутової політики як інструменту маркетинг-міксу.

Управління збутом охоплює оперативну область 
реалізації збутових завдань. До завдань управління 
збутом належать:

1. Розвиток концепції збуту.
2. Побудова збутової організації.
3. Діяльність збутової організації.
4. Розвиток збутової організації.
Для вирішення завдань необхідні інструменти 

управління збутом, а саме: інформаційна база, сис-
тема планування та виконання (система отримання, 
обробки та виконання замовлень, контролю), а також 
комунікаційна система.

Планування у збуті здійснюється в діапазоні між 
орієнтацією на споживача та витратами на збут в рам-
ках стратегічних завдань авіапідприємства. Актуаль-
ним у даному аспекті є відповіді на питання:

1. Як здійснюється зв’язок між стратегічним пла-
нуванням на рівні керівництва підприємства із збу-
товим оперативним плануванням з метою реалізації 
стратегічних рішень?

2. На основі яких показників керівництво відділу 
збуту зможе визначати відповідність збутової діяль-
ності стратегічному плану?

Збутове планування є основою підприємницько-
го планування. У науковій літературі не здійснюється 
розмежування планування збуту як області маркетинг-
міксу і планування збуту як такого. Оперативний збуто-
вий план визначає обсяг збуту, цінові рамки та знижки, 
збутові заходи та необхідні ресурси для їх здійснення 
(витрати на персонал, обладнання тощо) та формуєть-
ся для досягнення ринкових цілей, визначених в рам-
ках стратегічного планування [3]. Збутове планування у 
співпраці із збутовим контролінгом та аудитом передба-
чає створення системи показників та кошторису витрат 
на збут, за допомогою яких можливе поточне порівняння 
результатів протікання збутових процесів із плановими 
завданнями. У випадку позитивних або негативних від-
хилень від плану приймаються відповідні заходи для 
його коригування, уточнення та виправлення.

Прогрес у сферах інформатики й електронних тех-
нологій значно впливає на практику комерційної ді-
яльності в галузі авіакомпаній, особливо в сфері роз-
поділу послуг.

Поняття інформаційних технологій в збуті тісно 
пов’язане із системою збутової інформації (ЗІС) та 
управлінням за допомогою систем [165, с. 91].

Поява Інтернету висунула нові вимоги до збутових 
стратегій, збутової організації та збутового персона-
лу. В області збуту споживчих товарів використання 
мережі Інтернет знижує витрати споживачів. Навіть, 
якщо у довготривалому аспекті споживач ще не гото-
вий придбати продукт через інтернет, зростає ступінь 
його поінформованості про продукт, і тому від збуто-
вих працівників вимагається якісно вищий рівень ро-
боти з такими споживачами. 

Інформаційні та комунікаційні технології зумовлю-
ють такі вимоги до збуту як:

1. Узгодження інформаційних і комунікаційних 
технологій із збутовими процесами.

© Середа Н.М., 2015
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2. Пристосування продукту та цін на нього до інди-
відуальних потреб споживача.

3. Удосконалення диференціації клієнтів за допо-
могою інформації про структуру потреб, купівельну 
та платіжну поведінку споживачів, а також соціо-де-
мографічних та психологічних даних.

Отже, нові засоби комунікації, передусім інтернет 
займатимуть у майбутньому центральне місце у збуті. 

Управління збутом за допомогою інформаційних 
комп’ютерних систем є однією з трьох концепцій управ-
ління збутом поряд з концепцією «Збут за принципом 
швидкого укладання угоди» та «Концепцією методично-
го збуту». Основне завдання управління збутом за до-
помогою систем полягає в максимальній стандартизації 
збутових процесів із одночасним збереженням гнучкос-
ті збуту для індивідуальної роботи із споживачем.

Розвиток інформаційних та комунікаційних техно-
логій також зумовив нові шанси для комунікації та 
інтеракції із споживачами. Дані технології підсилюють 
інтенсивність конкуренції та динаміку процесів у збу-
ті, одночасно створюючи конкурентні переваги [2]. 

Розвиток системи дистрибуції є одним із ключових 
елементів реалізації маркетингової політики практично 
будь-якої компанії. Ефективна система продажу осо-
бливо актуальна для великих авіакомпаній, що мають 
широку географію польотів. В результаті зміни системи 
дистрибуції авіаперевезень до основних елементів сис-
теми продажу (авіакомпанія, електронна система дис-
трибуції (GDS), агентство, кінцевий споживач) додали-
ся нові учасники ринку: он-лайнові агентства, Інтернет 
сайти, кол – центри, що належать авіакомпаніям.

При сучасних обсягах перевезень авіакомпаній і 
складності маршрутних мереж керування ресурсом 
місць і забезпечення доступу до нього агентів немож-
ливо без системи бронювання авіаперевезень.

Системи бронювання (резервування) авіаперевезень 
служать, з одного боку для зберігання віртуального ві-
дображення пропонованих авіакомпанією на ринку про-
візних ємностей (інвентарні системи), а з іншого боку, 
для забезпечення можливості реалізації ресурсу місць 
через велику мережу дистрибутивних систем.

Автоматизовані системи бронювання розділилися 
на системи для авіакомпаній (інвенторні) і дистри-
бутивні системи. Інвенторними називають системи, у 
функції яких входить керування ресурсами (місцями 
на рейсах) авіаперевізників. Інвенторна система може 
цілком належати окремій авіакомпанії або представ-
ляти собою систему колективного використання і на-
давати послуги декільком перевізникам [1, c. 313].

Дистрибутивні системи, на відміну від інвенторних, 
не пов'язані з розміщенням і управлінням ресурса-
ми авіакомпаній. Їхньою винятковою метою є продаж 
авіаперевезень туристичним агентам, за винятком 
глобальних дистрибутивних систем (GDS). Дистрибу-
тивні системи, як правило, мають яскраво виражений 
регіональний характер, поширені на території однієї 
чи декількох країн визначеного регіону. Найчастіше 
такі системи надають можливість бронювання і прода-
жу квитків тільки на рейси обмеженої кількості авіа-
компаній, що здійснюють дистрибуцію своїх ресурсів 
через ці системи в умовах достатнього попиту.

Реєстрація пасажирів на рейс проводиться через 
комп'ютерну систему керування відправленням паса-
жирів, що встановлені в аеропорті. Попередньо в цю 
систему передається із систем бронювання інформація 
про випущені квитки (електронні і паперові). 

Електронний квиток можна самостійно купити в 
інтернеті на спеціальних сайтах. Переваги інтернет-
покупки квитка полягають в тому, що клієнт одержує 
повну інформацію про всі можливі перельоти, запро-
поновані авіакомпаніями на даному маршруті, а також 
бачить структуру формування ціни авіаквитка, із вка-
зівкою плати за саме перевезення й зборів аеропорту. 
Покупка проводиться набагато швидше стандартної 
покупки через туристичне бюро. Покупка й оплата 

електронного квитка здійснюється на сайтах, які під-
ключені до ресурсів продажів квитків авіакомпаній. 
При реєстрації пасажира по електронному квиткові 
пред'являти маршрут-квитанцію не обов'язково – уся 
необхідна інформація уже є в системі. Такий підхід 
уніфікує роботу співробітників аеропорту на етапі від 
реєстрації пасажира до його посадки в літак.

Особливості пошуку авіаквитків конкретних сай-
тів залежать від типу GDS (англ. Global Distribution 
System, GDS), на основі якого вони працюють. GDS – 
глобальна дистриб'юторська система, яка формується 
з основних міжнародних комп'ютерних систем онлайн-
резервування (англ. computer reservations system, 
CRS). Системи CRS розроблялися, створювалися авіа-
підприємствами для максимального збільшення ефек-
тивності їх роботи, а також збільшення кількості і 
якості продажів [5]. 

Системи резервування стали одним з основних тех-
нологічних і маркетингових інструментів індустрії по-
дорожей, призначеними не тільки для поширення тих 
або інших продуктів, але й у значній мірі для структу-
рування інформаційних потоків і аналізу ринку аген-
тами, туроператорами й авіакомпаніями. Так сформу-
валися глобальні розподільні системи (GDS – Global 
Distribution System), найбільшими з яких є SABRE, 
AMADEUS, GALILEO, WORLDSPAN. Це дистрибу-
тивні системи, хоча в ряді випадків вони зберігають у 
своїй структурі й інвенторні частини.

 Авіакомпанії укладають із розподільними систе-
мами Угоди про участь перевізників, що визначають 
форму доступу системи до ресурсу авіакомпанії й 
уточнюючі послуги, які будуть надаватися. 

Однак свої основні доходи – до 80% – системи ре-
зервування одержують все-таки не від авіакомпаній, 
а від агентств.

Основні GDS відрізняються один від одного:
– повнотою й оперативністю представленої інфор-

мації;
– набором послуг і кількістю власників різних ви-

дів ресурсів, що мають угоду з конкретної GDS, і рів-
нем доступності до їхніх баз даних;

– зручністю формування запитів на бронювання;
– надійністю техніки й засобів зв'язку між агент-

ством і центром обробки даних GDS;
– розміром оплати за користування інформаційни-

ми послугами й порядком її формування.
Послуги, пропоновані провідними глобальними 

розподільними системами світу агентам і авіакомпа-
ніям, такі:

– доступ до інформації про наявність вільних 
місць на рейси безлічі авіакомпаній, при цьому є мож-
ливість звертатися до баз даних більших авіакомпа-
ній, а по окремих авіакомпаніях вибирати вільні місця 
аж на запит до останнього моменту;

– бронювання місць із екрана наявності місць, при цьо-
му агент може за один запит здійснити бронювання місць 
на прямі й стикувальні рейси за потрібним маршрутом;

– резервування конкретного місця (з номером) у 
салоні літака;

– формування запитів у системи бронювання авіа-
компаній у єдиному форматі;

– надання інформації про тарифи по маршруту, у 
тому числі по окремих авіакомпаніях, автоматичний 
розрахунок вартості авіаперевезення по зробленому 
бронюванню;

– створення й зберігання в системі даних конфі-
денційних тарифів авіакомпанії, використання їх в ав-
томатизованому режимі при розрахунках найдешев-
шої вартості перевезення, у тому числі в комбінації з 
опублікованими й пільговими тарифами;

– друк авіаквитків на всіх видах бланків авіаком-
паній, з якими укладені агентські угоди;

– стикування з комп'ютерами найбільших туропе-
раторів і круїзних компаній світу, бронювання й про-
даж їх послуг у реальному часі;
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– електронний метод зберігання й супроводу ін-
формації про постійних клієнтів, використовувану для 
розрахунків і надання знижок для постійно літаючих 
пасажирів;

– система інформування корпоративних клієнтів 
агентства про можливий набір послуг в наступному 
їхньому бронюванні та ін. 

Система дозволяє створювати й автоматично вико-
ристовувати при макетному образі бронювання систе-
му пріоритетів вибору варіантів замовлення.

Перевагами автоматизованої системи бронювання 
авіаперевезень є: 

– підтримка позитивного іміджу авіакомпанії;
– створення ефективного інформаційного поля 

(повідомлення до потенційних пасажирів інформації 
про сучасні повітряні судна компанії, нові рейси, акції 

по знижках, поліпшення якості сервісу й інших мож-
ливостях і послугах); 

– формування довіри клієнтів й переваги над кон-
курентами;

– збільшення комерційного завантаження рейсів.
Висновки з проведеного дослідження. Найбільш 

важливими маркетинговими інструментами, що зна-
чно підвищують ефективність діяльності авіакомпанії, 
є: система керування продуктом (розклад, сервіс та 
ін.), керування дистрибуцією перевезень, взаєминами зі 
споживачем, а також диференційоване ціноутворення.

Впровадження прямої дистрибуції дозволить авіа-
компаніям не тільки уникнути агентських комісій, 
продаючи авіаквитки безпосередньо через свій інтер-
нет сайт, але й скоротити витрати безпосередньо на 
оформлення й обробку авіаквитків.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНИХ БАНКІВ

У статті запропоновані підходи до формування методологічних положень стратегічного планування розвитку бан-
ку. Доведено необхідність планування завдань конкурентних стратегій. Визначено складові системи стратегічного 
планування: різні види планів (стратегічні, тактичні, оперативні), рівні стратегічних планових завдань управління 
конкурентоспроможністю банку та діючий механізм узгодження поточних і стратегічних рішень. Запропоновано схему 
процесу організації стратегічного планування конкурентоспроможності банку.
Ключові слова: ринок, банк, стратегія, планування, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

Постановка проблеми. У процесі розвитку та 
функціонування сучасної банківської системи 

України і посилення міжнародної банківської конку-
ренції перед національними банками гостро виника-
ють проблеми вибору стратегічного напрямку розви-
тку, здійснення планування зі застосуванням системи 
критеріїв вироблення стратегії і тактики діяльності, а 
також визначення конкретних заходів щодо вивчення 
та розвитку ринку банківських послуг. 

Актуальність вирішення зазначених проблем осо-
бливо зростає в умовах сучасної вітчизняної фінан-
сово-економічної кризи, бойових дій на сході країни, 
соціальною напругою у суспільстві, так як наявність 
ефективно функціонуючих банків – одна з умов успіш-
ного розвитку економіки та фінансового ринку. У свою 
чергу, ефективне функціонування та розвиток банків, 
як основних суб’єктів фінансового ринку країни, спри-
яє розвитку його домінуючих секторів – грошового 
ринку, ринку цінних паперів, ринку позичкового ка-
піталу, та безпосередньо залежить від планово-роз-
рахункових обґрунтувань поточного, перспективного 
середньо- та довгострокового планування, а також від 
розробки стратегії розвитку.

У цьому зв'язку все більш актуальним стає фор-
мування теоретичних, концептуальних та методоло-
гічних положень стратегічного планування й прогно-
зування діяльності та розвитку банку, що включає 
також і планування конкурентних стратегій з метою 
підтримки його конкурентоспроможності на банків-
ському ринку.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
в аналізі підходів сучасних науковців до визначення 
сутності та особливостей стратегічного планування 
процесів підвищення конкурентоспроможності банків 
на фінансовому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В кра-
їнах з розвинутими ринковими відносинами плану-
вання банківської діяльності почалося з 60-х років  
XX століття, що було пов’язано з великою кількістю 
змін, які ускладнювали банківський бізнес та посилю-
вали конкуренцію в банківській сфері. 

Проблеми фінансового планування знайшли відо-
браження в працях зарубіжних науковців: Б. Бєрмана, 
Р. Гранта, М. Мескона, Ф. Модільяні, Д. Полфєрмана,  
І. Фішера, М. Фрідмана та вітчизняних: Н. Безродної, 
В. Вовк, С. Козьменка, О.Любуня, Л.Примостки, Б. Са-
мородова. У той же час майже відсутні наукові роз-
робки, присвячені проблемам розвитку стратегічного 
планування процесів управління конкурентоспромож-
ністю банку на ринку.

Аналіз підходів дослідників до визначення поняття 
«стратегічне планування» свідчить про відсутність у 
них єдиної думки.

Так, одні науковці пропонують розглядати таке 
планування як процес. Наприклад, Р.Грант визначає, 
що стратегічне планування – це процес оптимізації 

всіх видів ресурсів, що дозволяє організації найкра-
щим способом виконати її місію і домогтися стійких 
конкурентних переваг [1, с. 123]. На наш погляд, такі 
визначення стратегічного планування є загальними, 
так як не розкривають складну та многогранну специ-
фіку цього інструменту управління.

Інші вчені визначають стратегічне планування як 
сукупність дій та рішень, більш того, пропоновані ними 
трактування майже ідентичні. Так, М. Мескон вважає, 
що стратегічне планування являє собою набір дій і рі-
шень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки 
специфічних стратегій, призначених для того, щоб до-
помогти організації досягти своїх цілей [2, с. 159]. На 
наш погляд, недоліком таких трактувань є відсутність 
ствердження того, що існує необхідність корегування 
дій та рішень, якщо зовнішні умови зміняться.

Проведений аналіз економічної літератури з даної 
проблематики дозволяє дійти висновку, що майже ніх-
то з дослідників не розглядає стратегічне плануван-
ня як інструмент посилення конкурентоспроможності 
суб’єктів на ринку. Крім того, майже відсутні дослі-
дження впливу стратегічного планування на конку-
рентоспроможність банків. Серед науковців, які приді-
ляють увагу стратегічному управлінню та плануванню 
засад посилення конкурентоспроможності банків слід 
відмітити С. Козьменко та Л. Примостку. Наприклад, 
Л. Примостка визначає, що стратегічне плануван-
ня (на відміну від довгострокового) спрямовано не на 
просту фіксацію показників банківської діяльності на 
довгострокову перспективу, а передбачає вибір таких 
напрямів і сфер роботи банку, котрі забезпечать зрос-
тання його конкурентоспроможності [3, с. 61]

Необхідно зазначити, що сучасні постійні зміни 
умов функціонування банків потребують розробки те-
оретичних засад та нових методів управління ними, 
одним з яких є стратегічне планування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управ-
ління потребує розробки та використання комплексу 
стратегій, який складається, з інституціональної, кор-
поративної, конкурентних, функціональних та опера-
ційних стратегій, але необхідно для виконання їх за-
вдань розробляти різні види планів (рис. 1).

Необхідність стратегічного планування банківської 
діяльності в Україні обумовлена наступними основни-
ми причинами. 

По-перше, проявом загальносвітових тенденцій, 
що змусили банки планувати свою діяльність. Одним 
із важливих процесів у сучасній світовій економіці є 
прогресуюча глобалізація. Глобалізація світових фі-
нансів проявляється в всеохоплюючому характері 
світових фінансових потоків, які переливаються із 
регіону в регіон, з небачено високою швидкістю гро-
шового обігу на світових ринках. Вказане збільшує 
ризики міжнародних фінансових операцій, що в свою 
чергу створює необхідність розробки методів управ-
ління процесами розвитку фінансової глобалізації, а в 
кожній національній банківській системі – активізації 
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процесів формування конкурентних переваг для по-
силення конкурентоспроможності національних банків 
на засадах стратегічного планування.

По-друге, стратегічними завданнями фінансової ін-
теграції є розширення можливостей виходу національ-
них банків на міжнародні грошові і фінансові ринки. 
Без цього виходу вони не можуть вважатися повно-
цінними конкурентними банківськими структурами, 
здатними захищати інтереси національних резидентів 
і своєї держави на світових ринках. Для раціонального 
вирішення завдань підвищення контрольованої част-
ки ринку необхідно розробляти конкурентні стратегії 
з метою формування зовнішніх конкурентних переваг 
банків на світових фінансових ринках, що потребує 
довгострокового планування їх діяльності.

По-третє, необхідність стратегічного планування 
банківської діяльності зумовлена сучасними пробле-
мами діяльності банків України: зниженням рівня до-
хідності активних операцій банку, підвищенням вар-
тості кредитних ресурсів відносно ціни їх розміщення, 
зменшенням прибутку та зниженням рівня рентабель-
ності банку. Тобто, для збереження банками фінансо-
вої стійкості та конкурентоспроможності на внутріш-
ньому банківському ринку їм необхідно формувати 
внутрішні конкурентні переваги з метою збереження 
своїх позицій.

По-четверте, високий рівень зростання масштабів 
і складності діяльності банків обумовлює підвищення 
вимог до якості управлінських рішень, які повинні ба-
зуватись на системі постанов і принципів, розробці та 
використанні ефективних методів стратегічного пла-
нування конкурентної політики з метою передбачення 
вимог споживачів банківських продуктів.

По-п’яте, в умовах динамічного зовнішнього та вну-
трішнього економічного середовища постій-
ні зміни на фінансових ринках збільшують 
кількість управлінських помилок та їх не-
гативних наслідків. Тому стратегічне плану-
вання діяльності банку, постійний контроль 
за виконанням планових завдань, їх регулю-
вання та корегування при необхідності спри-
яє зменшенню збитків від можливих неякіс-
них управлінських рішень, що, в свою чергу, 
сприяє підтримці репутації банків на ринку 
та посилює їх конкурентоспроможність.

