
ISSN 2311-8946

Науково-практичний журнал

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
ТА УПРАВЛІННЯ»

2 (09) березень 2016 року

ЧАСТИНА І

Запоріжжя
2016



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ2

2 (09), березень 2016

Амет-устаева Д.М.
Преимущества применения 
информационно-поисковых систем  
в туристической индустрии Крыма 6
Анастасова Н.С., Коваленко В.В.
Місце лізингових операцій  
в сучасних умовах розвитку  
банківського бізнесу 10
Березянко Т.В.
Інституціональні інструменти сталого 
розвитку корпоративного сектору  
у форматі соціальної держави  13
Боднарюк І.Л., Тимощук Л.І.
Державний борг України:  
аналіз сучасного стану  
та прогнозування 18
Волковська Я.В.
Сутність управлінського обліку  
на підприємстві 22
Гайдабрус Н.В.
Практичні аспекти застосування 
методичного апарату оцінки  
системи логістичного сервісу 27
Приймак В.І., Гинда С.М.
Роль та функції капіталізації  
у забезпеченні розвитку  
економіки України 35
Гончар Т.Г.
Перспективи розвитку діяльності 
індивідуальних інвесторів  
на фондовому ринку України 39
Гончарук В.В.
Економетрія співвідношення  
між економічною і соціальною  
складовими суспільної динаміки 44
Демиденко В.И.
Модель оценки качества  
интеллектуального продукта 50
Довбенко В.І.
Можливості ефективної взаємодії  
учасників інноваційного процесу 55
Захарова И.В.
Авиационные кластеры  
как форма региональных  
промышленных кластеров 59
Зацепіна Н.О.
Роль соціальних мереж  
(Social Media) в розвитку  
туристичного бізнесу 63
Казьмір М.М.
Вплив регіональної економіки  
на стан держави в цілому 67

ЗМІСТ
Науково-практичний 

журнал

Регіональна економіка
та управління

2 (09) березень 2016 року

Частина І

Редагування: Н. Літвиненко
Комп'ютерна верстка: С. Коваленко

Бібліографічний опис всіх статей журналу 
представлено у www.еlibrary.ru

Відповідальність за достовірність 
інформації, яка представлена в друкованих 

матеріалах, несуть автори. 
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів.

Засновник науково-практичного журналу
ГО «Східноукраїнський інститут

економіки та управління»
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ:
КВ № 20514-10314Р від 20 грудня 2013 р.

Будь ласка, якщо у вас є запитання 
до редакції, звертайтесь до нас  

за телефоном або електронною поштою:
office@siee.zp.ua; +38 095 314 96 69

Підписано до друку 06.04.2016 р.
Формат 64х90/8.

Папір офсетний. Цифровий друк.
Ум.-друк. арк. 18,37. Тираж 100 прим.

Зам. 0316. Ціна договірна.

Надруковано: ГО «Східноукраїнський
інститут економіки та управління»

Україна, м. Запоріжжя,  
проспект Леніна 109, офіс 214



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 3

2 (09), march 2016

Карпенко Є.А., Філатов О.В.
Еволюція підходів  
до порядку проведення  
аудиту касових операцій 71
Кізима В.Л.
Оцінка інвестиційно-туристичного 
потенціалу регіону в контексті  
створення готельного підприємства 75
Колодка Я.В.
Методичні підходи до аналізу  
та оцінки ефективності реалізації  
стратегії логістичного аутсорсингу  
на підприємствах 80
Кузнєцов П.В.
Просування web-сайтів  
підприємств як засіб підвищення  
їх конкурентоспроможності 84
Верхоглядова Н.І.,  
Щеглова О.Ю., Кукліна О.О.
Ефективність управління  
підприємствами різних галузей 
промисловості з використанням 
інноваційних технологій  88
Курпаяниди К.И.
Экономика Узбекистана  
в условиях циклических колебаний  
мировой экономики 93
Матусевич К.М.
Утопічний конструктивізм  
економічних відносин  
в суспільстві 97
Нетудихата К.Л.,  
Юрін Є.Г., Турленко К.Є.
Аналіз кредитних портфелів  
найбільших банків України 101
Овецька О.В.
Управління національною  
безпекою України в контексті  
імплементації енергетичних  
пакетів ЄС 110
Пархаєва Н.В., Гановський В.Л.
Методи стимулювання продажу  
на підприємствах роздрібної  
торгівлі України 113
Пішенін І.К.
Система оцінки якості управління 
транспортним підприємством 119
Полянська Г.К.
Удосконалення ефективності  
збутової діяльності  
торговельного підприємства 122
Рязанова Н.О.
Структура та логіка побудови  
експортної стратегії регіону 126