Зазначене зумовлює необхідність роз-
витку методології стратегічного планування 
діяльності банку з метою розробки ефек-
тивних конкурентних стратегій управління 
його конкурентоспроможністю на ринку.

Система стратегічного планування в су-
часному банку є складною ієрархічною струк-
турою. Перший рівень системи планування в 
банку – це стратегічне планування. На дум-
ку С. Козьменко, воно виконується на строк 
більш одного року, фактично являє собою 
процес моделювання банківської діяльності 
на основі обмежень портфеля банку [4, с. 333].

В загальному вигляді стратегічне пла-
нування в банку полягає в виборі основних 
напрямків банківської діяльності, прийомів 
та методів, що забезпечують досягнення за-
вдань інституційних і корпоративних страте-
гій та довгострокових цілей банку в умовах 
зовнішньої середи, які постійно змінюються.

Система стратегічного планування пови-
нна мати такі складові, як: різні рівні планів 
(стратегічні, тактичні, оперативні), діючий 
механізм узгодження поточних і страте-
гічних рішень, що включає (як невід'ємний 
елемент) механізм позитивних і негативних 
зворотних зв'язків та забезпечує контроль 
за ходом реалізації цих рішень і можливість 
їх своєчасного (тобто не екстремального, не 
форс-мажорного) коригування. 

З точки зору системного підходу вона являє собою 
підсистему системи більш високого порядку, а саме: 
систему управління конкурентоспроможністю банку, 
основою якої є набір економічних показників діяльнос-
ті банку (входи системи), у результаті якої формують-
ся керуючі впливи (виходи системи), що забезпечують 
максимальне наближення до ідеального стану (мети). 

Існують певні вимоги до змісту та складових стра-
тегічного плану.

По-перше, стратегічний план повинен підкріплю-
ватися великими обсягами досліджень та фактичними 
даними. Щоб ефективно конкурувати на сучасному 
ринку банк повинен постійно формувати та оновлюва-
ти велику кількість інформації.

По-друге, стратегічний план повинен надавати 
банку індивідуальність, що потребує постійного впро-
вадження новітніх банківських продуктів та техноло-
гій для формування певних конкурентних переваг та 
посилює його позиції на ринку.

По-третє, стратегічні плани повинні бути гнучкими, 
щоб при необхідності можна було здійснити їхню перео-
рієнтацію. Загальний стратегічний план є програмою для 
розвитку банку, що направляє його діяльність з ураху-
ванням динамізму ділової та соціальної обстановки та 
обумовлює необхідність його постійних корегувань.

Приймаючи обґрунтовані та систематизовані плани 
і рішення керівництво банку знижує ризики та ство-
рює умови для досягнення мети посилення конкурен-
тоспроможності посилення банку на ринку [5, с. 280]. 

Стратегічне планування спрямоване на визначення 
основних цілей та стратегій розвитку діяльності бан-
ку в умовах конкурентного ринку. Це процес розробки 
загальної концепції, яка є основою для прийняття клю-
чових управлінських рішень щодо бажаного рівня при-

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТА КОРПОРАТИВНА
СТРАТЕГІЇ

Організаційна структура банку, диверсифіка-
ція напрямів діяльності

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ
Довгострокові ринкові плани досягнення 

конкурентних переваг

Визначення місії, мети та планових завдань 
конкурентних стратегій розвитку

Створення конкурентних 
переваг, при виконанні 

завдань функціональних 
та операційних страте-

гій 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ Формування 
планів по виконанню планових завдань  кон-

курентних стратегій

ОПЕРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ
Розробка операційних планів для кожного з 

підрозділів

Рис. 1. Рівні стратегічних планових завдань управління 
конкурентоспроможністю банку

МІСІЯ

Мета та завдання

Аналіз конкурентного середовища

Вибір конкурентних стратегій: стратегії претендента на 
лідерство (челенджера), стратегії новачка (нішера), стра-

тегії послідовника, стратегії лідера 

Розробка планів досягнення завдань прийнятих конкурен-
тних стратегій

Графіки виконання завдань, контроль

Оцінка фінансових показників виконання завдань конку-
рентних стратегій

Рівень досяг-
нення конку-
рентних пере-
ваг на ринку

Рис 2. Процес стратегічного планування 
конкурентоспроможності банку 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ156

3 (06), серпень 2015

бутковості, допустимого ризику, методів ведення кон-
курентної боротьби, перспектив розширення діяльності 
та, як результат – посилення конкурентоспроможності.

Стратегічне планування є складовою системи стра-
тегічного управління банком. Стратегічне управлін-
ня – це комплекс взаємопов'язаних у часі та просторі 
управлінських процесів і функцій, що забезпечують 
реалізацію місії та стратегічних цілей діяльності банку.

У процесі планування визначається місія, цілі і за-
вдання, досліджується ділова обстановка, у якій пра-
цює або буде працювати банк, а також аналізуються 
фактори SWOT – сильні і слабкі сторони, можливості 
та загрози, формуються завдання стратегій, плани їх 
виконання, графіки контролю (рис. 2).

Методичною основою стратегічного аналізу, що 
проводиться з метою подальшого використання ре-
зультатів у плануванні банківської діяльності є комп-
лекс методичних інструментів, який використовується 
у практиці стратегічного управління і реформування 
банків. У стратегічному аналізі в основному широко 
застосовуються якісні методи досліджень (діагностика, 
інтерв'ювання, сканування ситуації, евристичні мето-
ди, бенчмаркінг). 

Найбільш відома методика стратегічного аналізу 
SWOT, названа за початковими літерами англійських 
слів: Strenghts – сильні сторони, Weaknesses – слабкі 
сторони, Opportunities – можливості, Threats – загро-
зи. Цей підхід дає можливість оцінити сильні і слабкі 
сторони діяльності банку, визначити потенційні мож-
ливості та ризики.

Логічним продовженням SWOT-аналізу є постій-
на методика SPACE, у якій увага зосереджується на 
фінансових аспектах діяльності, тому вона прийнятна 
для банків.

Для дослідження зовнішнього середовища ви-
користовується методика PEST-аналізу (назва-
на за англійською абревіатурою: Policy – політи-
ка, Economics – економіка, Society – суспільство, 

Technology – технологія), спрямована на мінімізацію 
негативного впливу макроекономічних чинників і ви-
користання сприятливої кон'юнктури ринку. Страте-
гічний аналіз дозволяє обґрунтувати стратегічні цілі 
діяльності банку, визначити довгострокові завдання та 
ефективні шляхи їх реалізації.

За результатами аналізу перевіряється правиль-
ність установлених при-чинно-наслідкових зв’язків 
між системою стратегічних цілей, оцінюється ефектив-
ність виконання запланованих заходів, виявляються 
причини відхилень, можливі суперечності, формуються 
найефективніші зв’язки та заходи на наступний період.

Єдина система фінансових вимірювань та єди-
ний інформаційний простір, дозволяють сформувати 
принципово іншу, ніж існують в сучасній практиці, 
систему перспективного планування, в якій на основі 
аналізу звітних даних й професійних суджень опера-
тивно формуються прогнози і виробляються адекватні 
управлінські рішення для мінімізації загроз від вини-
каючих змін зовнішніх та внутрішніх чинників.

Висновки. Процеси перспективного планування 
забезпечують реалізацію функцій щодо формування 
конкурентних стратегій та їх безперервну адаптацію 
до зовнішніх і внутрішніх умов функціонування банку 
в ході бізнес-планування та поточного планування, що 
представляють собою послідовну деталізацію страте-
гій банку на різних горизонтах планування: багаторіч-
ному, річному, квартальному.

Системне обґрунтування методологічних і методич-
них положень стратегічного планування банку, з ме-
тою набуття конкурентних переваг та посилення його 
конкурентоспроможності на ринку банківських послуг, 
надає можливість вищому менеджменту і керівництву 
банку забезпечити оптимальну пропорційність між 
пропозицією і попитом на банківські послуги і, тим са-
мим, вирішувати перспективні та поточні завдання ра-
ціоналізації банківських послуг і створення умов для 
посилення конкурентоспроможності банків на ринку. 
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СУТНІСТЬ ТА ДІАЛЕКТИКА ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ 
В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВАХ

У статті розглянуто суперечності соціальної системи постіндустріального та індустріального суспільних укладів у 
взаємодії із суперечностями економічної системи. Було показано, що абсолютизація пояснення соціальних супереч-
ностей економічними чинниками та незмінне сприйняття їх через боротьбу класів – не єдине пояснення численних 
конфліктів постіндустріального суспільства. Відзначено, що взаємини між суперечностями економічної і соціальної 
сфер характеризуються впливом економічних відносин на соціальну структуру суспільства і на соціальні групи, а 
також зворотнім впливом системи соціальної нерівності на економічні процеси. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день, 
більшістю провідними в західних країнах до-

слідниками, теорія постіндустріального суспільства 
сприймається не тільки як течія в соціологічній теорії, 
а ще й як методологічне підґрунтям для досліджен-
ня соціально-економічної системи. Унікальність цієї 
концепції полягає насамперед у тому, що вона надає 
в розпорядження науковцю певний загальний інстру-
мент, не задаючи жорстких рамок, які були притаман-
ні іншим доктринам. 

Як передбачав Д. Белл – основоположник даної па-
радигми, суспільство масового споживання породжує 
сервісну економіку, а в її рамках найбільш швидки-
ми темпами стала розвиватися інформаційна економі-
ка. Однак, концепція постіндустріалізму не наводить 
аналізу причин розвитку індустріального, а потім і 
постіндустріального суспільства. Зміна однієї форми 
суспільства іншою розглядається як даність, а не як 
процес, якому характерна певна внутрішня логіка і 
відповідна структура суперечностей.

Отже, концепт постіндустріального суспільства не є 
закінченим і може бути розвинута в певних напрямках. 
При цьому капіталізм зберігає свої формотворчі осо-
бливості, збагачуючись новою соціально-технологічною 
структурою, яка поєднала активне використання інте-
лектуальних технологій, заснованих на інформації та 
знаннях; глобальний характер діяльності економічних 
агентів, пов'язаних через розгалужені мережі; та соціа-
лізацію економіки, яка проявляється в соціальній пере-
орієнтації виробництва, гуманізації праці, пом'якшенні 
соціальних суперечностей і зростанні значення соці-
альної сфери. Нові технологічні можливості приводять 
до того, що творчі можливості індивіда, його здатність 
продукувати нові інформацію та знання стають голо-
вним ресурсом майбутнього розвитку. Суперечнісного 
характеру також набирає відокремлення постіндустрі-
ального світу від решти людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгор-
нуте вчення про економічні та соціальні суперечнос-
ті міститься в діалектичній філософії марксизму, де 
класова природа пояснюється економічними чинника-

ми. Пізніше М. Вебер, Е. Дюркгейм, К. Поланьї, Р. Да-
рендорф, Ю. Хабермас збагатили вчення врахуванням 
багатофакторності економічних та соціальних супер-
ечностей, що приводить до поліваріантності та нео-
днозначності аналізу суспільних відносин.

Особливе значення для теоретичного осмислення 
суперечностей індустріальної та постіндустріальної 
соціально-економічних системах мають праці росій-
ських та вітчизняних науковців, таких як: М. М. Ах-
медов, В. Д. Базилевич, А. В. Бузгалін, В. М. Геєць,  
Ю. К. Зайцев, Ю. Г. Запрудский, А. Г. Здравомислов,  
В. Л. Іноземцев, А. І. Калганов, А. О. Маслов,  
С. В. Мочерний, Р. М. Нурєєв, В. С. Савчук, А. А. Чух-
но. Дані автори приділяють увагу вивченню супер-
ечностей певних економічних та соціальних відносин, 
залишаючи при цьому відкритим загальнотеоретичне 
питання детермінації суперечностей економічних та 
соціальних системах в цілому та в умовах трансфор-
мації суспільства.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
з'ясування сутності трансформації економічних та со-
ціальних суперечностей із застосуванням методології 
діалектики до індустріальної та постіндустріальної 
економічних систем та відповідних суспільств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протя-
гом всього існування людства його представники за-
вжди цікавились своїм розвитком, не згас цей інтер-
ес і зараз. Однак для глибокого осмислення концепту 
розвитку суспільства необхідно розуміння самого по-
няття «суспільство». На наш погляд серед інших трак-
тувань найбільш адаптованим до економічної систе-
ми з можливістю виключення абсолютизації однієї із 
сторін суспільної системи є визначення, що наводить  
С.В. Степаненко. Він стверджує: «Суспільство роз-
глядається як складне утворення, до якого входять 
принаймні політична, економічна, соціальна і духовно-
культурна підсистеми, вони утворюють нерозривну 
єдність, що певною мірою упорядкована»1. Далі автор 
наголошую, що «...складність полягає не лише у вну-
трішній дискретності суспільства, де кожна з його під-
систем має спільні та індивідуальні властивості і сама 
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може розглядатися як система», а в тому, що влас-
тивості суспільства не зводяться до суми властивос-
тей підсистеми. «Їх неможливо вивести з властивостей 
окремих складових суспільства, ці риси суспільства як 
цілого формувалися в процесі історичного розвитку і 
можуть бути розкриті лише на основі його генезису».

Продовжуючи С. В. Степаненко стверджує, що сус-
пільство визначається й основними його складовими, 
що мають індивідуальні властивості (політична, еконо-
мічна, соціальна та культурна сфери суспільного жит-
тя). Зазначається, що можливість дослідження еле-
ментів кожної сфери суспільства потребує вивчення 
«їх власної структури, генезису історичного розвитку 
й означає перехід до іншого рівня аналізу» [1, с. 20].

Отже, концентруючись на економічній сфері з по-
зиції суспільства як цілого, можна зробити висновок, 
що вона є його складовою, яка має специфічні цілі та 
функції і цим відрізняється від інших сфер. Така уні-
кальність економічної сфери дає змогу розглядати її 
як підсистему суспільства, що має власну структуру, 
складові якої, у свою чергу, є підсистемами еконо-
мічної системи. Характеризуючи систему суспільства 
загалом і економічно сфери зокрема відмічається, що 
«в основі дискретності структурних рівнів суспільства 
стоїть індивід, який є неподільним елементом, котрий 
реалізує свої економічні потреби і здібності через 
спільну діяльність з іншими людьми» [1, с. 22].

Таким чином тепер формується розуміння співвід-
ношення суспільство-економіка, що є вкрай важливим 
для осягнення різноманітних концепцій розвитку (на-
приклад, в межах постіндустріальної парадигми), де 
не рідко ці поняття зливаються, або спостерігається 
абсолютизація однієї із цих сфер.

Для пізнання закономірностей функціонування 
економічної системи, що перебуває в постійному про-
цесі розвитку, необхідно, перш за все, дослідити сут-
ність суперечностей в умовах функціонування сус-
пільної системи, зокрема, в нероздільному тандемі 
економічної на соціальної сфер. 

Дослідження природи суперечностей і методів їх 
вирішення починаючи з часів античності і до сього-
дення є необхідним для пізнання суспільства загалом 
та господарської сфери зокрема. Актуальність даного 
питання підвищується в умовах формування постінду-
стріальних та інформаційних економічних систем.

Для конкретизації місця суперечностей у функціо-
нуванні саме економічних та соціальних систем, а не в 
суспільстві загалом необхідно розмежовувати поняття 
«суспільне» та «соціальне». Певний час соціальне роз-
глядалось як синонім поняття суспільне й громадське, 
коли йшлося про суспільство в цілому як надприродну 
частину буття, як соціальну форму руху матерії, тобто 
власне у філософському розумінні. Однак з розвитком 
термінологічного апарату суспільних наук соціальне 
набуває самостійного значення2. У вузькому розумінні, 
з точки зору «сферного»3 підходу, соціальне є аспектом 
суспільних відносин, із яких складається суспільство 
і стосується взаємодій між індивідами чи спільнотами 
в конкретних умовах, які виявляються в їхньому вза-
ємовідношенні, ставленні до свого місця в суспільстві, 
соціальних явищ і процесів. Проблема у розрізненні іс-
нувала також і тому, що в англійській мові існувало 
тільки єдине поняття «соціальне» (англ. «social»). Різни-
цю суспільного (нім. «gesellschaftlich») і соціального (нім. 
«sozial») у вузькому значенні вже у німецьку мову на 
понятійному рівні ввів Карл Маркс [4, с. 149-152].

Виникнення марксизму в середині XIX століття 
було радикальним переломом в історії суспільної дум-

ки. Ґрунтуючись на законі єдності і боротьби проти-
лежностей, Карл Маркс детально проаналізував су-
перечності капіталістичного суспільства, тенденції його 
розвитку, діалектику класових інтересів. Відкриття ж 
закону історичного руху класів суспільства, дозволило 
стверджувати, що «...будь-яка історична боротьба – від-
бувається вона у політичній, релігійній, філософській 
або в якій-небудь іншій ідеологічній області – насправ-
ді є тільки більш-менш ясним виразом боротьби сус-
пільних класів, а існування цих класів і разом з тим і 
їх зіткнення між собою у свою чергу обумовлюються 
ступенем розвитку їх економічного положення, харак-
тером і способом виробництва і визначеного ним обмі-
ну» [5, с. 259]. Джерелом класової боротьби є об'єктивна 
суперечність, що міститься у виробництві додаткового 
продукту, наслідком якого виступають суперечності 
у сферах розподілу, обміну та споживання, що відо-
бражаються всіма елементами надбудови. Більше того, 
даючи характеристику передумов, перебігу і наслідків 
промислової революції, К. Маркс розкриває основну 
суперечність капіталізму між суспільним характером 
процесу виробництва (усуспільнення) і приватнокапіта-
лістичною формою привласнення (відособлення).

Серед усієї системи суперечностей марксової діа-
лектики ключове місце займають продуктивні сили і 
виробничі відносини, які є єдністю (сторони єдиного 
способу виробництва), бо виробничі відносини є сус-
пільною формою розвитку продуктивних сил. Імпуль-
си розвитку, які походять від системи продуктивних 
сил (знарядь праці) визначають зростання суспільного 
характеру виробництва і диктують необхідність при-
стосування виробничих відносин [6, с. 172-173]. В ре-
зультаті, суперечності піднімаються на новий більш 
високий рівень, вимагаючи свого розв'язання, що поля-
гає в заміні застарілих відносин новими, більш прогре-
сивними. Але технологічне підкорення праці капіталом 
усувається за технологічного способу виробництва, що 
базується на автоматизованій праці. Істотний розви-
ток машин, які звільняють людину не лише від руч-
ної праці, а й від рутинних формалізованих управ-
лінських функцій та функцій інтелектуальної праці, 
суттєво змінює роль суб'єкта у процесі виробництва. 
Саме в цих умовах об'єктивною необхідністю стає по-
ступ усіх сутнісних сил людини.

Отже, для матеріалістичної діалектики у світі 
крім форм руху матерії нічого іншого немає. Сутність 
руху – суперечності. Сутність суперечності – бороть-
ба. Боротьба – абсолютна. Боротьба – це рушій су-
перечностей. Найвища точка боротьби – вирішення 
суперечності, завершення одного циклу заперечення 
заперечення і формування нового. Розгортання супер-
ечності за її внутрішнім визначенням (відповідно до 
діалектичних законів) і є те, що зветься розвитком.

Таким чином, ні перехід кількості в якість, ні стриб-
коподібність, ні заперечення заперечення і т.д. немис-
лимі без суперечностей, і навпаки, де суперечності, 
там неминуче заперечення і, отже, потім (з вирішен-
ням суперечності) заперечення заперечення, перехід 
кількості в якість і знову, стрибки і т.д. Розглядати 
вище наведені риси і закони розвитку в діалектиці 
можливо тільки в їх єдності, взаємопроникненні, єди-
ній системі. Тільки в такій цілісності вони виступають 
в ролі загального принципу розвитку і розкривають 
останній у всій його повноті і всебічності. Внутрішня 
логіка, закони цього саморозгортання, власне, і є те, 
що називається розвитком. [7, с. 85]. 

Поняття «діалектична суперечність» позначає вну-
трішнє джерело руху, воно є необхідним для систем-
ного зображення всього існуючого в єдності його про-
тилежностей.

Більш того, діалектична суперечність є таке від-
ношення, в результаті якого речі, будучи сторонами 
цього відношення і відрізняючи себе одну від одної, 
самоорганізуються як системи, як дані конкретні цілі 
якісної визначеності, структурні елементи яких забез-
печують їх збереження. У відображенні сутнісної не-
тотожності речі самій собі (співвідношення з собою), 
існуючої лише через зовнішнє співвіднесення речі з 
іншою річчю, і полягає розуміння суперечливої при-

1 У своїй монографії «Інституціональний аналіз економічних систем» 
[1] С.В. Степаненко на ст. 40 наголошує, що таку структуру сучасного 
суспільства обґрунтовував Т. Парсонс, і вона знайшла підтримку ба-
гатьох дослідників (Див.: [2]).
2 Німецький суспільствознавець Ніклас Луман стверджує що на пев-
ному історичному етапі спільнота ідентифікувала себе з суспільством 
у цілому, де провідну роль відіграла політика (суспільство ототожню-
валося з державою), а вже у Новий час економіка починає домінувати 
в умовах громадянського суспільства, що відокремлює політичне сус-
пільство, звівши його до держави [3, с. 5, 166, 170].
3 Таку структуру сучасного суспільства обґрунтовував Т. Парсонс [2] і вона 
знайшла широке розповсюдження зокрема у вітчизняних і російських до-
слідників (Степаненко С.В., Барулін В.С., Крапівєнский С.Е. та ін.).
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роди буття сущого. Суперечність тут виступає як по-
чаток системної організації речі. Це означає, що сис-
темним характером володіє не суперечність, але буття 
конкретної речі; а структура є не що інше, як наслідок 
вирішення діалектичної суперечності.

Діалектична суперечність – це дві відмінних 
одна від одної сторони і відношення між ними. Це і 
є «структура» діалектичної суперечності в тому ви-
гляді, в якому вона взагалі може існувати об'єктивно. 
Зміна умов дозволяє говорити про унікальність кож-
ного відношення речей, а значить, і про унікальність 
будь-якої діалектичної суперечності і її реальної (а не 
формальної) структури.

Таким чином, розгорнуте вчення про економічні та 
соціальні суперечності в діалектичній філософії марк-
сизму, де класова природа пояснюється виключно еко-
номічними чинниками, пізніше збагачується вченням 
М. Вебера, Е. Дюркгейма, К. Поланьї, Р. Дарендорфа, 
Ю. Хабермаса, які враховують багатофакторність еко-
номічних та соціальних суперечностей, що приводить 
до поліваріантності, неоднозначності аналізу суспіль-
них відносин [8, с. 39-42].

На основі вище наведеного матеріалу стає можли-
вим виокремити системи суперечностей, що склалася 
в умовах індустріальної епохи.

Індустріальна цивілізація зумовила не лише меха-
нізацію виробничих процесів, а й якісно новий крок 
вперед у розвитку суспільного поділу праці, спеціа-
лізації та кооперування виробництва. Вона розірвала 
натуральну структуру господарювання, що існувала 
протягом тисячоліть, і зробила панівною товарну фор-
му виробництва та обігу.

Характерним для індустріального періоду розвитку 
господарства була зміна мануфактурного способу ви-
робництва на машинний, особливо це помітно в легкій 
промисловості. Стрімке впровадження машин в галузях 
легкої промисловості спричиняє нагромадження капіта-
лу, а це, в сою чергу, приводить до прогресу промисло-
вості, розповсюдження нових технологій виробництва в 
усіх секторах економіки. Відбуваються якісні змінами в 
технологічному способі виробництва, розвиваються со-
ціально-економічні відносини, що поглиблює супереч-
ності між основними новоутвореними класами.

Таким чином виникає антагонізм праці і капіталу, ан-
тагонізм між пролетарем і капіталістом – внутрішня су-
перечність приватної власності. Також з'являється низ-
ка зовнішніх суперечностей, що породжені характером 
процесів первісного нагромадження капіталу: насильне 
вилучення власності, поляризація доходів різних про-
шарків населення, виникнення матеріальної залежності 
найманого працівника, неврахування соціальних вимог 
в ринкових відносинах, породження низки економічних 
циклів, що спричиняли кризи перевиробництва.

Отже, разом із забезпеченням можливості розвитку 
виробничих сил і матеріального багатства суспільства, 
індустріальна цивілізація створила й економічні межі 
власного розвитку. Таким обмеженням її подальшого 
прогресу став розвиток людської особистості [9, с. 408]. 

Аналіз основних економічних та соціальних супер-
ечностей концентрується на інтересах. Поступово змі-
нюється акцент дослідження на відносини між особис-
тістю та суспільством, а не між статусними групами.

Дослідниками індустріального типу економіки ро-
биться висновок, що інтереси збагачення не можуть 
бути екстрапольовані на все суспільство, певні вер-
стви населення чинять опір тиску ринковому меха-
нізму, так як є носіями інших соціальних інтересів, 
відмінних по відношенню до тих, хто переслідує еко-
номічну вигоду [10, с. 150].

Починає формуватися об'єктивна суперечність між 
необхідністю підпорядкування виробничого процесу роз-
виткові людини, її потребам і здібностям, та цілями ін-
дустріального розвитку. Формою вирішення цієї супер-
ечності стало зародження й нагромадження починаючи 
з середини XX ст. в межах індустріальної цивілізації 
нових якісних елементів постіндустріального розвитку.

Зі зростанням ролі сервісного сектору в економі-
ці, зменшується частина фабричного пролетаріату та 
збільшується частина висококваліфікованих праців-

ників, які стають не просто найманими працівниками, 
а окремою соціальною верствою населення. Д. Белл за-
уважує: «Якщо індустріальне суспільство засноване на 
машинній технології, то постіндустріальне суспільство 
формується під впливом технології інтелектуальної.  
І, якщо капітал і праця головні структурні елементи 
індустріального соціуму, то інформація і знання – 
основа суспільства постіндустріального» [11, c. CLI]. 

В таких умовах колишня суперечність між проле-
тарями і буржуа втрачає свою гостроту та частково 
вирішується створеними для цього організаціями на 
основі ведення централізовано-керованих переговорів.

Механізм розв'язання ряду суперечностей, що 
склалися в індустріальному суспільстві ми пропону-
ємо розглянути через призму розвитку постіндустрі-
ального суспільства для цього необхідно розкрити сут-
ність формування постіндустріальної економіки.

Однією з найважливіших рис постіндустріального 
суспільства є суттєва зміна системи цінностей, що без-
посередньо впливає на поведінку людини та модифі-
кує суспільну свідомість майже у всіх сферах життя. 
«Змінилося все: стимули, що спонукають людину до 
роботи, суперечності, що стають причинами політич-
них конфліктів, релігійні переконання людей, їх від-
ношення до розлучень, абортів, гомосексуалізму, зна-
чення, яке людина надає створенню сім'ї... змінилося 
навіть те, чого люди хочуть від життя... серед стар-
ших членів суспільства як і раніше широко пошире-
ні традиційні цінності і норми, тоді як групи молоді 
все більше стають прихильниками нових орієнтацій» 
[12, c. 249]. «У громадян західних країн змінюються 
ціннісні орієнтації – переважаюча більшість людей 
стурбована не матеріальним добробутом і фізичною 
безпекою, а якістю життя» [12, c. 250]. «Постіндустрі-
альне... суспільство характеризується... перенесенням 
акценту із задоволення матеріальних потреб на задо-
волення культурних і особистих потреб» [13, с. 135].

Наразі в економічно розвинених країнах відбува-
ються радикальні моральні пертурбації, що впливають 
в тому числі на мотиваційну систему. Причинами такого 
морального поступу є задоволення своїх первинних по-
треб і поступове перевлаштування на більш високі куль-
турно-духовні потреби. Це було досягнуто в результаті 
досягнень нової науково-технологічної революції, що за-
безпечила ріст продуктивності праці та зростання еконо-
міки. Все це відбивається і на соціальній та економічній 
сферах – виникають різноманітні нові суперечності.

В. Л. Іноземцев – відомий дослідник проблем по-
стіндустріального суспільства стверджує, що перехід 
до нового суспільства, перш-за все, відбувається через 
зміну мотивації діяльності самої людини [14].

Необхідно зауважити, що побудова постіндустрі-
ального суспільства можлива лише на базі розвиненої 
постіндустріальної економіки. Така економічна система 
повинна підтримуватися державою в напрямку соці-
ального забезпечення, розвитку мережевого принципу 
організації господарства та впровадження технологіч-
них нововведень, особливо у сфері інформатизації.

Оскільки, постіндустріальна господарська система 
орієнтована на використанні нових нематеріальних 
виробничих ресурсів при задіяні нового типу робіт-
ника, то основним видом діяльності стає творчість. 
Таким чином, змінюється колишні форми організації 
товарних відносин, а на зміну приватній власності 
приходить особиста власність, що уможливлює впро-
вадження процесів подолання експлуатації, характер-
них індустріальній епосі.

В умовах формування інформаційної економічної 
системи відбувається безперервне впровадженні тех-
нологічного знання через інформаційно-комунікаційні 
технології у виробничий процес із швидкістю, що була 
не досяжна попереднім суспільним укладам, при цьому 
досягається відносна доступність засобів накопичення, 
передачі та обробки інформації. «Більшості програміс-
тів достатньо для роботи лише невеликих комп'ютерів. 
Всі ці інструменти не такі дорогі і по кишені будь-якій 
людині», в результаті чого «у сучасному суспільстві 
тенденція до відокремлення капіталу від працівника 
змінюється протилежною тенденцією – їх поєднанням» 
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[15]. Переважна орієнтація на сферу послуг приводить 
до зміни змісту та характеру праці. На відміну від пра-
цівника індустріального ладу, який повинен був авто-
матизувати свої дії, працівники епохи постіндустріаліз-
му заохочується до привнесення у виробничий процес 
всього свого культурного багажу. Через постійний твор-
чий процес новий прошарок працівників розвивають в 
собі гнучкість розуму, здатність до імпровізації і коо-
перації, що пояснюється відтворенням та використання 
інтелектуального та соціального капіталу.

Створюється можливість існування різноманіття 
неоднорідних інтересів соціальних груп, де влада по-
кликана врегулювати ці конфлікти, не допускаючи їх 
розростання і розгортання, втягування інших соціаль-
них груп. Однак, в умовах домінування соціальних ас-
пектів розвитку суспільства над економічними, виникає 
проблема спрощення індивідів до положення клієнтів 
держави, які не залежать від власних рішень і дій, що 
направлені на реалізацію та захист своїх інтересів.

Також вагомою проблемою в межах впроваджен-
ня постіндустріального суспільного укладу є нова со-
ціальна та економічна суперечність – це недосяжність 
отримання якісної освіти (перш за все із-за високої 
вартості) для нижчого прошарку населення (неопро-

летаріату), яке, таким чином, не має можливості про-
сування у вищі прошарки населення.

Висновок. На наш погляд, в ряді інших вагомих 
суперечностей, що притаманні індустріальному сус-
пільству основні з них породжені якісними змінами 
в технологічному способі виробництва, системі соці-
ально-економічних відносин, соціальної стратифікації. 
Основний конфлікт характеризується поляризацією 
суспільства в результаті масового використання на-
йманих працівників, що впадають в економічну, соці-
альну та правову залежність від власників капіталу.

Механізм розв'язання вищенаведених супереч-
ностей притаманний розвитку постіндустріального 
суспільства, для якого характерною є взаємодія між 
працівниками, здатними самостійно розвивати власне 
виробництво, які працюють як партнери на взаємови-
гідних умовах, а отже знімається основна суперечність 
індустріальної економіки – антагоністичність інтересів 
роботодавця та працівника. Ця ознака подолання екс-
плуатації є загальною для всіх моделей постіндустрі-
ального суспільства, але закономірно відбувається за-
родження нової суперечності, що є набагато вагомішим 
завдяки своєму об'єктивному характеру – недосяж-
ність отримання якісної освіти для всього населення.
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Аннотация
В статье рассмотрены противоречия социальной системы постиндустриального и индустриального общественных укладов 
во взаимодействии с противоречиями экономической системы. Было показано, что абсолютизация объяснения социальных 
противоречий экономическими факторами и неизменное восприятия их через борьбу классов – не единственное объ-
яснение многочисленных конфликтов постиндустриального общества. Отмечено, что отношения между противоречиями 
экономической и социальной сфер характеризуются влиянием экономических отношений на социальную структуру обще-
ства и на социальные группы, а также обратным влиянием системы социального неравенства на экономические процессы.
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Formulation of the problem. Due to political and 
economic transformations taking place in Ukraine 

business and cultural relations of our country with the 
world has significantly expanded. This helps to increase 
contacts between enterprises and increase the number 
of foreign and domestic tourists arriving in some regions 
of the country. Consequently there is a need to accom-
modate guests in comfortable hotels with appropriate 
level of service.

The hospitality in Kyiv is at a high level and now 
the capital can receive a significant amount of tourists 
and visitors. However, there are problems that hinder 
further development of the hotel business.

Analysis of research and publications. Analysis of 
aspects of formation, territorial organization and oper-
ation of the hotel services occupies the important place 
in economic and economic-geographic studies of scien-
tists. Modern theoretical and methodological basis of 
studying domestic hotel industry in economic and geo-
spatial aspect are highlighted in the work of S. Baylyk 
[1], particularities of the formation of hotel industry, 
hotel services, public policy regulating industrial and 
commercial activities and development of competition in 
the hospitality industry were analyzed in the works of  
V. Karsekin, T. Tkachenko [2], H. Rohlev [3; 4].

The history of the modern state and characteristics 
of the hotel industry of Ukraine, principles of classifi-
cation and certification of hotels, basics of hotel enti-
ties economic activity and technology of receiving and 
servicing guests at the hotel, including providing them 
with basic and additional services are investigated by 
Sokol T. [5].

However, despite significant global and domestic sci-
entific achievements, development of the hotel industry 
is insufficiently studied until now. This leaves room for 
further research.

Setting the task. The purpose of this paper is to ex-
amine the current state, problems and prospects of the 
Kyiv hotel industry. Achieving the tasks of research led 
to solving the following problems:

– analyze the current situation and identify the 
problems of development of the Kyiv hotel industry;

– identify promising directions of the capital hotel 
industry development;

– identify the place and role of the hotel industry in 
the economy of the capital of Ukraine.

The main research material. Kyiv is one of the oldest 
European cities, administrative, economic, scientific and cul-
tural center of Ukraine. Almost all historical periods have 
left their traces in Kiev in the form of monuments of ar-
cheology, history, architecture and art. The unique historical 
and cultural heritage of the city composes 2148 monuments 
protected by the state. Among them, 39 – monuments of 
international importance, 437 – monuments of state impor-
tance and 1711 – monuments of local importance. Besides, 
Kyiv has favorable natural and recreational resources: mod-
erately warm climate, large tracts of forests surrounding 
the town, with small rivers and ponds providing excellent 
conditions for rest, recovery, and treatment of people form-
ing conditions to increase tourist flows to the city.

Indicators of inbound and outbound tourism, despite 
some fluctuations, in general have increased for the past 
14 years (Fig. 1) [6].

To serve tourists in 2014 in the city there were 1207 
subjects of tourism. Among them 86,6% – legal entities 
and 13,4% – individual entrepreneurs. Of the total num-
ber of tourist activity – 385 tour operators, 811 – travel 
agents and 11 were engaged only into excursion activ-
ities [7]. The total number of tourists serviced by capi-
tal subjects of tourism during 2014 amounted to 1850.7 
thousand people [6].

The distribution of tourists serviced by the subjects 
of tourist activity by the purpose and types of tourism 
in 2014 from their total number is as follows: leisure, 
recreation – 91,6%;, business or education – 7,7%; treat-
ment – 0,4%; sports tourism and other tourism – 0,2%. 
The share of specialized tourism amounted to 0.01% of 
the total number of tourists visiting the Kyiv.

To meet the needs of visitors the city has to poses 
the appropriate hotel base. Development of hotels and 
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other facilities for temporary accommodation of tourists 
in the city Kyiv is described in Table 1.

Now the city has 165 hotels of different categories 
with 12019 rooms (tab. 2).

Also, more than 80 hostels with the capacity of over 
3,000 beds provide accommodation services in Kyiv. In ad-
dition, the capital has 150 companies that own the apart-
ments (total capacity – more than 40 thousand people).

Such international brands are represented on Kyiv 
tourist market: Radisson, InterContinental, Hyatt Interna-
tional, Hilton, Sheraton Hotels & Resorts, Marriott Inter-
national, Accor Group, Holiday Inn, Ramada Encor та інші.

Table 1
Hotels and other places  

for temporary accommodation
Years Deviation (±)

2000 2014 absolute relative, %
Number of hotels 
and similar 
accommodation 
units

95 157 + 62 + 65,3

Number of 
rooms 7637 10551 + 2914 +38,2

Residential area 
of all rooms, 
thousand sq. m. 

157,3 347,9 + 190,6 + 121,2

Number of 
places 14478 21503 + 7025 +48,5

Served visitors, 
thousand people 810,2 847,6 + 37,4 + 4,6

Source: developed according to [6; 8]

Table 2
Distribution of Kyiv hotels by categories [9]

Category Number of hotels Number of rooms
***** 5 1449
**** 21 2428
*** 24 4139
** 19 891
* 6 175

No category 89 2937

Despite the increase in the number of hotel com-
panies, the capital hospitality sector still lags behind 
the markets of Europe, Asia and North America. Thus, 
in Kiev for 1000 newcomers there are 0.57 hotel room. 
This figure is not only in times inferior to such cities as 
Warsaw, Budapest, Prague, Berlin, Vienna, but also not 
higher than rates in Lviv and Odessa. There is a short-

age in saturation of hotel market of the capital per 1000 
inhabitants (3.6 hotel rooms per 1,000 inhabitants).

The utilization coefficient of capacity Kiev hotels and 
similar accommodation facilities in 2014 are shown in 
table 3.

According to Colliers, in 2014 the average hotel occu-
pancy rate fell from 55 to 30% at end of the year. Due to 
the unstable economic and political situation in Ukraine 
Russian tourists that previously made up a significant 
part of tourist traffic, reduced the number of business 
and tourist travel to our country to a minimum. Also 
the number of hotel visitors from other countries and 
regions of Ukraine has significantly reduced. Trying to 
survive, hoteliers optimize operating costs and united in 
the search for way out of the crisis.

According to Colliers, the most financially-stable were 
5- and 4-star hotels. The average room rate in euros at 
the end of 2014, compared to the beginning of the year 
in 5 *hotels has not changed, and in the hotel category 4 
* and 3 * decreased by 35 and 39% respectively. Despite 
the differences in pricing, revenues of hotels of different 
classes decreased on average by 40% in euro [10].

Kyiv entered the top five ranking of European cities 
with the highest prices for hotel accommodation. More 
expensive rooms are only Stockholm, London, Oslo and 
Moscow. But the level of hotel service is not up to Euro-
pean standards. Thus, for the 01.01.2015 p. in Kyiv hotels 
(legal entities) there were 250 structural subdivisions of 
the services sector, of which 105 – catering, 31- parking, 
30 – laundry, 22 – sauna (bath), 17 – training rooms, 
16 – hairdresser, 15 – swimming pools, 9 – trade insti-
tutions, 3 – other infrastructure and 1 – sport facilities 
and rental units. There are no hotels with tennis court 
in the capital [8].

The revenue from services provided by hotels and 
similar accommodation in 2014 amounted to almost 2 
billion UAH.

One of the main preconditions for further develop-
ment of the hotel sector of the capital is to create a 
favorable investment climate and to find the sources of 
funding for the construction of new and reconstruction 
of existing enterprises.