Сахарук Б.С.
Удосконалення обліку і звітності  
статутного капіталу підприємства  
на основі поліпшення  
законодавчого регулювання 131
Сенюк А.Е., Кушнір С.О.
Інвестування як фактор, що визначає  
конкурентоспроможність країни 136
Сторожилова У.Л.
Оптимизация логистических  
расходов в вопросе фулфилмента  
и информационных систем  
и технологий в управлении 140
Хасан Алі Аль-Абабнех
Ефективність маркетингових  
заходів у аеропортах 145
Петленко Ю.В., Чумак Ю.В.
Концептуальні підходи  
до оцінки вартості  
вертикально-інтегрованої компанії 150
Ярема О.Р.
Неоприватизація в Україні:  
уроки, загрози, перспективи 153



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ4

2 (09), березень 2016

Amet-ustaeva D.M.
Advantages of retrieval systems usage  
in touristic industry of Crimea 6
Anastasova N.S., Kovalenko V.V.
Location leasing operations  
in modern conditions  
of the banking business  10
Berezianko T.V.
Institutional tools stable  
development of corporate sector  
in the format of the social state 13
Bodnaryuk I.L., Tymoshchuk L.I.
State debt of Ukraine:  
analysis of modern and prediction 18
Volkovska I.V.
Management accounting  
eseence at the enyerprise 22
Gaidabrus N.V.
Practical aspects of methodics  
of logistical system service evaluation 27
Pryimak V.I., Hynda S.M.
Role of capitalization  
and in promoting economic  
development of Ukraine 35
Gonchar T.G.
Stock market development  
for individual investors in Ukraine 39
Goncharuk V.V.
Econometrics correlation  
between economic and social  
components of social dynamics 44
Demidenko V.I.
Model assessing the quality  
of the intellectual product 50
Dovbenko V.I.
Oportunities of effective  
interaction of participants  
in the innovation process  55
Zakharova I.V.
Aviation clusters as a form  
of regional industrial clusters 59
Zatcepina N.O.
The value of social networks  
(Social Media) in the development  
of tourist business 63
Kasmir M.N.
The impact of regional economy  
on the state of the state as a whole 67
Karpenko Ye.A., Filatov O.V.
The evolution of approaches  
to conducting audit  
of cash operations 71

Kizyma V.L.
Evaluation of region investment  
and tourism potential  
in the context of building hotels 75
Kolodka Ya.V.
Methodical approaches to analysis  
and evaluation of strategy  
implementation efficiency  
of logistic outsourcing  
at the enterprise 80
Kuznietsov P.V.
Web site promotion enterprises  
as a means of improving  
their competitiveness 84
Verhohlyadova N.I.,  
Shcheglova O.Yu., Kuklina O.O.
Effective management of enterprises  
in various indusries  
with innovatite technologies  88
Kurpayanidi K.I.
Uzbekistan economy in the world  
economy cyclical fluctuations 93
Matusevich K.M.
Utopian constructivism  
of economic relations in society 97
Netudykhata K.L.,  
Yurin Ye.H., Turlenko K.Ye.
Loan portfolios' analysis  
of Ukrainian largest banks  101
Ovetska O.V.
Management of national security  
of Ukraine in the context  
of the implementation of EU set  
of power laws 110
Рarkhaieva N.V., Ganovsky V.L.
Methods of sale stimulation  
at the enterprises of Ukrainian retail 113
Pishenin I.K.
Assessment of management  
quality system of transport enterprise 119
Polianska H.K.
Improving sales activities  
efficiency of the trading company 122
Ryazanova N.O.
Structure and logic of construction  
of export strategy of region 126
Saharuk B.S.
Improving accounting and reporting  
of authorized capital through  
the improvement of legal regulation 131
Senyuk A.E., Kushnir S.A.
Investment as a factor  
that determines  
the country's competitiveness 136