The dynamics of investments in the companies of 
temporary accommodation is shown in Table 4.

Today it is difficult to speak about investment ap-
peal, but as the situation improves the investor interest 
will likely be aimed at the most promising segment of 
the Kyiv hotel market – 2-3- star hotels.

The Kiev government recognizes the importance of 
the hotel sector for the city economy as evidenced; the 
Cabinet approved the following documents: The plan 
for the tourism development in the city Kyiv for the 
year 2015, The scheme of hotels placement in the city 
Kyiv up to the year 2020 and Strategy of the city Kyiv 
Development up to the year 2025 (section tourism). In 
developing these programs there were primarily used 

the experience in tourism and hotel infra-
structure development of leading European 
tourist capitals.

The plan for the tourism development in 
the city Kyiv for the year 2015 (approved 
by the Kyiv city council from the 14.07.2011 
№ 389/5776) foresees the construction of 12 
hotels for 1798 rooms with the general cost of 
approximately 4.5 billion UAH.

According to the initiatives of The strat-
egy of the city Kyiv Development up to the 
year 2025 (approved by the Kyiv city council 
from the 15.12.2011 № 824/7060) the further 
active development of the Kyiv hotel indus-
try is planned. Thus, it is planned that in 2025 
in the city Kyiv it will be than 250 accomo-
dation entities with over 18 thousand rooms. 

In future it would be an interesting 
niche of the network of small road hotel and 
restaurant complexes, motels, especially tak-
ing into the account large-scale plan of the 
formation of tourism infrastructure of inter-
national transport corridors.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Number of foreign tourists 97,9 128,8 142,8 193,2 263,1 170,9 207,5 286,9 316 257,9 279,1 65,7 123,7 97,7 10,7

tourists-citizens of Ukraine, who went abroad 70,7 162,9 174,8 248,4 421,4 540 901,3 1116,6 1393,1 1024,5 1442,3 786,7 1425,5 1855,5 1693,4

Inbound tourists 122,3 212,6 232 305,2 325,4 225 390,1 410,6 379,3 307,5 325,9 92,5 219,4 218 146,7

Number of excursionists 60,9 86,7 153,7 134,1 189,2 131,5 220,1 243,5 247,3 88,7 63,6 34,4 83,2 42,8 26,7

The number of tourists serviced  by the
subjects of tourist activity in percentage to

year 2000
0 173,4 188,9 256,8 347,2 321,7 515,2 619,3 717,9 546,5 703,8 324,8 608 746,4 636,2

0

400

800
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1600
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Fig. 1. Tourists flows in Kyiv during years 2000-2014 рр. [6]
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One of the promising trends of Ukrainian hotel in-
dustry in general and Kyiv is particular is the focus on 
environmental friendliness.

Now in the world the popularity of the environmen-
tal protection movement is increasing. Taking care of 
the ecological balance, people are increasingly changing 
their habits and preferences. Hotels are also involved in 
this process and try to meet the concept of «eco-hotel» 
to the extent possible.

Owning the ecological certificate or prefix «eco» in 
the name of the hotel can increase its attendance. Here 
there are meant facilities located in clean places – near 
the river or lake, away from highways. Most buildings 
are usually built with ecological materials, and guests 
are given products from facilities’ own garden or farm.

The share of ecohotels in Western Europe and the 
United States markets is relatively small and rarely ex-
ceed 20% of the total number of hotels. In Ukraine, this 
share is much less. This is due to the following reasons:

1. Difficulties of construction. For example, the pro-
cess of harmonization with fire permits inspection for a 
large hotel built from woods can last for years. 

The construction of ecohotel requires significant in-
vestment. Thus, the opening of the standard three-star 
hotel requires at least $ 2.5 thousand investment for the 
square meter and five star hotel – about $ 3 thousand. 
The construction of the ecohotel estimates may differ 
from the standard hotel in at least two times. Western 
European countries set up special funds that provide 
credit at very low interest rates for building ecohotels 
or present some piece of equipment for its work. There 
is no such practice in Ukraine.

The way out of the situation may be the use of only a 
few elements of ecological hotels. It may be safe cleaning 
agents, efficient showers, environmentally friendly prod-
ucts. The new trend in ecohotels is the development of well-
ness and spa, using only natural ingredients in procedures.

This will help to receive the diploma of the interna-
tional organization, confirming that the hotel is friendly 
to the environment. In Ukraine, the «Green Key» pro-
gram is widespread program. The presentation of this 
program was held on the 15th of March 2011. Till the 
January 2013 р. Green Key eco-certificates were grant-
ed to 14 Ukrainian enterprises of hospitality industry. In 
Kyiv such certificates were received by Radisson Blue 
Hotel, Rus Accord Hotel and Bakkara Art Hotel.

Among the promising areas for internal and for ex-
ternal market of the city hotel business are small com-
fortable nature located hotel unions. This network should 
include the family hotels and resorts. The main task of 
the new network (Comfort Green Hotels – Ukraine) – 
create a new image and ideology of outdoor recreation, 
optimize sales and prepare its decent presentation on the 
European market.

The main difficulties in the further development of 
the capital hotel industry include:

1.  Lack of the targeting policy in the tourism sector. 
Ukraine needs to work on mass tourism product. When 
there are offers of tourist programs that cost, for exam-
ple, from 300 to 5,000 euros per week stay, it will be a 
rapid inflow of tourists.

2. Entrepreneurs do not want to open mid-priced 
hotels because of high taxes and utility tariffs. 

3. Many hotels are committed to state institutions, 
which explains to some extent insufficient number of 
2-3- star hotels.

4. Lack of staff qualification. In this regard, the most 
severe are several aspects: not formated system of train-
ing / recurrent training / advanced training; shortages 
of qualified professionals and teachers with the experi-
ence of work abroad; lack of personnel, serving as mid-
dle and lower managers (including those with knowl-
edge of foreign languages), animators.

5. Hotels and other accommodation facilities are not 
adjusted to the needs of people with disabilities. 10% of 
places in hotels must be specially equipped for people 
with disabilities. In terms of construction of new hotels it 
is necessary to control the compliance with the require-
ments for adaptation of accommodation facilities for the 
disabled.

Conclusions from the study. Prospects of the hotel 
business in Ukraine is closely intertwined with the tour-
ism business. Positive forecast is likely in case of increase 
in flows of foreign group and individual tourism. Trends 
that will characterize the development of the hotel busi-
ness in the coming years include: increasing competition 
among existing 4-5 stars hotels due to the significant 
amount of new supply that hit the market last year; de-
crease in profitability of luxury segment hotels on the 
background of increased supply; increased interest of de-
velopers, investors and operators to budget hotels seg-
ment, including mini-hotels with 20-30 rooms and hostels.

Table 3
Load of accommodation facilities of Kyiv [8]

Hotels and similar 
accommodation 

entities

Including

hotels motels hostels campings Agrohotels Dormitories 
for visitors

Other places for 
temporary accommodation

Legal entities
0,27 0,26 - 0,06 - - 0,44 0,08

Individual entrepreneurs
0,25 0,45 - 0,10 - - - 0,07

Table 4
Investments in the companies of temporary accommodation for the period pf years 2010-2014 [6]

Years Year 2014, in% 
to year 20102010 2011 2012 2013 2014

Capital investment by economic activity, total 
mln. UAH. 53725,8 71142,4 79614,2 70320,6 67832,6 126,3

In% to the preceding year - 132,4 111,9 88,3 96,5 -
Including

Temporary accommodation, mln. UAH 195,8 170,7 684,9 302,3 184,9 94,4
in% to the preceding year - 87,2 401,2 44,1 61,2 -
in% to the general volume 0,4 0,2 0,9 0,4 0,3 -
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Постановка проблеми. В контексті сучасних проце-
сів реформування засад місцевого самоврядуван-

ня, перед науковцями постає завдання щодо визначення 
ефективних форм залучення інвестицій для забезпечення 
сталого розвитку місцевих громад. Особливістю реалізації 
проектів місцевих органів влади є те, що вони використо-
вують обмежене коло фінансових інструментів.

Реалізація таких проектів відбувається в умовах 
дефіциту бюджетного фінансування. Таким чином, ак-
туальності набирають проблеми пошуку джерел фі-
нансування не пов’язаних із бюджетом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми фінансування муніципальних проектів роз-

глядаються в роботах таких вчених як: В. Д. Бази-
левич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун, В. І. Кравченко,  
В. М. Падалка, Д. М. Гриджук, О.В. Шевченко, та ін.

Проте через недостатню активність використан-
ня фінансових інструментів, особливо муніципальних 
облігацій, більшістю органів муніципальної влади, в 
Україні, вважаємо проблему використання фінансових 
інструментів саме для фінансування місцевого розви-
тку, такою що потребує подальших досліджень.

Саме тому, метою статті є формування теоретико-
методичних рекомендації щодо використання фінан-
сових інструментів для фінансування муніципальних 
проектів.
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Виклад основного матеріалу. Розпочати дослі-
дження доцільно з визначення поняття «фінансовий 
інструмент». Так, під «фінансовим інструментом» слід 
розуміти таке це будь-який контракт, який приводить 
до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта 
господарювання та фінансового зобов'язання або ін-
струмента капіталу у іншого суб'єкта господарювання.

Сьогодні на вітчизняному ринку існує багато ін-
струментів для отримання фінансування. Так, все 
більшої популярності для залучення інвестицій на-
бирають акції. Слід зазначити, що серед всього різ-
номаніття фінансових інструментів, муніципалітети 
можуть використовувати ті, що відносять до інстру-
ментів позики. Класифікацію фінансових інструментів 
наведено на рис. 1.

Фінансові 
інструменти

Інструмен-
ти позики

Кредити Інструменти 
боргу

Облігації
Казна-
чейські 

зобов'язанн
Векселі

Депозитні 
сертифіка-

ти

інструменти 
власного 
капіталу

Акції

похідні 
фінансові 

інструменти

ф'ючер-
си Опціони тощо

Рис. 1. Класифікація фінансових інструментів
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Рис. 2. Структура муніципальних залучень  
2012-2014 рр. [8]
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Рис. 3. Обсяг залучених коштів на місцевому рівні 
2012-2014 рр. [8]

За даними Міністерства фінансів, впродовж 2012-
2014 років, місцевими органами влади було викорис-
тано такі фінансові інструменти як: гарантії, кредити, 
реструктуризацію, муніципальні облігації, тощо [8].

Структуру муніципальних залучень за критерієм 
типу фінансового інструмента, наведено на рис. 2.

Дослідження частки коштів що залучені іншим шля-
хом, дає змогу визначити джерела та кредиторів. Так, 
основними кредиторами місцевих проектів є «НЕФКО» 
та «ЄБРР». Це означає, що кошти отримані від цих ор-
ганізацій не можуть бути використані муніципалітетами 
на свій розсуд, а мають виключно цільове та проектне 
спрямування. При цьому місцеві зовнішні запозичення 
шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних 
фінансових організацій можуть здійснювати всі міські 
ради. Наприклад, НЕФКО фінансує проекти так званих 
«зелених технологій». З огляду на це, стає зрозуміло, що 
існує багато напрямів та потреб місцевих проектів, які не 
можуть бути профінансовані ні кредитами, ні бюджетом. 
Тому такі проекти вигідніше фінансувати шляхом ви-

користання можливостей ринку боргових зобов’язань, а 
саме за рахунок випуску муніципальних цінних паперів 
у вигляді облігацій місцевої позики.

Згідно рис. 2, найбільшу кількість коштів було за-
лучено за допомогою облігацій внутрішнього місцевого 
займу, а саме 85%. У грошовому еквіваленті це скла-
дає 6756 млн. грн. (рис. 3).

В роботі встановлено основні ризики для участі ЄС 
у проектах муніципального розвитку:

•	 невизначеність	в	сфері	установ	і	персоналу,	ке-
рівництва регіональним розвитком на національному 
рівні;

•	місцева	влада	не	має	можливості	для	здійснення	
програм саморозвитку без формальних законодавчих 
змін;

•	 політична	нестабільність;
•	 військові	дії	в	зоні	АТО.
Наведені причини скорочують обсяги міжнародно-

го фінансування муніципальних проектів, що в свою 
чергу підвищує актуальність МЦП.

Так, перевагами фінансування через МЦП є:
•	 дешеві,	порівняно	з	кредитами	банків,	кошти;
•	 так	звані	«довгі»	кошти;
•	 цільове	 використання	 на	 конкретні	 програми	

розвитку місцевості [5;6].
•	 диверсифікації	 боргової	 політики	 держави	 що,	

сприяє розвитку системи управління боргом.
Під муніципальними облігаціями слід розуміти 

цінні папери, що випускаються органами місцевого 
самоврядування з метою залучення коштів для ре-
алізації власних інвестиційних програм, а також у 
випадку дефіциту місцевого бюджету, або на поза-
бюджетні цілі [3].
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Рис. 4. Структура обсягу залучених коштів  
за допомогою МЦП 2012-2014 рр. [8].

Встановлено основні цілі емісій муніципальних об-
лігацій, а саме:

•	фінансування	 місцевих	 інвестиційних	 проектів	
виконання яких є критичним для функціонування гро-
мади (впровадження зелених технологій, транспорт, 
освіта, охорони здоров’я, тощо);

•	 залучення	додаткових	фінансових	ресурсів;
•	 задоволення	нагальних	потреб	місцевих	органів	

влади у грошових коштах в очікуванні майбутніх над-
ходжень;

•	 скорочення	чи	покриття	дефіциту	місцевого	бю-
джету;

•	 погашення	 існуючих	 зобов’язань	 (випущених	
раніше МЦП);

•	 реалізація	позабюджетних	цілей.
Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються 

на визначену мету і підлягають обов’язковому повер-
ненню [1; 2]. На сьогодні МЦП емітують 16 обласних 
центрів та 14 інших міст (рис. 4).

Досліджуючи, проблематику ринку муніципальних 
облігацій, визначено основні проблеми їх функціонування:

•	 низька	дохідність	МЦП	(10-12%);
•	 недостатня	ліквідність;
•	 домінування	 емісії	 короткострокових	 облігацій	

(1-3 роки);
•	 нераціональне	використання	залучених	коштів	[8];
•	 викуп	облігацій	за	рахунок	спеціального	фонду	

місцевого бюджету [8]; 
•	 низькі	 темпи	 наповнення	 місцевих	 бюджетів	

(ризик невиконання зобов'язань);
•	 низький	рівень	довіри	інвесторів	до	місцевих	ор-

ганів влади;
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•	 слабка	 фінансова	 дисципліна	 місцевих	 органів	
влади [8];

•	 видатки	 на	 обслуговування	 боргу	 місцевих	 бю-
джетів не можуть щорічно перевищувати 10% видатків 
від загального фонду місцевого бюджету [8];

•	 низький	рівень	муніципального	фінансового	ме-
неджменту; 

•	 відсутність	 досвіду	 управління	 проектами	 роз-
міщення облігацій місцевих позик; 

•	 труднощі	 оцінки	 ризикованості	 місцевих	 інвес-
тиційних проектів [8];

•	 незначний	 рівень	 професіоналізму	 потенційних	
інвесторів. 

•	 проблеми	фінансової	інфраструктури
•	 обмежена	 мережа	 фінансових	 спілок,	 інвести-

ційних компаній та КУА;
•	 відсутність	 представництв	 брокерських	 компа-

ній у регіонах;
•	 невелика	рентабельність	інститутів	спільного	ін-

вестування.
Так сьогодні, не зважаючи на переваги такого ін-

струменту як МЦП, на «Українській біржі» здійснює 
обіг тільки облігації Кременчуцької міської ради [9].

З огляду на це, можна стверджувати, що не ви-
конується основна функція фондового ринку – акуму-
лювання та ефективний розподіл вільних фінансових 
ресурсів, що відображується і на МЦП.

Встановивши основні проблеми розвиту ринку 
МЦП, сформовано теоретико-методичні рекомендації 
щодо подолання цих недоліків:

•	 стимулювати	 емісії	 облігацій	 з	 невеликими	 су-
мами, привабливими для муніципалітетів, а саме, до 
50 млн. грн.;

•	 здійснювати	емісії	облігацій	з	терміном	більше	5	
років;

•	 покращувати	прозорість	фінансових	операцій	на	
місцевому рівні;

•	 встановити	обмеження	щодо	обсягу	залучень	до	
місцевих бюджетів; 

•	 покращити	 компетентності	 спеціалістів	 місцевої	
влади для формування якісної стратегії випуску МЦП;

•	 посилити	гарантії	інвесторів	та	емітентів;
•	 надати	широкий	доступ	інвесторів	до	інформації	

про діяльність емітентів МЦП.

В дослідженні доцільно встановити умови розміщен-
ня облігацій. Сьогодні в Україні функціонує 12 фондових 
бірж, більшість яких пропонує привабливі умови розмі-
щення. Так, у витратах на проведення самого розміщен-
ня основу складе комісія брокера який розміщуватиме 
такі облігації, теоретично це може робити сам емітент, 
практично зазвичай все одно хтось з брокерів допомагає 
проходити всі бюрократичні сходинки при реєстрації в 
НКЦБФР і також в розміщенні самого випуску за цією 
інформацією краще звернутися до брокерам все зале-
жить від їх компетенції, можливостей, досвіду.

Так, умови розміщення на «Українській біржі» є таки:
плата за розміщення залежить від обсягу розміщеного 

випуску, наприклад, обсяг до 50 млн. грн. 0,04%;
зареєстрований проспект;
договір на розміщення з біржою;
стандартний пакет документів для включення в 

Біржовий список [9].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-

ном, встановлено що вітчизняні місцеві органи влади 
використовують такі фінансові інструменти як: кре-
дити, гарантії, реструктуризацію, рефінансування та 
муніципальні облігації.

Домінуючий обсяг коштів залучено за допомогою 
муніципальних облігацій. Лідерами серед областей 
по залученим обсягам грошових коштів є Київська, 
Львівська, Харківська та Дніпропетровська. Метою 
емісії облігацій можуть бути: фінансування місцевих 
інвестиційних проектів, задоволення нагальних по-
треб місцевих органів влади, скорочення чи покрит-
тя дефіциту місцевого бюджету, погашення існуючих 
зобов’язань, реалізація позабюджетних цілей.

Основними перевагами муніципальних облігації, 
основними є дешевизна та здатність їх використання 
для широкого кола потреб та проектів.

За результатами дослідження встановлено основні 
умови розміщення облігацій на біржі. 

Альтернативними інструментами фінансового роз-
витку регіонів є кредити та фонди спеціальних ком-
паній (наприклад «НЕФКО»). Меншою популярністю 
користуються гарантії та реструктуризація.

Перспективами подальших досліджень є форму-
вання механізму для комбінації ефективного вико-
ристання всіх доступних фінансових інструментів.
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Аннотация
В работе рассмотрены проблемы финансирования регионального развития. Предоставлена сравнительная характери-
стика финансовых инструментов, которые используются муниципалитетами. Проанализировано формирование рынка 
муниципальных ценных бумаг в Украине. Обоснованно стратегические направления реформирования этого рынка и 
сформированы ряд рекомендаций относительно их достижения.
Ключевые слова: ценные бумаги, облигации, муниципальные облигации, финансовые инструменты, фондовый рынок.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена аналізу сучасного стану економічної безпеки України. Визначено основні індикатори, які визнача-
ють стан бюджетної безпеки та зроблено аналіз їх динаміки. Запропоновано основні стратегічні напрями державної 
політики з метою зміцнення бюджетної безпеки України. 
Ключові слова: бюджетна безпека, індикатори, державний бюджет, торговельний баланс, зовнішні запозичення, 
трансферти.

Постановка проблеми. Головною проблемою, що 
виникла в ході глобалізації, є, з одного боку, 

суперечність між наростаючою економічною взаємоза-
лежністю країн та розвитку глобального ринку, і, з 
іншого боку, збереженням за державою права само-
стійно займатися економічною політикою, проводити 
економічні реформи. Тому на сучасному етапі, необ-
хідно знайти оптимальне співвідношення між відкри-
тістю економіки та захистом національних інтересів, 
щоб забезпечити економічну безпеку держави. 