CONTENTS



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 5

2 (09), march 2016

Storozhylova U.L.
Optimization of logistics costs  
in question order fulfillment  
and information systems  
and technologies in management 140
Hassan Ali al-Ababneh
Effectiveness of marketing  
activities in airports 145
Petlenko Yu.V., Chumak Yu.V.
Conseptual approaches  
to assessing the value  
of vertically integrated company 150
Yarema O.R.
Neoprivatization in Ukraine:  
lessons, threats, prospects 153



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ6

2 (09), березень 2016 © Амет-устаева Д.М., 2016

УДК 004:379.85

Амет-устаева Диляра Мамметовна
преподаватель кафедры менеджмента и государственного управления

Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ  
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ КРЫМА

В работе отображена необходимость применения информационно-поисковых систем на предприятиях туристиче-
ской индустрии. Рассмотрены преимущества и недостатки применения ИПС, а также приведены некоторые системы, 
функционирующие в Крыму.
Ключевые слова: информационно-поисковые системы, туризм, Интернет, сайты, туристические предприятия, тури-
стический рынок. 

Постановка проблемы. Одним из факторов, 
который определяет эффективность работы ту-
ристского предприятия на рынке туристических 
услуг является использование информационных 
технологий. Успешное развитие туристического 
бизнеса предполагает широкое использование 
новейших технологий в области создания ту-
ристического продукта и его продвижения на 
рынок услуг. Для организации поиска туристи-
ческой информации в сети Интернет предназна-
чены информационно-поисковые системы, с по-
мощью которых можно подать запрос, а система 
выдаст перечень комбинаций. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемами применения информационных 
технологий обслуживания туристов занимались 
Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родичик Л.А.

Постановка задания. Целью написания дан-
ной статьи является выявление информацион-
но-поисковых систем в сети Интернет, которые 
применяются в туристической индустрии, а так-
же выявить преимущества их применения в со-
временном мире.

Основной материал исследования. Сегодня 
информационные технологии являются одним из 
главных факторов повышения конкурентоспо-
собности туристического предприятия. Основны-
ми направлениями применения информацион-
ных технологий в деятельности туристического 
предприятия являются использование специали-
зированных программных продуктов и возмож-
ностей глобальных компьютерных сетей. Так, 
в индустрии туризма широко применяются со-
временные информационные технологии в сфере 
бронирования, резервирования, интегрирован-
ные коммуникационные сети, системы мульти-
медиа, Smart Cards, информационные системы 
менеджмента и др.

Так, среди инструментов, применяемых при 
поиске тура применяются компьютерные систе-
мы резервирования CRS (Computer Reservation 
System). Эта технология повышает качество 
предоставляемых туристических продуктов и 
услуг, сокращает время обслуживания, способ-
ствует росту объемов сделок и прибыли и т.д. 
На отечественном туристическом рынке самы-
ми популярными являются системы электрон-
ного бронирования Amadeus, Galileo, Sabre, 
Worldspan и другие.

Туристические предприятия не могут быть 
конкурентоспособными без использования ин-
формационных технологий. Основными поис-
ковыми средствами в сети Интернет являются 
информационно-поисковые системы (ИПС) – это 
прикладная компьютерная среда для обработки, 
сохранения, сортирования, фильтрации и поиска 
больших массивов структурированной информа-
ции. Информационно-поисковая система должна 
хранить данные участников по каждой приобре-
таемой услуге. Цены продаж и цены поставщи-
ков должны считаться системой автоматически 
на основании различных установленных правил.

Туристические информационные системы – 
еще один вид информационных технологий, кото-
рый позволяет осуществлять ввод, редактирова-
ние и хранение информации о турах, гостиницах, 
клиентах, о состоянии заявок. Эти системы рабо-
тают с различными типами электронных докумен-
тов – с анкетами, ваучерами, списками туристов, 
описаниями туров, гостиниц и т.д. Информацион-
ные системы данного типа производят расчет сто-
имости туров с учетом курса валют, скидок, кон-
тролируют оплату туров, формируют финансовую 
отчетность, осуществляют экспорт-импорт данных 
в программные продукты Word, Excel и т.д. [1].