Однією із найважливіших складових економічної 
безпеки є фінансова безпека, без якої практично не-
можливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед 
державою. У цьому контексті доволі переконливим ар-
гументом є слова М. Єрмошенка [1], який зазначає, що 
фінансова безпека є ґрунтовною складовою економіч-
ної безпеки держави, оскільки на фінансах базується 
будь-яка економіка, фінанси – кров економічної сис-
теми держави. Вчений обґрунтовує необхідність забез-
печення і підтримки фінансової безпеки держави, тому 
що вона стосується не лише держави в цілому, а й усіх 
галузей національного господарства та основних макро-
економічних агентів.

Відомо, що рівень соціально-економічного розвитку 
країни, фінансові можливості держави залежать від якос-
ті розробки та ефективності бюджетної політики держави. 
Отже, виступаючи складовою фінансової безпеки держа-
ви бюджетна безпека є головним стимулом соціально-
економічних процесів у суспільстві й повинна відповідати 
національним інтересам і соціально-економічній стратегії 
держави. Виходячи з цього, постійний моніторинг стану 
бюджетної безпеки України має актуальне значення, як 
джерело напрямів формування й удосконалення нової 
моделі бюджетної політики України.

Огляд публікацій демонструє, що стан фінансової 
безпеки держави постійно перебуває в центрі ува-
ги таких науковців як І. Бінько, З. Варналій, О. Вла-
сюк, В. Геєць, В. Горбулін, Я. Жаліло, В. Шлемко та 
ін. Дещо менша кількість вітчизняних робіт присвячена 
проблематиці розвитку бюджетної безпеці як складо-
вої фінансової безпеки. К таким вченим слід віднести: 
О. Барановського, О. Білорус, Г.Дарнопих, Я. Жаліло,  
Г. Іващенко, В. Мартинюк, В. Предборський та ін. По-
служивши основою для поглиблення теоретико-мето-
дологічних засад бюджетної безпеки з урахуванням за-
вдань економічного розвитку держави праці згаданих 

вчених засвідчили опосередкований характер вивчення 
питань бюджетної безпеки в умовах глобалізації.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у аналізу динаміки основних індикаторів, які визна-
чають стан бюджетної безпеки та обґрунтуванні осно-
вних стратегічних напрямів державної політики з ме-
тою зміцнення бюджетної безпеки України в умовах 
глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. До осно-
вних індикаторів, які визначають стан бюджетної без-
пеки згідно з [2] є: рівень перерозподілу ВВП через 
зведений бюджет; відношення дефіциту, профіциту 
державного бюджету до ВВП; покриття дефіциту зве-
деного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень; від-
ношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до 
загального обсягу зовнішньої торгівлі; обсяг трансфертів 
з державного бюджету; амплітуда коливань бюджетних 
видатків на одну особу між регіонами України. Отже, 
задля обчислення індикаторів бюджетної безпеки слід 
прослідити динаміку її основних вихідних показників.

Як бачимо з даних таблиці 1, ВВП України зростав 
протягом досліджуваного періоду. Сума ВВП зросла з 
948056 млн. грн. у 2010 р. до 1566728 млн. грн. у 2014 р., 
при цьому темп приросту становив 65%. Спостерігаємо 
позитивну тенденцію, але як бачимо, темп зростан-
ня скорочується, найбільший темп росту був у 2011 р. 
щодо 2010 р. – 20%, тоді як у 2014 р. до 2013 р. темп 
приросту був лише 7%. До того ж слід не забувати, що 
це номінальний ВВП, тобто він представлений у фак-
тичних цінах. З урахуванням інфляції в 2014 р. – 25%, 
можна констатувати, що це незначне зростання ВВП 
у 2014 р. визвано зростанням цін. 

Одним із показників бюджетної безпеки є дефіцит 
державного бюджету. Як видно з даних таблиці, за пе-
ріод дефіцит має тенденцію зростання, окрім 2011 р., у 
котрому завдяки ефективної бюджетної політики вдало-
ся скоротити дефіцит бюджету на 40708 млн. грн., тобто 
на 63%. Але у зв’язку з кризовими коливаннями та не-
ефективними антикризовими заходами дефіцит з 2012 
року знову зростає та дорівнює у 2014 р. – 78071 млн.грн.

У 2012 почалося наростання кризових явищ та спа-
ду ділової активності, який був виражений дефляцією. 
Причинами цього були: політична нестабільність на 
Близькому Сході, зниження цін на чорні метали (одна з 
основних статей експорту України). У 2013 році в Укра-
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їні грянула друга хвиля економічної кризи, був великий 
ризик дефолту, виріс державний дефіцит. Також це ста-
лося через нераціональний бюджет, згідно з яким поча-
ли збільшувати соціальні витрати та витрати на органи 
безпеки, збільшенню фінансового навантаження на фон-
довий ринок (що зробили його майже «мертвим»).

Покращення економічної ситуації у 2011 р. та ско-
рочення дефіциту бюджету спричинило скорочення 
суми зовнішніх запозичень з 51708 млн. грн. у 2010 р. 
до 27300 млн. грн. у 2011 р. (47%). З 2012 р. знову спо-
стерігаємо зростання дефіциту, що змушує уряд вда-
ватися до інструменту запозичень, які зросли у 2014 р.
до 90634 млн. грн. – на 47% щодо 2013 р., та на 89% 
щодо 2008 р. (початком періоду, який аналізується). 

Можна відмітити, що велику долю в сукупному дер-
жавному борзі займають позики, отримані Україною 
від міжнародних фінансових організацій (19,2%-12%), 
а саме: Європейський банк реконструкції та розвитку 
(7,7%), Європейський Інвестиційний Банк (6,9%), МВФ 
(45,7%), Світовий Банк (39,7%). Ці кредити отримані, як 
правило, з додатковими зовнішніми вимогами, в осно-
вному – з економічним, адміністративним, політичним і 
т.п. підтекстом, що порушує незалежність України.

Україна має переходити від зовнішнього креди-
тування до більш ринкових джерел, які можуть бути 
дещо дорожчими, але не обмежують суверенітет 
України. Однак, на сьогоднішньому етапі розвитку 
держави це малоймовірний сценарій подій, оскільки 
через низький кредитний рейтинг, обвал економіки 
(зумовлений як циклічно-економічними чинниками, 
так і внутрішньополітичними) та важку зовнішньопо-
літичну ситуацію (з можливим військовим конфлік-
том, та існуючими торгівельними конфліктами, що по 
суті і є надзвичайними подіями, про які йшла мова 
раніше), нашій бюджетній сфері по суті не доступний 
зовнішній ринок запозичень. І для уникнення дефолту 
влада просто вимушена співпрацювати з інституцій-
ними позичальниками, як то МВФ, ЄС, ЄБРР тощо.

Як бачимо з таблиці Україна вперше вийшла на 
позитивне сальдо торговельного балансу у 2014 році – 
3883 млн. дол.США. З одного боку, це позитивна тен-
денція, з іншого боку треба бачити причини такого 
«покращення». Головна причина позитивно балансу це 
те, що імпорт різко скоротився внаслідок девальвації 
гривні з 8 грн./дол.. до 22 грн./дол. Іноземні товари ста-
ли надто дорогими для вітчизняного покупця. Це під-
тверджує і значне падіння обсягу зовнішньої торгівлі, 
в 2014 році він склав 106800 млн.дол.США, тоді як ще 
в 2013 році був 162271 млн.дол.США, тобто скоротив-
ся на 34%. Через зниження купівельної спроможності 
українців імпортери знизили обсяги поставок продук-
ції. А збільшення вартості українських товарів зробило 
їх неконкурентоспроможними на європейському ринку.

Протягом усього досліджуваного періоду повільно 
зростали державні трансферти. Так показник зріс з 
37314 млн. грн. у 2008 р. до 228308 млн. грн. у 2014 р. 
Темп зростання становив 83% за весь період. Зростан-
ня трансфертів є негативним, оскільки сигналізує про 
дисбаланси між бюджетами різних рівнів.

Отже перейдемо безпосередньо до розрахунку та 
аналізу індикаторів бюджетної безпеки, який надано 
в таблиці 2, розрахунки якої базуються на даних та-
блиці 1. Нормувальне значення (НЗ) є мінімальним з 
усіх показників. 

Як видно з таблиці 2, на протязі усього періоду 
усі показники так чи інакше перетинали порогове зна-
чення, а є навіть нормувальні значення які є більше 
порогових значень індикаторів, наприклад, покриття 
дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх за-
позичень – 50,6 (норма – не більше 30). Це скоює не-
безпеку бюджетної безпеці Україні. 

Позитивні тенденції до зменшення показників рів-
ня перерозподілу ВВП через зведений бюджет, від-
ношення дефіциту/ профіциту торговельного балансу 
до загального обсягу зовнішньої торгівлі, обсяг транс-
фертів з державного бюджету до ВВП, амплітуди 
коливань бюджетних видатків на одну особу між ре-
гіонами України свідчать про часткове подолання не-
гативних наслідків економічної кризи в країні. Проте 
істотне зростання у 2014 р. показнику покриття дефі-
циту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запози-
чень (майже на 40% щодо 2013 р.) дає змогу допустити 
можливість посилення сукупного впливу загроз на рі-
вень бюджетної безпеки держави.

Для подальших розрахунків необхідно перейти від 
абсолютних до нормалізованих значень індикаторів, що 
змінюються від 0 до 1. Всі індикатори бюджетної безпе-
ки розглядаємо як дестимулятори, оскільки внаслідок 
зростання їх абсолютних значень стан безпеки погір-
шується. Відповідно, як нормувальне значення обирає-
мо мінімальне значення показника за 7 років (табл. 2) і 
розраховуємо нормалізовані значення за формулою [7]:

                      (1) 

де: Xстат,t – статистичне значення індикатора бю-
джетної безпеки за рік t;  – нормалізоване зна-
чення індикатора бюджетної безпеки за рік t; Xmin – 
мінімальне значення індикатора бюджетної безпеки за 
досліджуваний період. 

Інтегральний індекс бюджетної безпеки має вигляд 
лінійної згортки і розраховується згідно з [2] як: 

                        (2)

де: аij – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь 
впливу j-го показника на інтегральний індекс i-й сфе-
ри економіки; zij – нормовані значення статистичних 
показників.

Динаміка інтегрального індексу (табл. 3) свідчить про 
погіршення стану бюджетної безпеки в Україні. Так, ін-
тегральний індекс бюджетної безпеки у 2014 р. знизився 
до 0,6257, порівняно з 2008 р. (0,8060), тобто на 22,4%.

Отже, найгіршим показником у складі інтегрально-
го індексу бюджетної безпеки України у 2014 р. вия-
вилося – покриття дефіциту зведеного бюджету за ра-
хунок зовнішніх запозичень. Цій показник у 2014 році 
склав 125,9 при граничному значенні цього показника 
30 та нормалізованому значенні 50,6 у 2009 році. Він 

Таблиця 1
Динаміка вихідних показників бюджетної безпеки

Показники
Роки

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
ВВП, млн. грн. 948056 913345 1082569 1302079 1411238 1454931 1566728
Зведений бюджет, млн.грн. 297893 272967 314506 398553 445525 442788 456067
Профіцит/ Дефіцит (-) державного бюджету, 
млн. грн. -12501 -35517 -64266 -23558 -53445 -64708 -78071

Зовнішні запозичення, млн. грн. 9770 18840 51708 27300 38776 47958 90634
Дефіцит зведеного бюджету, млн. грн. -14125 -37258 -64685 -23058 -50786 -63590 -72030
Профіцит/ Дефіцит (-) торговельного балансу, 
млн. дол. США -13294 -1312 -3628 -6290 -8878 -8514 3883

Обсяг трансфертів з Державного бюджету, 
млн. грн. 37314 39684 165656 166295 215005 221230 228308

Обсяг зовнішньої торгівлі, млн. дол. США. 170746 99911 129378 170962 173701 162721 106800

* (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції)

Розраховано автором за допомогою [3-6]
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характеризується перевищенням розміру залучених 
зовнішніх ресурсів над дефіцитом зведеного бюджету. 
Тобто за рахунок зовнішніх ресурсів погашалася вну-
трішня заборгованість, що підвищувало залежність від 
іноземних кредиторів. Як було сказано вище, зовнішні 
запозичення зросли у 2014 р. до 90634 млн. грн. – на 
47% щодо 2013 р., та на 89% щодо 2008 р. 

Для України нарощування зовнішніх запозичень 
може стати серйозним негативним фактором не лише 
економічного, а й політичного значення. Розглянемо 
можливі наслідки детальніше:

– вплив на зміни обмінного курсу та породження 
ефекту імпорту. Небезпека зовнішніх валютних запо-
зичень для України полягає в тому, що вони викорис-
товуються майже повністю для штучного утримання 
обмінного курсу гривні, що призводить до пригнічення 
експорту та заохочення імпорту;

– загроза послаблення економічної незалежності 
держави;

– затримка виходу з економічної кризи та по-
глиблення кризи. Спрямування запозичень лише на 
покриття дефіциту бюджету породжує недовико-
ристання виробничого потенціалу та гальмування ін-
вестиційного процесу;

– посилення впливу МВФ на економіку держави. 
Міжнародний досвід свідчить, що ефективними стабі-
лізаційні програми МВФ є лише тоді, коли в наявності 
досить розвинуте вітчизняне виробництво і внутрішнє 
ринкове середовище. Для країн, які не відповідають 
вказаним умовам МВФ робить умови надання креди-
тів усе більш жорсткими.

– перекладення боргового тягаря на майбутні поко-
ління. Фінансування бюджетного дефіциту за рахунок 
зовнішніх позик забезпечує можливістю збільшення 
додаткових державних видатків без обмеження поточ-
ного споживання, проте повернення боргу і його об-
слуговування будуть здійснюватись за рахунок май-
бутнього обмеження споживання. 

Для збереження економічної безпеки України, при 
виборі боргового джерела в перспективі пріоритет по-
винен надаватися внутрішнім запозиченням, однак 
на сьогоднішній момент перешкодою цьому є слабкий 
розвиток і погана організація ринку внутрішніх дер-
жавних запозичень, а також дефіцит внутрішніх ре-
сурсів, зумовлений загальною важкою економічною та 
політичною ситуацією, що у свою чергу не дозволяє 
залучити необхідний обсяг фінансових ресурсів і зму-
шує вдаватися до зовнішніх позик. Крім того, при сьо-
годнішній економічній ситуації додаткове відволікан-
ня кредитних ресурсів для фінансування бюджетного 
дефіциту буде сприяти катастрофічному обмеженню і 
так обмежених можливостей кредитування реальної 
економіки, чого вона безумовно потребує.

Наступним є індикатор відношення дефіциту, профі-
циту державного бюджету до ВВП. Цій показник у 2014 
році склав 5,0 при граничному значенні цього показника 
3 та нормалізованому значенні 1,3 у 2008 році. Стосовно 
ВВП спостерігаємо позитивну тенденцію, але як бачимо, 
темп зростання скорочується, у 2014 р. до 2013 р. темп 
приросту був лише 7% без урахування 25% інфляції.

За увесь період дефіцит має тенденцію зростан-
ня та дорівнює у 2014 р. 78071 млн.грн., що на 84% 
більше ніж у 2008 році. Дефіцит Державного бюджету 
України – це проблема, яка стоїть перед вітчизняною 
економікою. Адже функціонування багатьох сфер еко-
номіки України залежить від об’єму державного бю-

джету, а також його структури. Сучасна ситуація у 
бюджетній системі призвела до того, що дефіцит бю-
джету щорічно зростає, незважаючи на низку вели-
чезних іноземних кредитів. Це зростання спричиняє в 
країні посилення інфляційних процесів, кризу у сфері 
державних фінансів, грошової системи, зростання ди-
ференціації в доходах і, як наслідок, погіршення со-
ціально-економічного стану в суспільстві. 

Для вирішення сучасних проблем та вдосконален-
ня системи управління бюджетним дефіцитом на май-
бутнє пропонується вжити наступні заходи:

– збалансувати ринок державних запозичень на 
період нестабільності національної валюти;

– здійснювати видачу державних гарантій лише у 
виняткових випадках;

– обережно брати кредити у міжнародних орга-
нізацій, які найчастіше супроводжуються умовами, 
які обмежують економічну і політичну незалежність 
України;

- зменшувати державні інвестиції, замінюючи їх на 
участь приватного капіталу;

- кардинально зменшувати поточні бюджетні ви-
трати.

Індикатор відношення дефіциту, профіциту торго-
вельного балансу до загального обсягу зовнішньої тор-
гівлі у 2014 році склав 3,6 при граничному значенні 
цього показника 5 та нормалізованому значенні 1,3 у 
2009 році. Тобто, можна зазначити, що індикатор не 
перетинає граничне значення, але є на межі. 

Стосовно сальдо торгового балансу спостерігаємо 
позитивну тенденцію, адже Україна вперше вийшла 
на позитивне сальдо торговельного балансу у 2014 
році – 3883 млн. дол.США. Але, слід зазначити, що це 
сталося не завдяки збільшенню експорту, а завдяки 
зменшенню імпорту. Це підтверджує і значне падін-
ня обсягу зовнішньої торгівлі, в 2014 році він склав 
106800 млн.дол.США, тобто скоротився на 34% щодо 
2013 року та на 37,4% щодо 2008 року. Через деваль-
вацію гривні знизилась купівельна спроможність на-
селення, імпортери знизили обсяги поставок товарів. 

На обсяг зовнішньої торгівлі та рівень бюджетної 
безпеки впливає також сировинний характер україн-
ського експорту, який є залежним від цін на світових 
ринках. Зниженню сировинної складової перешкоджає 
низька конкурентоспроможність готової продукції. 

Зовнішньоторговельна сфера стала каналом по-
ширення негативного впливу світової фінансово-еко-
номічної кризи на економіку України. Різке падіння 
світової економічної активності значно скоротило об-
сяги міжнародної торгівлі. Надмірна експортна зорі-
єнтованість в умовах падіння світових цін на сирови-
ну та згортання світового попиту, призвела до різкого 
скорочення обсягів вітчизняної промисловості.

З огляду на об’єктивні зміни та непевні перспекти-
ви відновлення динаміки торгівлі, необхідно уточнити 
пріоритети антикризової економічної політики держа-
ви на середньострокову перспективу. Такими пріори-
тетами, зокрема, є:

- зниження експортної орієнтації вітчизняної еко-
номіки шляхом нарощування потенціалу внутрішнього 
ринку. Ріст потенціалу внутрішнього ринку має стати 
надійним компенсатором втрат від скорочення екс-
портної діяльності, що сприятиме збільшенню заван-
таженості виробничих фондів промисловості; 

- реалізація повномасштабної стратегії імпортоза-
міщення. Реструктуризація переробної промисловості 

Таблиця 2
Динаміка індикаторів бюджетної безпеки України

Індикатор 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 НЗ
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, % 31,4 29,9 29,0 30,7 31,6 30,5 29,1 29,0
Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до 
ВВП, % 1,3 3,9 5,9 1,8 3,8 4,4 5,0 1,3

Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовніш-
ніх запозичень, % 69,2 50,6 80 118,4 76,4 75,5 125,9 50,6

Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до 
загального обсягу зовнішньої торгівлі, % 7,8 1,3 2,8 3,7 5,1 5,2 3,6 1,3

Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП 3,9 4,3 15,3 12,7 15,2 15,2 14,6 3,9
Амплітуда коливань бюджетних видатків на одну особу між 
регіонами України, % 33,5 34,3 31,8 30,2 29,8 30,1 28,5 28,5
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є необхідним напрямком забезпечення конкуренто-
спроможності в посткризовому світі, що вимагає невід-
кладного запровадження ефективних заходів у сфері 
імпортозаміщення.