Туристские информационные системы содер-
жат банки информации о регионах и возможно-
стях отдыха, туризма. Их польза и необходимость 
привлекли внимание Всемирной Туристской Ор-
ганизации (ВТО), которая планирует создание 
глобальной сети по обмену туристской инфор-
мации, объединяющая региональные системы в 
единую международную сеть.

Основные задачи, которые решаемые системой:
– обеспечение туриста детальной и актуаль-

ной информацией относительно широчайшего 
спектра тем;

– предоставление небольшим туристическим 
организациям возможность недорого и эффек-
тивно продвигать на рынок продукты и услуги;

– обеспечить недорогой способ распростра-
нять информацию через электронные сети;

– предложение альтернативной системы мар-
кетинга и каналов распространения туристиче-
ской информации;

– создание открытой экономической систе-
мы для продажи в электронной форме турист-
ских услуг.
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Работа туристического предприятия связа-
на с поиском и бронированием туров для кли-
ентов. Например, современная система on-line-
бронирования гостиниц Butterfly Online System 
(BOS) дает доступ более чем к 40 000 отелей по 
всему миру в режиме реального времени. Здесь 
же клиент может забронировать любые виды на-
земного обслуживания (трансферы, экскурсии, 
аренда автомобиля и многое другое). Искать туры 
приходится сотни раз в день, а бронировать – 
единицы. Причем запросы клиентов разнообраз-
ные, и менеджеру необходимо найти ответ, имея 
при этом ориентир на туристическом рынке. Все 
ответы на вопросы клиентов находятся в Интер-
нете – на сайтах туристических операторов, го-
стиниц и туристических поисковых системах. 

Сайты туристических операторов можно по-
делить на два типа:

– сайты, на которых содержится перечень 
прайс-листов в формате Word и Excel. Мно-
го предложений, разделов, рубрик, на которых 
имеется текстовая информация. Для того чтобы 
найти необходимый тур, нужно тщательно из-
учить их структуру (рис. 1) [2]. 

– сайты, на которых имеется не только пере-
чень прайс-листов, но и реализованная возмож-
ность подобрать туры с помощью поиска и бро-
нирования их в режиме on-line. Для того чтобы 
найти необходимый тур, достаточно найти па-
раметры поиска, результат – выходит перечень 
туров, который удовлетворяет заданным пара-
метрам (рис. 2) [3].

 

 

Рис. 1.

Рис. 2.
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Безусловно, сайты с поисковиками и возмож-
ностью on-line-бронирования это новый уровень 
общения между туристическим оператором и 
рынком. Предприятие получает доступ к акту-
альной информации, а использование техно-
логий поиска значительно сокращает время на 
подборку необходимых предложений и дает воз-
можность сразу бронировать выбранный тур. На 
заполнение заявления тратиться минимум час, 
потому что информация относительно тура за-
гружается автоматически, а менеджеру остается 
заполнить данные о клиенте [4]. 

Но в такой системе существуют недостатки. 
Для того чтобы работать с поиском туристическо-
го оператора, необходимо научится его использо-
вать. К системе бронирования нужно иногда ну-
жен пароль, потому, что пароли не сохраняются 
в памяти, необходимо вводить их собственно-
ручно. Ограничение выбора тура из-за страны и 
объем предложение по курортам. Туристическо-
му предприятию важно удовлетворить запросы 
разных клиентов, сложно быстро найти то, что 
необходимо клиенту. Менеджеру следует четко 
знать направления деятельности туристического 
оператора-партнера, для того чтобы обратиться 
именно к тому, кто может предложить необхо-
димый вариант тура. Таким образом, приведем 
преимущества и недостатки поисковых систем 
туров (рис. 3):

Преимущества Недостатки 
– информация из пер-
вого источника (турис-
тический оператор);
– возможность онлайн-
бронирования;
– концентрация ин-
формации в одном 
месте;
– широкий выбор и 
охват рынка;
– быстрый выбор луч-
шей цены;
– сравнение предло-
жений разных турис-
тических операторов. 

– изучение характера 
работы поиска каждого ту-
ристического оператора;
– разные пароли при бро-
нировании (если имеются); 
– выбор ограничен (стра-
на, курорты, гостиницы, 
трансфер, экскурсионные 
программы и др.);
– невозможно предлагать 
клиентам выгодную цену 
на рынке; 
– для поиска необходимо-
го тура тратиться много 
времени; 
– проблема актуальности и 
достоверности информации. 