Оскільки в структурі експорту основним елемен-
том є сировина, а в складі імпорту суттєву частину 
займають наукоємні продукти, то зменшення об’єму 
імпортних товарів потребує суттєвих інвестицій на 
підтримку національного виробника, які не матимуть 
швидкого ефекту. Навіть податкові пільги, які застосо-
вуватимуться для стимулювання, призведуть до змен-
шення доходів на даний момент, відповідно позитив-
ний ефект буде мати часовий лаг [8].

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет 
у 2014 році склав 29,1 при граничному значенні цього 
показника 30 та нормалізованому значенні 29 у 2010 
році. Тобто, можна зазначити, що індикатор не пере-
тинає граничне значення, але є на межі. У продовж 
усього періоду, який розглядається 2008 – 2014 рр., це 
єдиний індикатор, який істотно не змінюється. Він змі-
нюється к коридорі значень від 29% до 31%. Це може 
говорити про те, що ніякі зміни, як позитивні, так і 
негативні не відбуваються. 

Високий рівень перерозподілу може виступати 
чинником направлення потенційних інвестиційних ре-
сурсів на споживчі видатки. Потрібен баланс між під-
вищенням питомої ваги бюджетних доходів стосовно 
ВВП та інвестиційним розвитком. 

Індикатор обсягу трансфертів з державного бю-
джету до ВВП у 2014 році склав 14,6 при гранично-
му значенні цього показника 10-15 та нормалізованому 
значенні 3,9 у 2008 році. Тобто, можна зазначити, що ін-
дикатор не перетинає граничне значення, але є на межі.

Але, якщо подивитися на таблицю 1, можна по-
бачити тенденцію постійного зростання обсягів транс-
фертів з державного бюджету. Так, у 2014 році обсяг 
трансфертів склав 221230 млн.грн., тобто збільшився 
лише на 3% щодо 2013 року, але на 83,6% що 2008 
року. Збільшення трансфертів указує на збільшення 
підтримки за рахунок коштів державного бюджету 
бюджетів нижчого рівня. Це свідчить також про зни-
ження їх самостійності, що призводить до збільшення 
ризику та потенційно нестабільної платоспроможності.

Показник амплітуди коливань бюджетних видатків 
на одну особу між регіонами України склав 28,5 при гра-
ничному значенні цього показника 20-30. Цій показник 
отримав нормалізоване значення за увесь період, який 
розглядається. Але слід звернути увагу на те, що уряд 
держави за останні роки замість політики регіональ-
ного вирівнювання запроваджує політику поляризації 
регіонів. Частина коштів спрямовується на підвищення 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливос-
ті регіонів – «локомотивів – зростання». Таким чином, 
механізм міжбюджетних відносин практично нівелює 
принцип бюджетної системи щодо справедливості та 
неупередженості розподілу суспільного багатства між 
населенням і територіальними органами влади.

Тому необхідно проводити удосконалення механіз-
му міжбюджетних відносин у напрямках [9]: 

– коригування механізмів надання фінансової до-
помоги регіонам; 

– створення стимулів з нарощування дохідної бази 
місцевих бюджетів; 

– вдосконалення системи розмежування видатко-
вих зобов’язань між рівнями бюджетної системи.

Отже, на сьогодні стан бюджетної безпеки в Україні 
забезпечено не повною мірою. Зокрема, спостерігається 
перманентний дефіцит бюджету, однією з причин якого 
є високий рівень зовнішніх запозичень та зменшення 
експорту за країнами-партнерами. Тому державі слід 
звернути увагу подальший вибір ефективніших мето-
дів та напрямків бюджетної політики, що зменшать не-
гативний вплив світових кризових коливань, а також 
стабілізують ситуацію на державному рівні.

Висновки з проведеного дослідження. Внаслідок 
проведених розрахунків окремих індикаторів та ін-
тегрального індексу бюджетної безпеки було визна-
чено, що спадна динаміка рівня бюджетної безпеки 
зумовлена негативною динамікою таких індикаторів 
як покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок 
зовнішніх запозичень та відношення дефіциту дер-
жавного бюджету до ВВП. Це пов'язано, зокрема з:

– нарощування зовнішніх запозичень та неефек-
тивне їх використання;

– слабка політика щодо зменшення витрат бюджету;
– значна девальвація гривні;
– значне падіння обсягів зовнішньоторговельного 

обороту.
Індикатори, які залишилися, не перетинають гра-

ничне значення, але є на межі. Тому, держава повинна 
проводити свою політику з урахуванням необхідності 
покращення цих показників також. 

До основних факторів глобалізації, які впливають 
на бюджетну безпеку країни, слід віднести нерівно-
мірність економічного розвитку; тенденцію збільшен-
ня зовнішньоекономічної заборгованості; циклічний 
взаємозв'язок економічних систем; взаємозалежність 
національних фінансових ринків. Умови глобалізації 
можливо розглядати як критерій визначення загаль-
них причин порушення як державної безпеки зокре-
ма, так і фінансової безпеки в загалі.

На нашу думку, управління державною безпекою 
держави має бути спрямоване не на врегулювання 
тактичних проблем, а на досягнення довгострокових, 
стратегічних цілей, що вимагає застосування прин-
ципів ефективного управління, яке забезпечить еко-
номічне зростання економіки, інвестиційну привабли-
вість, фінансової стабільності.

Відповідно, стратегічними напрямами державної 
політики з метою зміцнення бюджетної безпеки по-
винні стати:

– оптимізація державного бюджету завдяки ско-
роченню його видаткової частини;

–  зменшення обсягів зовнішніх запозичень та під-
вищення ефективності їх використання;

– збільшення державної підтримки розвитку ви-
сокотехнологічних експо ртоорієнтованих галузей та 
імпортозаміщуючого виробництва;

Таблиця 3
Динаміка інтегрального індексу бюджетної безпеки України

Індикатор 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Вагові 
коефіцієнти

Рівень перерозподілу ВВП через зведе-
ний бюджет, % 0,9235 0,9699 1 0,9446 0,9177 0,9508 0,9965 0,2291

Відношення дефіциту, профіциту дер-
жавного бюджету до ВВП, % 1 0,3334 0,2203 0,7223 0,3421 0,2954 0,26 0,1338

Покриття дефіциту зведеного бюджету за 
рахунок зовнішніх запозичень, % 0,7312 1 0,6325 0,4273 0,6623 0,6701 0,4019 0,1043

Відношення дефіциту, профіциту тор-
говельного балансу до загального обсягу 
зовнішньої торгівлі, %

0,1667 1 0,4642 0,3513 0,2549 0,25 0,3612 0,1376

Обсяг трансфертів з державного бюдже-
ту, % до ВВП 1 0,9069 0,2549 0,3071 0,2566 0,2565 0,2671 0,1694

Амплітуда коливань бюджетних видатків 
на одну особу між регіонами України, % 0,8507 0,8309 0,8962 0,9437 0,9563 0,9468 1 0,2256

Інтегральний індекс бюджетної безпеки 0,8060 0,8499 0,6339 0,6710 0,6195 0,6198 0,6257
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–  підвищення конкурентоздатності та попиту на 
вітчизняну продукцію на іноземних ринках;

– створити умови для збільшення реальних гро-
шових доходів населення.

Вирішення таких проблем з використанням запро-
понованих заходів зміцнить фінансову безпеку України 
загалом та бюджетну безпеку зокрема. Це приведе до 
стабілізації розвитку і зростанню економіки України.
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Постановка проблемы. Обеспечение стратегиче-
ской конкурентоспособности отечественной эко-

номики и её ведущих составляющих в производстве, 
распределении, обмене и потреблении, в отношении от-
дельных хозяйствующих акторов и всей социально-эко-
номической системы, динамики отношений внутри стра-
ны и международных – не только ведёт, но и взыскует 
активизации региональной политики в многоаспектных 
вопросах движения совокупного общественного продук-
та и реализации конкретной модели развития. В част-
ности, продуктивным исследовательским основанием 
может стать зарубежный и отечественный европейский 
опыт Мондрагонской группы кооперативов в Стране ба-
сков, «Третьей Италии», «Северо-Западного экономи-
ческого района СССР», «Большой Волги», «Северского 
Донца», «Слобожанщины» и др.

Анализ публикаций. Методологические и теорети-
ческие основания статьи составили наработки в сфере 
регионалистики Н. Багрова, С. Брюшковой, В. Дер- 
гачёва, В. Гееца, В. Захарова, В. Игнатова, Т. Калаш-
никовой, Б. Кваснюка, А. Ковалёва, В. Симоненко,  
М. Суслова, А. Трофимова, Р. Фатхутдинова, В. Чужи-
кова, В. Шилова, в характеристиках межрегиональ-
ного взаимодействия (А. Ачлей, В. Боков, А. Девятов,  
А. Дугин, Л. Ивашов, В. Колосов, А. Никифоров, П. Мель- 
ников, В. Семёнов-Тян-Шанский), в особенностях про-
цессов конкуренции и осуществлении конкурентных 
действий в разных средах (Дж. В. Робинсон, В. Мил-
лар, Э. Чемберлин, М. Портер, а также Л. Вальрас,  
Э. Дюркгейм, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Милль, 
Дж.М. Кейнс Я. Корнаи, А. Пигу, П. Сраффа, М. Туган-
Барановский, А. Чаянов), в специфике информацион-
ного механизма проведения политики и реализации 
хозяйственной и политической власти, их взаимокон-
вертации (Дж. Арквилла, Э. Аронсон, Б. Берельсон,  
Э. Бернейз, С. Бухарин, К. Гаджиев, Б. Л. Гарт, Г. Годе, 
В. Донсбах, С. Каннингем, С. Кара-Мурза, Х. М. Кеп-
плингер, А. Кольев, П. Лазарсфелд, Х. Д. Лассвелл,  
Х. Лейбенстайн, Д. Леонтьев, В. Липпман, Э. Н. Лют-
твак, М. Мак-Кобс, Р. Мак-Чесни, Дж. Най, Э. Ноэль-
Нойман, И. Панарин, Э. Пратканис, Д. Ронфельдт,  
В. Фаркаш, В. Цыганов, Дж. Шарп, Д. Шоу и др.).

Формулировка исследовательской задачи. Миро-
вое сообщество нарабатывает правила и процедуры 
усиления эффективности участия в меж- и внутри-
региональном взаимодействии, выработке неочевид-
ных рекомендаций по использованию региональной 
политики для укрепления прогрессивных тенденций 
трансформации хозяйственной системы.

В сложившейся ситуации задачи статьи – изло-
жение результатов авторского изучения актуальных 
аспектов, возможностей и ограничений активизации 
региональной политики в контексте задач повышения 
конкурентоспособности отечественной экономики. 

Изложение основного материала. Хозяйственные 
отношения представляют собой гораздо более поверх-
ностный уровень изучения процессов, нежели эко-
номические. Таким образом, они динамичнее, богаче 
содержанием, позволяют вовлекать в анализ суще-
ственно более широкий круг явлений общественной 
жизни, продолжая исследовательское восхождение от 

абстрактного к конкретному. Вместе с тем, они предо-
ставляют дополнительные системные регулятивные 
организационно-управленческие механизмы, опосреду-
ющие воздействие совокупного человеческого фактора 
на объективные тенденции. Наконец, их акцентирова-
ние открывает возможность переходить от социально-
экономической системы к хозяйственной целостности, 
включая и принципиально разнородные, в т.ч. неси-
стемные элементы. При этом хозяйственные отноше-
ния значительно обширнее собственно производствен-
ных отношений, охватывая социально-экономические 
коммуникации и социокультурный капитал, отражая 
особенности труда, собственности и управления в рас-
пределении, перераспределении, обмене и потреблении 
продукта и услуг. Развитие хозяйственных отношений 
усиливает региональную и корпоративную составляю-
щие, распространяющиеся на ряд разнокачественных 
уровней, среди которых выделяют мега-, мезо-, макро- 
и микровзаимодействия. Меж- и внутрирегиональные 
взаимодействия включают отношения партнёрства / 
кооперации и конкуренции / состязания [1-9].

С повышением зрелости мирохозяйственных от-
ношений и корреляции конкуренции и монополии 
становятся подвижнее, гибче. Процессы хозяйствен-
ного взаимодействия социализируются и индивидуа-
лизируются; переплетаясь, они активно включаются в 
трансформирование мира, где всё результативнее вза-
имодействуют заведомо неоднородные составляющие 
(что и получает подчас характеристику как модели 
реализации и развития постмодерна, а то и квазипост-
модерна/постнедомодерна). При этом социализация 
деятельности и развёртывание многоуровневых форм 
кооперации усиливает основания для дифференци-
ации продукта, сегментации рынка, механизмов и 
форм конкурентных отношений [10-12]. Собственно, 
с одной стороны, теперь уже отнюдь не обязательно 
непосредственно в игре рыночных сил определяет-
ся конечная цена продукта/услуги. С другой сторо-
ны, сам товарообмен начинает трансформироваться 
в обмен способностями и знаниями, а владение теми 
и другими определяет величину затрат общественно 
необходимого труда [13-16]. Уже сама характеристи-
ка труда как производительного содержит указание 
на роль труда как средства взаимодействия между 
человеком и окружающей общественно-природной 
средой. При этом формирование системы хозяйствен-
ных представлений у человечества происходило под 
давлением особого значения плодородной земли (для 
земледельцев) и размера территорий, в том числе – 
охотничьих угодий (для скотоводов и охотников). По-
следующие этапы разделения труда вынесли в число 
особо важных (и обособленных) функции организации 
и управления, научного обслуживания продуктивной 
деятельности. Сейчас приоритет в обеспечении успеха 
национальной экономики в системе межрегиональных 
отношений все заметнее переходит к социокультурно-
му капиталу, характеризующему особенности обще-
ственного строя, уровень гармонии человеческой жиз-
недеятельности, качество отношений между людьми, в 
первую очередь – уровень социального доверия. Вме-
сте с тем, межотраслевые и внутриотраслевые потоки 
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хозяйственного взаимодействия в регионах и между 
ними трансформируются разносекторными струк-
турами стратегического партнёрства/кооперации и 
конкуренции/состязания. При создании плодотворной 
хозяйственной среды с усилением тенденций постмо-
дерна с присущими ей глобализацией процессов хо-
зяйствования и появлением все более изощрённых и 
утончённых инструментов перелива возможностей и 
рисков активно возникают кластеры развития, где в 
первую очередь поднимается качество жизни, уро-
вень экономики, куда приходят новые добросовестные 
долгосрочные инвестиции, новые технологии. И, раз-
умеется, чтобы разные факторы производства были 
активизированы из состояния потенциала и сведены 
воедино, необходима целенаправленная, качественная 
и профессиональная организационно-управленческая 
работа. Так, в постсовременных условиях распростра-
нения культуры постмодерна и постиндустриальных 
хозяйственных отношений быть успешным глобаль-
ным конкурентом означает, в первую очередь, именно 
найти адекватную своим особенностям социально-эко-
номическую региональную нишу, сознательно приняв 
на себя соответствующие возможности, ресурсно-ме-
тодологические вызовы, совокупность позитивных и 
негативных рисков и ограничений. 

Радикально меняется интеллектуальная состав-
ляющая хозяйствования. Характеристики сложного 
труда входят в общественно-необходимый, требуя 
венчурных образований, научно-образовательно-про-
изводственных кластеров и инновационно-синергети-
ческого управления. Долгое время наука и образование 
были дополнительными к производительному труду, 
однако уже промышленная стадия развития деятель-
ности кардинально изменила отношение и требования 
к их качеству и роли регионов в обеспечении страте-
гической конкурентоспособности [17-24]. Дальнейшие 
же трансформации привели к превращению и обра-
зования (самообразования) в непрерывный процесс, 
и науки в первую (ведущую) производительную силу 
общества через положение непосредственно произво-
дительной силы. Основанная на знаниях экономика 
существенно меняет привычные для индустриальных 
и доиндустриальных циклов производственные иерар-
хии: во-первых, результаты хозяйствования больше 
зависят от применения инновационных идей, нежели 
от физической силы, ловкости или выносливости. Во-
вторых, использование высоких технологий важнее, 
чем переработка сырья или дешевизна рабочей силы. 
В свою очередь, это вызывает к жизни структури-
рующую систему и отношения хозяйствования роль 
когнитариата, ужесточение требований к гибкости и 
скорости переналадки, обеспечению дисциплины по-
ставок и т.п. Соответственно, усиливаются позиции 
нового среднего класса как субъекта социально-эконо-
мической модернизации, возрастает значение инфор-
мационного обеспечения хозяйствования. Фиксация 
структурными трансформациями многоярусного (мно-
гоэтажного) строения экономики ведёт к формирова-
нию и повышению интенсивности внутриуровневых 
потоков конкуренции. Как известно, материально-тех-
ническая база хозяйствования – это объективирован-
ная составляющая производительных сил общества, 
реально существующая исключительно в органиче-
ском сочетании с субъективной составляющей. Она 
содержит материально-технические базы производ-
ства, разделения, обмена и потребления и отражается 
на материально-предметном, социально-стоимостном 
и идеально-духовном уровнях. Её функциональная 
структура включает энергетическую базу, средства 
труда, предметы труда, технико-технологические и 
информационные характеристики. Основными си-
стемными аспектами материально-технические базы 
хозяйствования является функциональный, отрасле-
вой, организационно-управленческий, региональный. 
В обществе знаний научная и образовательная подго-
товка и совершенствование хозяйствования получает 
преимущественное значение. Научно-образовательно-
производственные циклы хозяйственной системы со-
держат как свои ведущие звенья: фундаментальные 
исследования – прикладные исследования – техниче-
ские разработки – изготовление новой техники – ис-
пользование и распространение новой техники. Для 
высвобождения своего творческого потенциала наука 
получает характеристики постнеклассической, инте-

грируя методы и возможности различных областей 
знаний. При этом, с одной стороны, научно-образова-
тельные структуры промышленного комплекса обяза-
ны предоставлять качественные услуги своего профи-
ля, воспитывая (именно образуя, формируя) человека 
не только как носителя товара рабочая сила, но и как 
личность, готовя к встрече с вызовами постсовремен-
ного уровня. С другой, – для этого необходимо учиться 
опираться на широкое привлечение заинтересованных 
в результатах подготовки представителей различных 
групп общества и бизнеса, учета мнений экспертно-
го сообщества. Для структурирования регионального 
хозяйствования всё большее значение приобретают 
техновооружённость рабочего места, органическое 
строение капитала, мелкосерийного производства, ко-
операция, взаимоинтегрированность промышленных 
узлов и стадий технологических процессов.

Соответственно, становление научно-образователь-
но-производственных кластеров – ключевое звено в 
обеспечении подъёма конкурентоспособности реги-
ональной системы хозяйствования и благосостояния 
населения в условиях усиления роли экономики зна-
ний, а их поддержка – важнейшее направление со-
циально-экономического и политического не только 
государственного, но и регионального курса. После ме-
ханизации, автоматизации и роботизации за челове-
ком остается то, что не подпадает под этот процесс и 
сконцентрировано вокруг творческого развёртывания 
ее сущностных сил; основной источник стоимости в 
настоящее время – творческий, прежде всего интел-
лектуальный, потенциал, а не психофизические усилия 
сотрудника, приоритет стратегий развития конкурен-
тоспособности – производство знаний и их эффектив-
ное применение; добавленная стоимость распределяет-
ся с учётом затрат производителя; демократизируются 
системообразующие отношения общества (труда, соб-
ственности, управления); трансформируются струк-
туры обмена и потребления; ликвидируются основы 
классических форм отчуждения. Переход к мелкосе-
рийному производству с частой переналадкой технико-
технологических циклов требует адекватной готовности 
к этому персонала, прежде всего, благодаря владению 
базовыми методологиями и путями их творческой 
адаптации к конкретным условиям постсовременности 
и особенностей участка деятельности. Конкурентоспо-
собность и хозяйственный успех региональной системы 
обеспечиваются в этих условиях акцентированием раз-
вития и реализации личности на основе персонализа-
ции жизнедеятельности, а отнюдь не нивелированием 
людей и редукцией их до биофизиологического автома-
тизма или же усреднением производственных функций 
и стандартизацией продукции в хозяйствовании.

И если ранее культура создавалась для строго 
определённого круга, то нравственный вызов постсов-
ременности – культура для всех, культура полилога, 
соприкосновения с чужими, когда каждый совершенно 
неожиданно для него может оказаться в ситуации кон-
такта/взаимодействия с любым, даже самым странным 
социокультурным контрагентом. Общение – это судьбы 
дар или удар в зависимости от готовности к участию в 
социокультурных отношениях, от искренности, от со-
держательности. При этом уже отнюдь не только вер-
хушечная культура интеллигенции или аристократии, 
но и базовая народная культура испытывается на из-
лом радикальностью перемен, своей неприкрытостью 
перед внешним вмешательством. Соответственно, ре-
актуализируется глубоко личностный выбор каждого: 
жить в многоцветном, карнавально пёстром калейдо-
скопе общения – или отказаться от него (включая и 
общение с прошлым, общение с региональными смыс-
лами жизнедеятельности). Эта свобода выбора может 
оказаться действительно непосильной и потому страш-
ной, как всё хорошее. Особенно в условиях, когда ха-
рактеристики постсовременности накладываются на 
извечные черты культурно-цивилизационного мира с 
присущими ему образностью, неоформленностью, тя-
гой к запредельному. Факторы же расчеловечивания и 
техногенности жизни порождают отчуждённость вос-
приятия и усиливают потенциал господствующих над 
человеком и принуждающих его сил.

Усиление роли новых медиа в жизни общества, 
глобальность масштаба социальных проектов сочета-
ется с индивидуализмом восприятия. Подключение 
ценностных игровых и образовательных иерархий по-
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зволяет опираться на детские комплексы восприятия 
образов, отторгая «взрослые» ряды рационально-логи-
ческой аргументации. Даже базовые ценностно-смыс-
ловые комплексы культурно-цивилизационных миров 
преломляются сквозь сонмы глубоко индивидуальных 
призм людей, в сознании которых плавают образы из 
разных эпох и событийных узлов – их встраивание в 
определённую схему восприятия позволяет в рамках 
формирования основных установок подготовить по-
чву для самовнушения и достраивания на этой основе 
остальных фрагментов мировоззрения. В этой ситуа-
ции близость к традициям и укладу «малой родины», 
возможность опоры на её ценностно-смысловые ак-
центы расширяет диапазон устойчивости региональ-
ной хозяйственной системы, формирует дополнитель-
ные каналы обеспечения конкурентоспособности.

Некоторые из внутрирегиональных признаков мо-
гут не соответствовать канонам внешнего восприятия. 
Для моделей социокультурного развития постмодер-
на – это должно учитываться как важнейший фактор 
политико-экономической мобилизации громад; положе-
ние иначемыслящих – важный симптом социокультур-
ного состояния общества, особенно чувствительное для 
постсовременной среды. Обретение образом смысла, 
включение в социокультурное пространство становит-
ся осознанным личностным выбором, становлением как 
гражданственности, так и общественных отношений (со-
циальности, социальной ткани, социокультурного капита-
ла, etc.). Напротив, нисхождение до шаблонов «культурной 
жвачки», культивирование социального инфантилизма – 
один из опаснейших рудиментов эгалитаризма. Простень-
кая культура обкрадывает смысл отношений, доступ-
ность вообще лишает смысла. При этом самое глубокое 
неравенство – неравенство талантов, прежде всего в соз-
дании смыслов, в восприятии и интерпретации. Однако 
само наличие общественной среды квазидемократиче-
ских социально-политических образований, с одной сто-
роны, позволяет их правящим и оппозиционным элитам 
за внешними формам скрывать совершенно отличное от 
них содержание, но, с другой, делает их уязвимыми к 
воздействиям под лозунгами реализации декларируемых 
ценностей. В частности, в этом контексте крайне актуаль-
ным оказывается качество геостратегического позицио-
нирования региональных систем: сохранение собственной 
идентичности – или же превращение в питательную сре-
ду и материал псевдозападного общества.

Соответственно осуществляемым решениям, усили-
вающим позиции того или иного выбора, не только со-
держание каждого из их элементов научно- образова-
тельно-производственных кластеров, но и качество их 
взаимосвязи, обеспечение системности взаимодействия 
и кооперации испытывает трансформации историче-
ского уровня. Как известно, традиционная культура 
аграрного общества реализовывала основную функцию 
управления хозяйственной деятельностью в рамках 
формулы «делай так, потому что так делалось до тебя». 
В индустриальном обществе с культурой модерна ге-
нерализирующим направлением хозяйственного управ-
ления было «делай так, потому что это рационально». 
Для постиндустриального региона характерен подход 
«делай так, потому что это эффективно». Причем эф-
фективными для региональных хозяйственных систем 
могут быть самые разные парадигмы осуществления 
управленческих композиций. Культура постмодерна 
постиндустриального общества является принципиаль-
но открытой, деидеологизированной, ненасильственной 
и базируется, скорее, на развитии преимуществ, а не 
ликвидации недостатков. Соответственно, предельно 
важным становится не столько войти в общую колею, 
«ликвидировать отставания», сколько «сохранить и на-
растить конкурентные преимущества» региона, создав 
на их базе кластеры дальнейшего подъёма. В этом – 
ведущая доминанта отмены прежней методологии за-
действования ресурсных баз, поэтому этот признак 
пронизывает успешную организацию и управление хо-
зяйственной деятельностью, прежде всего, имманент-
ной эпохе деятельностью интеллектуальной.

На этой основе характер участия в информаци-
онном обмене способен стать важнейшим фактором 
обеспечения конкурентоспособности региональной 
системы хозяйствования; для экономики и общества 
возрастает регулятивный потенциал информационных 
каналов региональных уровней взаимодействия, их 
структуры и организации [25-30]. Субъектом воспроиз-

водства и трансформаций является носитель целевой 
функции общественного процесса, реализация которой 
предполагает осознание состояния и трендов, перспек-
тив и рисков, а также имеющейся материально-тех-
нической базы и возможностей принятия и реализа-
ции решений. Нарастание кризисной существующей 
системы финансового империализма, мировых денеж-
но-расчетных механизмов требует стратегической фу-
туродиагностики парадигмального уровня, проведение 
анализа, прогнозирования и конструирования своего 
Сверхпроекта развития. Оптимизацию же стратегии 
дальнейшего развития страны следует начать, прежде 
всего, из представлений об отечественном выбор луч-
шей для себя ниши и путей обеспечения (в том числе, 
ресурсами сферы обмена) конкурентоспособности мо-
дели развития в мире жёсткой «гиперконкуренции».

Выводы из проведенного исследования. Как извест-
но, у каждой эпохи свои нормы и формы выхода за них 
(как в моральное, так и в аморальное, как в героическое, 
так и в низменное): различные условия востребуют для 
достижения успеха в конкурентной борьбе разные черты, 
в частности, региональных субъектов хозяйствования. 
Условия постсовременности с характерными для них со-
циальной эклектикой, плюральностью, разнонаправлен-
ностью, движением общности от свойств социально-эко-
номической системы к бессистемным социокультурным 
целостностям на основе регионализации интересов осо-
бенно потворствуют формированию социокультурных 
динамик. Сочетания индивидуализации и социализации 
выбора, отсутствие генерализующего вектора обще-
ственной жизни, утрата обязательности и единствен-
ности основной внешней опоры и логики хозяйствен-
ных отношений упрощают реализацию разновекторных 
трансформаций – вплоть до формирования условий 
осуществления подвижек в духе принципа реализации 
окна Овертона. Жизнедеятельность культурно-цивили-
зационных миров интегрирует образное восприятие со-
циокультурной постистории (где можно использовать и 
реактуализировать ценностные и смысловые мотивации 
из самых разнообразных эпох) и предистории (когда ни-
чего не предрешено, могут победить самые противоречи-
вые формы стимулирования). Исчезает определённость, 
падает результативность директивного администриро-
вания, нарастает значение повседневных практик, вне-
иерархических социальных коммуникаций и неинститу-
ционализированных отношений. Мультикультурализм и 
регионализация при культурно-социальная интеграции 
в системах хозяйствования – это аспекты равноправно-
го взаимодействия и взаимной терпимости, заключаю-
щиеся в защите существования и коэволюции разноо-
бразных культур при их проникновении, обогащении и 
развитии на принципах, признаваемых справедливыми. 
Каждый волен отбирать в окружающем: актуальном и 
отзвуках ушедших и приходящих эпох – то, что вну-
тренне близко ему; нет принуждения, и никто нико-
му ничем не обязан. Соответственно, не надо служить 
ничьим идеям, кроме своих, разделять ничьи принци-
пы и подходы, кроме собственных. В этом контексте и 
само понятие развития нуждается в обновлении: кро-
ме стабильного и сбалансированного роста, оно должно 
ориентироваться на такие максимы как солидарность, 
свобода выбора, убеждений и слова, терпимость. Исче-
зает понятие периферийной культуры (в частности, в 
организационно-управленческих отношениях бизнеса): 
они равноценны и равноправны. Усиливаются процес-
сы соизмерения друг другом внешне противоположных 
подходов, на смену чистым формам (в частности, мыс-
леформам) и образам приходят и воздействуют превра-
щённые (преобразованные), вобравшие в себя элементы 
чужой истории и гибко отражающие черты всё новых 
своих носителей. Постсовременность впитывает в себя 
многообразие смыслов, образов, методологий, подходов и 
практик, в каждой из которых можно искать созвучное 
и отторгать чуждое.

Повышение информационной, политической, со-
циальной, экономической открытости становится при 
этом новым фактором системного изменения геостра-
тегического баланса, способствующим распространению 
практик стимулирования желательных трансформаций, 
прикладному использованию информационных асимме-
трий. Качество развития, организации хозяйственного 
взаимодействия является важнейшим показателем как 
существующей социально-экономической системы, так 
и геостратегического позиционирования региона. Про-
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цессы развития дополнительно усиливают регулятив-
но-управленческое значение принципа ценностей/стои-
мостей для эффективного воздействия на региональные 
системы хозяйствования, трансформируют структуру и 
дизайн общественных отношений. Акцентирование ме-
тодологий и ресурсных баз стимулирования желаемых 
изменений на основе инструментария непрямых дей-
ствий, мягкой силы, гибкой власти и управления допол-
нительно расширяет границы ценностных мотивации и 
побуждения, возможности социального и индивидуаль-
ного уровней психического воздействия на региональ-
ных субъектов хозяйствования – вплоть до создания 
«социально-психологических автоматов» и ситуаций 
самовнушения. Целенаправленное воздействие на состо-
яние общественного воспроизводства предполагает, пре-
жде всего, усиление внимания к уровням хозяйственного 
механизма общества (как более подвижной, актуальной 
части экономики), его материально-технического осна-
щения, производительных сил и сферы идеального. При 
реализации этого прерогативы топ-менеджеров вовсе не 
отменяются, но модернизируются формы и механизмы. 
На социально-структурном уровне соответствующее ре-

формирование корпораций ликвидирует посреднические 
звенья, превращая часть занятых в контрольно-распо-
рядительных действиях администраторов в советников 
по повышению профессионализма решений и упрощая 
систему управления, в плоскости социокультурной – в 
обновлённых корпорациях вместо традиционного куль-
та дисциплинированности, лояльности, сервильности 
усиливаются ценности личной свободы, профессиона-
лизма, солидарности, которые с помощью электронной 
связи составляют особый приоритет и в субкультурах 
регионов, и в целостной гибридной культуре корпораций. 
Соответственно, миссии и задачи хозяйственной систе-
мы региона, опираясь на базовые ценностно-смысловые 
комплексы, становятся едиными для всех участников 
производственного процесса и превращаются в базу их 
общего контроля, приводя к общему высокому социаль-
но-экономическому эффекту.

Оптимизация осуществления дальнейшего анализа и 
синтеза знаний в сфере регионоведения, на наш взгляд, 
предполагает приоритетное рассмотрение закономерно-
стей и особенностей внутрирегиональных коммуникаций 
как ресурса устойчивости и развития хозяйствования.
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Анотація
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аналізуються можливості науково-освітньно-виробничих кластерів та управлінських композицій. Зокрема, акценту-
вання методологій і ресурсних баз стимулювання бажаних змін на основі інструментарію непрямих дій, м'якої сили, 
гнучкою влади і т.п. розглядається як те, що містить потенціал розширення меж ціннісної та смислової мотивації і 
стимулювання регіональних суб'єктів господарювання.
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Summary
In order to expand the range of resource and methodological possibilities of competitiveness’ increase of domestic system 
of economy are examined. Realizing of a balance and consistency of public and private interests in the context of 
the need to develop and participate in a competitive process is considered. Organizational and managerial conditions 
of modernization of regional policy are specifically investigated. For this goal in the context of the social division of 
labour possible scientific-educational-industrial clusters and managerial compositions are analysed. In particular, emphasis 
methodologies and resource bases of stimulation of desired changes with the instruments of indirect actions, soft power, 
flexible management, etc. is regarded as containing the potential to expand the boundaries of the value and sense’s 
motivation and stimulation of regional economic actors.
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Стаття присвячена науковому обґрунтуванню ролі валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні. 
На основі узагальнення поглядів учених-економістів визначена сутність валютних інтервенцій. Встановлено їх зв'язок 
із золотовалютними резервами, окреслено місце інтервенцій серед методів валютного регулювання. Надано характе-
ристику механізму впливу валютних інтервенцій на валютні відносини. Визначено місце валютних інтервенцій НБУ в 
процесі забезпечення стійкості гривні.
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Постановка проблеми. Стрімке падіння курсу 
гривні відносно основних резервних валют, яке 

спостерігалося в 2014 – І кв. 2015 рр. і лише нещодав-
но уповільнило свої темпи, актуалізувало дослідження, 
спрямовані на запобігання або мінімізацію негативних 
наслідків цієї тенденції для економіки України. Серед 
заходів щодо стабілізації валютного курсу неабиякою 
популярністю в наукових колах користуються валютні 
інтервенції, про що свідчить зростання протягом остан-
ніх трьох років кількості публікацій, присвячених їм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутнос-
ті, інструментам і методам валютного регулювання, а 
також аналізу окремих аспектів валютних інтервен-
цій присвячені праці багатьох українських і закордон-
них учених-економістів, зокрема О.І. Береславської,  
О.В. Дзюблюка, Ф.О. Журавки, Хорхе Каналеса-Крі-
ленко, Пітера Кенена, В.І. Міщенка, Л.М. Рябініної, 
Расмуса Фатума, Джейкоба Френкеля, Оуена Хам-
пейджа та багатьох інших.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Внесок зазначених учених у розробку 
проблемних аспектів валютних інтервенцій і валютно-
го регулювання складно переоцінити, втім ці та інші 
дослідження характеризуються неузгодженістю ви-
сновків, а подекуди – й ототожненням механізму ва-
лютних інтервенцій із дією золотовалютних резервів 
(далі – ЗВР), девізної політики, інструментів валютно-
го регулювання, що потребує верифікації.

Мета статті. Виходячи з цього, головною метою на-
шого дослідження є визначення ролі валютних інтер-
венцій центрального банку (далі – ЦБ) у провадженні 
ним валютного регулювання в країні з метою підтрим-
ки стабільності валютного курсу національних грошей.

Виклад основного матеріалу. Результати огляду і 
критичного аналізу думок сучасних економістів щодо 
сутності валютних інтервенцій свідчать про наявність 
кількох підходів до визначення цього поняття. Так, най-
більш популярним є погляд, за яким під валютними ін-
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тервенціями розуміється «втручання центрального бан-
ку в операції на валютному ринку з метою впливу на 
процес курсоутворення національної валюти» [4, с. 36; 
6, с. 23-24; 9, с. 83; 12, с. 163]. Однак, з цим не можна пого-
дитися тому, що валютні інтервенції, перш за все, впли-
вають на пропозицію іноземної валюти (а через неї – й 
на валютний курс), проте цей вплив не є втручанням в 
операції на валютному ринку, а лише розширює вже іс-
нуючі, що й набуло назви «валютні інтервенції».

Інший підхід знаходимо у дослідженні Ф.О. Жу-
равки, згідно з яким валютні інтервенції є операціями 
грошової влади зі впливу на обмінний курс валюти 
[8, с. 162]. На нашу думку, таке визначення не роз-
криває внутрішню сутність досліджуваного поняття і 
тому є дискусійним. Це зумовлено тим, що грошова 
влада може здійснювати цілу низку операцій, які бу-
дуть впливати на валютний курс національних грошей 
(наприклад, валютні обмеження, які, однак, не є ва-
лютними інтервенціями, адже не змінюють пропозиції 
іноземної валюти на валютному ринку країни).

На думку Н.Е. Бодрової, валютні інтервенції – це 
«значний разовий цілеспрямований вплив ЦБ країни 
на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється 
шляхом продажу або купівлі ЦБ великих обсягів іно-
земної валюти» [5, с. 44], з чим можна було б погоди-
тися, якби валютні інтервенції здійснювалися 1-2 рази 
на рік. Однак, через те, що валютні інтервенції можуть 
здійснюватися щомісяця (див. рис. 2, рис. 4), щоразу 
змінюючи пропозицію іноземної валюти, то навряд чи 
можна прийняти визначення сутності валютної інтер-
венції Н.Е. Бодрової як вичерпне.

Втім, головним недоліком наведених підходів до 
визначення сутності валютних інтервенцій є їх супер-
ечливість методології Міжнародного валютного фонду, 
за якою єдиною метою здійснення цих інтервенції є 
зниження волатильності валютного курсу [8, с. 162]. 
Сутність досліджуваного нами поняття фахівці МВФ 
визначають як офіційну купівлю та продаж іноземної 
валюти з метою досягнення однієї або кількох наступ-
них цілей: втримання флуктуації валютного курсу 
та його коректування; спрямування невпорядкованих 
ринкових угод; акумуляція ЗВР; забезпечення пропо-
зиції іноземної валюти на ринку [2, с. 2]. Схожі погля-
ди висловлені й у Законі України «Про Національний 
банк України», який валютними інтервенціями нази-
ває купівлю-продаж валютних цінностей на валютних 
ринках з метою впливу на курс національної валюти 
щодо іноземних валют і на загальний попит та пропо-
зицію грошей в Україні [13, ст. 28].

За таких умов, валютні інтервенції, на наш погляд, 
слід визначати як дії ЦБ на внутрішньому валютному 
ринку країни (або декількох ЦБ різних країн на між-
народному валютному ринку), які спрямовані на зміну 
пропозиції іноземної валюти з метою підтримки ста-
більності валютного курсу національної (або будь-якої 
іншої) валюти.

Варто відзначити, що серед українських науковців 
розповсюджена думка про те, що валютні інтервенції 
є формою або інструментом девізної політики [4, с. 37; 
6, с. 23; 9, с. 83], з чим не можна погодитись з наступ-
них причин. Перш за все, жодна політика не має ін-
струментів, а лише встановлює орієнтири для подаль-
шого регулювання відповідного процесу або явища 
[14, с. 185]. Відтак, і девізна політика може встановлю-
вати лише орієнтири щодо рівня офіційного валютно-
го курсу національних грошей країни і, відповідно, не 
має в розпорядженні жодних інструментів валютного 
регулювання, у т.ч. і валютних інтервенцій.

Потребує вирішення і проблема встановлення 
взаємозв’язку валютних інтервенцій із ЗВР ЦБ, адже, 
на думку окремих дослідників, останні є складовою ін-
тервенцій [6, с. 22]. Насправді ж валютні інтервенції 
з погляду економічної теорії (та українського законо-
давства [13, ст. 28]) є нічим іншим як методом застосу-
вання ЗВР, адже саме останні є економічним інстру-
ментом безпосередньої дії валютного регулювання. 
Зворотній бік такого зв’язку цих категорій має свій 
прояв у тій обставині, що джерелом валютних інтер-
венцій (і операцій, за допомогою яких вони викону-
ються) є компоненти ЗВР – зазвичай, іноземна валю-
та (хоча практика НБУ свідчить і про використання 
з цією метою золота [11]). Іншим джерелом валютних 
інтервенцій деякі автори визначають короткострокові 
взаємні позички ЦБ у національних валютах по між-

банківським угодам «своп» та продажу цінних папе-
рів, номінованих у іноземній валюті [6, с. 24; 12, с. 167], 
що, на наш погляд, є дискусійним, адже, незалежно 
від походження коштів, перш ніж бути спрямованими 
безпосередньо на валютний ринок у вигляді інтервен-
цій, вони все ж таки зараховуються до складу ЗВР.

Серед видів валютних інтервенцій слід назвати 
реальні та вербальні. Характерною ознакою реаль-
них інтервенцій є те, що вони здійснюються у вигляді 
конкретних операцій з купівлі або продажу валютних 
цінностей на валютному ринку. Розрізняють прямі 
(інформація щодо яких оприлюднюється ЦБ) та при-
ховані (інформація про факт проведення яких прихо-
вується) реальні валютні інтервенції. Вербальними ж 
інтервенціями називають публічні висловлювання по-
садових осіб центрального (або системних комерцій-
них) банку про наміри (або можливість) проведення 
ЦБ валютних інтервенцій, які фактично не здійсню-
ються, хоча їх очікування після заяв високопосадовців 
можуть справляти суттєвий вплив на валютний курс. 

Говорячи про різновиди валютних інтервенцій, варто 
відзначити, що переважна більшість науковців розріз-
няє лише нестерилізовані та стерилізовані інтервенції, 
ознакою яких є елімінація їх впливу на обсяги грошової 
бази (далі – Гб) [5, с. 44; 8, с. 162]. З приводу цього варто 
пояснити, що звичайні операції з купівлі або продажу 
ЦБ іноземної валюти призводять до збільшення або ско-
рочення пропозиції грошей у країні, що в нормальних 
умовах неодмінно спричинить зміну відсоткових ставок 
(тобто, цін на кредитні ресурси) і, зрештою, справить 
вплив на економічне зростання в країні. Аби нівелювати 
цей вплив, ЦБ змушений вдаватися до проведення одно-
часно з валютними інтервенціями й операцій з продажу 
або купівлі цінних паперів уряду, причому останні по-
винні мати зворотній до інтервенцій напрямок. Напри-
клад, якщо планується продати певний обсяг іноземної 
валюти, для стерилізації такої інтервенції слід одночас-
но придбати рівний за обсягом портфель цінних паперів, 
лишаючи тим самим Гб незмінною.

Деякі наукові школи вважають, що стерилізова-
ні інтервенції не мають жодного практичного змісту, 
адже національна й іноземні валюти (і цінні папе-
ри, номіновані в них) є абсолютно субституційними 
[7, с. 50], що, на нашу думку, не відображує еконо-
мічної дійсності, адже на внутрішньому ринку завжди 
існує нерівномірний попит на різні валюти.

Більш детально розроблену класифікацію валютних 
інтервенцій знаходимо в дослідженні Н.Е. Бодрової, яка 
пропонує три класифікаційні ознаки: форма проведен-
ня, вплив на грошову масу та кількість ЦБ, що беруть 
участь у здійсненні інтервенцій [5, с. 44]. Відповідно до 
першої ознаки розрізняють вербальні та операційні; 
другої – стерилізовані та нестерилізовані; третьої – од-
носторонні та скоординовані (багатосторонні).

Зважаючи на викладене вище, пропонується засто-
сування наступної класифікації валютних інтервенцій 
(рис. 1).

ВАЛЮТНІ 
ІНТЕРВЕНЦІЇ

1. За кількістю 
операцій у часі

2. За напрямком 
торгів

3. За впливом на Гб

4. За колом учасників 
торгів

5. За об'єктом торгів

6. За кількістю 
суб'єктів здійснення

одиничні

серійні девальваційні ревальваційні стерилізовані

нестерилізовані

на відкритому 
ринку

на валютній біржі в іноземній валюті в банківських 
металах

одноосібні

спільні

Рис. 1. Класифікація видів валютних інтервенцій  
 (на внутрішньому та міжнародному валютних ринках)

Джерело: власна розробка автора

На рис. 1 видно, що для вивчення різновидів валют-
них інтервенцій ми пропонуємо використовувати шість 
класифікаційних ознак: кількість операцій (одиничні та 
серійні); напрямок торгів (девальваційні та ревальва-
ційні); вплив на Гб (стерилізовані та нестерилізовані); 
коло учасників торгів (на відкритому ринку та на ва-
лютні біржі); вид об’єкту торгів (в іноземній валюті та 
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в банківських металах); кількість суб’єктів здійснення 
інтервенцій (одноосібні та спільні). Останні з названих 
видів інтервенцій є доволі рідкісним явищем, проте екс-
перти відмічають надзвичайний рівень їх ефективності 
[7, с. 49]. Вони здійснюються в один день групою ЦБ (най-
частіше це ФРС США, Банк Японії, ЄЦБ і Банк Англії) 
і справляють вплив на світовий ринок валюти в цілому.

Заслуговує на увагу, що проведення валютних ін-
тервенцій є доцільним за наступних умов: достатнього 
обсягу ЗВР (за рахунок яких і здійснюють інтервенції); 
функціонування повноцінного внутрішнього валютно-
го ринку; високого розвитку банківської системи (та 
наявності ринкової дисципліни серед уповноважених 
банків); довіри до ЦБ та уряду; наявності змін осно-
вних макроекономічних показників країни.

Повертаючись до місця валютних інтервенцій се-
ред методів валютного регулювання, відзначимо, що в 
наукових і професійних колах досі несформована єди-
на думка щодо необхідного рівня їх транспарентності. 
Ця проблема, однак, має, врешті-решт, отримати своє 
розв’язання, адже від прозорості інформації щодо будь-
якої діяльності ЦБ прямо залежить рівень довіри рин-
кових суб’єктів до нього та уряду – найважливіший, 
на нашу думку, нематеріальний актив, що може мати 
будь-який орган регулювання економіки. Разом з тим, 
одні дослідники стверджують, що валютні інтервенції 
мають бути заздалегідь декларованими та передбачу-
ваними для всіх учасників ринку [9, с. 84], інші – що 
розкривати цю інформацію слід лише за умови висо-
кого рівня довіри до ЦБ, коли гравці на ринку «підуть 
слідом за інтервенціями» [7, с. 53]. Міжнародний досвід 
свідчить, що близько половини ЦБ і органів монетарної 
влади в світі ніколи не розкривають інформацію про ва-
лютні інтервенції (наприклад, німецький Бундесбанк), в 
той час як інша частина ЦБ публікує звіти про операції 
з затримкою, що робить інформацію неактуальною (зо-
крема, Швейцарський національний банк) [1, с. 12].

На наше переконання, прийняття рішення щодо 
транспарентності валютних інтервенцій ускладнюють-
ся двома обставинами: по-перше, широкий загал на-
вряд чи позитивно сприйме засекреченість діяльності 
ЦБ, а по-друге, будучи обізнаними про майбутній при-
плив іноземної валюти, несумлінні учасники ринку мо-
жуть скористатися цим, придбавши суттєві обсяги ко-
штів і спровокувавши штучну паніку серед населення, 
продаючи валюту за значно вищим курсом і отримуючи 
надприбутки від курсової різниці (що й мало місце в 
Україні протягом 2013-2014 рр.). Саме тому розкрит-
тя чи не-розкриття інформації залежить від ситуації в 
окремо взятій країні та не може бути єдино правиль-
ним. Розглянемо подібну ситуацію в Україні (рис. 2).

На рис. 2 видно, що з середини 2011 р. і до І кв. 2013 р. 
гравці на валютному ринку України демонстрували по-
вну недовіру діям НБУ, адже їх девальваційні очікуван-
ня (виведені з 12-місячних контрактів NDF по гривні) 
знаходилися в оберненій залежності від напрямку ва-
лютних інтервенцій – тобто, учасники ринку вважали, 
що НБУ не в змозі запобігти девальвації гривні навіть 
масштабними «вливаннями» іноземної валюти. Однак, 
починаючи з березня 2013 р. цей тренд кардинально 
змінився, що може свідчити про повернення довіри до 
дій НБУ з боку суб’єктів економіки. На рис. 2 наочно 
видно, що продаж суттєвих обсягів іноземної валюти в 
січні-лютому 2014 р. (перед відмовою НБУ від фіксова-
ного курсу) призвів до суттєвого скорочення ринкових 
очікувань падіння курсу національної валюти.

Рис. 2. Реакція учасників валютного ринку України 
на напрямок здійснення валютних інтервенцій НБУ 

(2011 – І кв. 2014 рр.)
Джерело: [10, с. 2]

Зазвичай економісти пострадянських країн роз-
глядають вплив валютних інтервенцій за двома ка-
налами: каналом портфельного балансу і сигнальним 
(інформаційним) каналом [4, с. 37; 7, с. 53]. Втім, остан-
ні дослідження європейських науковців довели існу-
вання ще одного каналу – мікроструктурного (англ. 
microstructure channel) [2, с. 4-5].

Дія першого з названих каналів обумовлена наяв-
ністю певного співвідношення активів у національній 
та іноземній валютах у портфелях учасників валют-
ного ринку. Це співвідношення перебуває у тісному 
зв’язку із очікуваними доходами та ризиками, і по-
стійно збалансовується інвесторами. Проведення ва-
лютних інтервенцій у певній валюті, збільшуючи її 
пропозицію на ринку, порушує цей баланс і спонукає 
учасників ринку змінювати співвідношення у портфе-
лі, продаючи і купляючи певні активи, що тягне за 
собою зміну цін на них (і курсу валюти інтервенції).

Дія сигнального каналу прямо пов’язана із довірою 
до ЦБ, коли напрямок його інтервенцій слугує орієн-
тиром для всього ринку (про що вже йшлося вище). 
Виходячи з асиметрії інформації на валютному ринку, 
коли ЦБ володіє значно більш повною інформацією, 
ніж решта його учасників, останні сприймають купів-
лю або продаж (через валютні інтервенції) певної ва-
люти як сигнал до зміни її курсу, що й спонукає їх так 
само купляти або продавати цю валюту (та активи в 
ній), створюючи синергетичний ефект впливу на ва-
лютний курс. Однак, не всі дослідники погоджуються 
з істотністю впливу цього каналу [7, с. 54].

Вплив валютних інтервенцій через мікроструктур-
ний канал заснований на використанні агрегованого 
потоку ордерів (order flow) – балансі ініційованих по-
купцями і продавцями ордерів покупки (bid) і продажу 
(offer) валюти на валютному ринку [2, с. 4]. Згідно з цим 
підходом, ЦБ володіє унікальним становищем на ринку, 
яке дозволяє йому через інтервенції суттєво вплива-
ти на структуру агрегованого потоку ордерів, що при-
зводить до зміни очікувань учасників ринку (прогнози 
яких засновані саме на аналізі цього потоку) і змушує 
їх змінювати власні чисті відкриті валютні позиції, що 
й справляє вплив на валютний курс. Зрозуміло, що ді-
євість цього каналу обумовлена, в першу чергу, розви-
неністю та масштабами внутрішнього валютного ринку, 
проте в провідних країнах світу саме мікроструктурний 
канал користується найбільшою популярністю у моне-
тарних органів влади, адже його вплив не вимагає зна-
чних обсягів валютних інтервенцій [2, с. 4].

Для визначення місця і ролі валютних інтервенцій 
НБУ у валютному регулюванні в Україні порівняємо 
напрямок і обсяги цих інтервенцій з динамікою ЗВР 
НБУ (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка сальдо валютних інтервенцій  
і обсягів ЗВР НБУ в 2005 – І півр. 2015 рр.

Джерело: розраховано та побудовано автором за да-
ними [11]

На рис. 3 наочно продемонстровано, що джерелом 
валютних інтервенцій НБУ виступають його ЗВР. Роз-
глядаючи темпи їх приросту в річному обчисленні, 
варто відмітити, що до 2008 р. НБУ переважно ску-
повував іноземну валюту на внутрішньому ринку, про 
що свідчить додатне сальдо інтервенцій, яке найбіль-
шого розміру за аналізований період (близько 10,5 
млрд. дол. США) сягнуло в 2005 р. Однак, необхідність 
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підтримки купівельної спроможності гривні, яку сут-
тєво похитнула світова фінансова криза 2008-2009 рр., 
змусила НБУ перейти до регулярного продажу (крім 
незначного позитивного сальдо за результатами 
2010 р.) накоплених у ЗВР обсягів валютних ціннос-
тей. Так, найбільшими девальваційні інтервенції були 
в 2009 р. (їх сальдо склало понад 10 млрд. дол. США), 
що пояснюється сплеском незадоволеного попиту на 
іноземну валюту (спричиненим першою хвилею кри-
зи), який завдав удару по купівельній спроможності 
національної валюти. Через це обсяги ЗВР з 2011 р. 
почали стрімко скорочуватися, і цей процес (хоча й 
дещо уповільнившись) досі продовжується.

В лютому 2014 р. НБУ здійснив перехід до ринкового 
курсоутворення. У таких умовах змінюється мета про-
ведення валютних інтервенцій: замість підтримки курсу 
на певному рівні, вони, на розсуд ЦБ, можуть викорис-
товуватися для усунення незбалансованості валютних 
курсів, підтримки спокою на ринку, акумуляції ЗВР і 
забезпечення пропозиції іноземної валюти [8, с. 163].

З’ясуємо, як впливали інтервенції НБУ на курс 
гривні до долара США після відмови від підтримки 
офіційного курсу (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка сальдо валютних інтервенцій  
і середньозваженого валютного курсу гривні  

до долара США за готівковими операціями банків  
у 2014 – І півріччі 2015 рр.

Джерело: розраховано та побудовано автором за да-
ними [11]

Як зображено на рис. 4, за досліджуваний період 
(тобто, за 1,5 роки) середньозважений готівковий ва-
лютний курс гривні до долара США збільшився біль-
ше, ніж в 2,5 рази – з 8,25 грн. в січні 2014 р. до 21,56 
грн. за 1 долар в червні 2015 р. Найбільшого ж зна-
чення курс сягнув у березні 2015 р., склавши 25,26 грн. 
(тобто, перевищивши найнижчий показник втричі).

Рис. 4 наочно демонструє відсутність будь-якої за-
лежності між проведенням валютних інтервенцій і 
зміною валютного курсу. Так, курс демонстрував тен-
денцію до зростання і в умовах продажу НБУ значних 
обсягів іноземної валюти (01-02.2014; 05.2014; 9-12.2014; 
01-02.2015), і під час зворотних за напрямком інтер-
венцій (03.2014; 07-08.2014; 03.2015). Більше того, най-
більш суттєва інтервенція (більше 3 млрд. дол. США), 
що мала місце в жовтні 2014 р., змога лише зупинити 

зростання курсу на один місяць. В той самий час, про-
даж 80 млн. дол. США у квітні 2015 р. супроводжувався 
розворотом тренду в бік поступового зниження курсу 
гривні до долару США.

Проведений аналіз емпіричних даних свідчить про 
поступову втрату НБУ контролю над валютним кур-
сом за допомогою валютних інтервенцій. Втім, це мож-
на назвати нормальною тенденцією, адже вітчизняні 
та закордонні науковці сходяться у думці, що в умовах 
вільного курсоутворення інтервенції тим результатив-
ніші, чим рідші [7, с. 52; 8, с. 164]. Це можна пояснити 
певним ефектом несподіваності, адже несумлінні грав-
ці валютного ринку в такому разі не зможуть «піді-
гріти» панічні настрої в суспільстві для продажу іно-
земної валюти за штучно високим курсом.

Виходячи з того, що в Україні протягом останнього 
року інтервенції проводилися мало не щомісяця, нам 
складно сповна погодитися з думкою О.І. Береслав-
ської, про те, що в умовах, коли національна валюта є 
«внутрішньою» (як, наприклад, гривня), «…практично 
неможливим стає забезпечення стабільності курсу на-
ціональної валюти шляхом проведення валютних ін-
тервенцій ЦБ, оскільки валютні резерви не поповню-
ються, а обсяги інтервенційних операцій зростають.» 
[3, с. 27]. Дійсно, сьогодні придбана банками на валют-
них аукціонах НБУ валюта не поступає на відкритий 
ринок, а миттєво осідає в резервних фондах банків і на 
кореспондентських рахунках у закордонних банках. 
Проте це свідчить не про неефективність валютних 
інтервенцій як таких, а, радше, про нерозвиненість та 
корумпованість банківської системи України, що зна-
ходить свій прояв у таких спекулятивних діях банків, 
як створення штучної «валютної спраги» в економіці, 
«втамувати» яку за допомогою лише валютних інтер-
венцій неможливо.

Таким чином, мусимо, по-перше, констатувати на-
явність суттєвих недоліків у правовому стимулюванні 
банківської системи до формування здорового конку-
рентного середовища серед банків; по-друге, відзна-
чити, що валютні інтервенції як метод використання 
ЗВР, спрямований на стабілізацію валютного курсу 
національних грошей, є надзвичайно ефективним для 
країн із замкненою валютою, але за умови наявності 
розвинутої банківської системи.

Висновки і пропозиції. Виявлені підходи вітчиз-
няних економістів до сутності валютних інтервенцій 
мають низку недоліків, які не дозволяють чітко та од-
нозначно розглядати сутність валютних інтервенцій. 
Тому в статті було надано визначення сутності валют-
ної інтервенції, яке, на погляд автора, більш точно і 
всеохоплююче характеризує сутність валютних інтер-
венцій. У роботі було показано, що інтервенції не мо-
жуть бути ані формою, ані методом, ані інструментом 
девізної політики, а належать до методів валютного 
регулювання, є проявом застосування такого інстру-
менту валютного регулювання як ЗВР ЦБ.

У статті були запропоновані нові підходи до кла-
сифікації валютних інтервенцій і виділено шість кла-
сифікаційних ознак їх видів. Була також з’ясована 
роль валютних інтервенцій та їх місце у валютному 
регулюванні. Аналіз емпіричних даних показав, що в 
умовах ринкового курсоутворення теперішня модель 
проведення валютних інтервенції НБУ не є дієвою для 
забезпеченні сталого валютного курсу гривні.
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РОЛЬ ВАЛЮТНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
В ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Аннотация
Статья посвящена научному обоснованию роли валютных интервенций центрального банка в валютном регулирова-
нии. На основании обобщения взглядов ученых-экономистов определена сущность валютных интервенций. Установле-
на их связь с золотовалютными резервами, обозначено место интервенций среди методов валютного регулирования. 
Дана характеристика механизму влияния валютных интервенций на валютные отношения. Определено место валют-
ных интервенций НБУ в процессе обеспечения устойчивости гривны.
Ключевые слова: валютная политика, валютное регулирование, валютные интервенции, валютный курс, золотовалют-
ные резервы, Национальный банк Украины.
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THE ROLE OF THE CENTRAL BANK'S FOREIGN EXCHANGE INTERVENTIONS  
IN THE FOREIGN EXCHANGE REGULATION

Summary
The article is dedicated to the scientific substantiation of the role of foreign exchange interventions of the central bank 
in the foreign exchange regulation. On the basis of generalization the views of economists it is determined the essence 
of foreign exchange intervention. It is designated their connection with foreign exchange reserves, indicated the place of 
interventions among the methods of the foreign exchange regulation. It is given the characteristic to the mechanism of the 
foreign exchange interventions’ effect on the foreign exchange relations. It is determined the place of foreign exchange 
interventions of NBU during the ensuring stability of the hryvnia.
Keywords: exchange rate, foreign exchange interventions, foreign exchange policy, foreign exchange regulation, foreign 
exchange reserves, National bank of Ukraine.
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