Рис. 3. Сравнительная характеристика  
поисковых систем 

Сегодня на туристическом рынке Крыма 
функционируют следующие туристические ин-
формационно-поисковые системы:

Альфа Крым (http://evropolis.com) – инфор-
мационно-поисковая on-line система бронирова-
ния и продаж туристических услуг «ЕВРОПО-
ЛИС ПЛЮС». На сайте представлены следующие 
категории информации: пляжный отдых (Евро-
па, Азия), экскурсионные туры (Европа, Китай 
Австралия), отдых в Крыму (Ялта, Алушта, вос-
точный и западный Крым), горные лыжи (Евро-
па), автобусные туры (Европа, Крым), круизный 
отдых (Украина), отдых и экскурсии (Россия, 
страны дальнего и ближнего зарубежья). Свя-
заться с оператором можно через скайп-звонок, 
телефонный звонок, чат, а также через социаль-
ные сети (вконтакте, одноклассники, фейсбук). 

Представлены специальные предложения по по-
пулярным направлениям по временам сезонов и 
месяцам, авиа и ж/д билеты, а также полезная 
(таможенные правила, страхование трансфер и 
др.), и важная информация. Поиск путешествий 
представлен тремя системами поиска, «програм-
мой лояльности», каталогом автобусных туров и 
круизов мира.

Система поиска – это предложения операто-
ров на туристическом рынке в категории «па-
кетных туров» (перелет, отель, трансферт, стра-
ховка), пакетные + экскурсионные туры, авиа и 
автобусные туры по странам и дает возможность 
сопоставить цены на один и тот же тур от раз-
ных операторов и выбрать наиболее приемлемое 
предложение. 

«Программу лояльности» представляет ту-
ристическая компания «АККОРД-тур», предо-
ставляющая информацию агентствам, туристам, 
группам, а также разделами документы, объяв-
ления, отзывы – акцент на бюджет клиента (эко-
ном, стандарт, классик) [5]. 

Первый Крымский виртуальный туристиче-
ский информационный центр (http://krymturinfo.
ru/pages/o-nas.html) – центр предлагает сервис 
и информацию о планировании отдыха в Крыму, 
как летом, так и зимой. 

На сайте Крымтуринфо.рф можно организо-
вать отдых еще до того, как купить билеты. Сайт 
Крымтуринфо.рф. обеспечивает возможность 
предоставлять свои услуги по:

– бронированию, аренде гостиницы, дома, 
квартиры, комнаты, виллы в Алуште, Ялте, Ев-
патории, Судаке, Алупке, Гурзуфе, Партените, 
Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, 
Коктебеле, Приморском, Черноморском, При-
брежном, Саках, Малореченском, Кацивелли, 
Симеизе, Мисхоре, Ливадии, Николаевке, во 
Фрунзе и других городах Крыма;

– бронирование, трансфер, прокат авто, взять 
в аренду яхту;

– бронирование, заказ экскурсии по Крыму, 
непосредственно у экскурсоводов. 

Центр предлагает удобный календарь пла-
нирования, где можно выбирать готовые экс-
курсии и создавать свои личные. Также сайт 
крымтуринфо.рф предлагает информацию: об 
истории и современной жизни городов Крыма, 
описание источников и лечебных процедур, об 
отдыхе, местах для проживания, гастрономии, 
экскурсиях, афиши ближайших событий, куль-
турных и спортивных программах, достоприме-
чательностях и т.д.

Информация постоянно дополняется и обновля-
ется, это обстоятельство делает проживание гостей 
Крыма более приятным, а гражданам оно упроща-
ет доступ к информации о событиях в Крыму. Кро-
ме того, пользователи сайта могут участвовать в 
самостоятельном написании и добавлении статей, 
новостей, создание блогов и групп на сайте Крым-
ского виртуального туристического информацион-
ного центра крымтуринфо.рф.

Крымский туристический информационный 
центр является членом Ассоциации участников 
индустрии туристического бизнеса Крыма и объ-
единяет сеть информационных центров по всем 
городам и главным туристским поселкам Крыма 
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и России, дающим бесплатную информацию ту-
ристам, как и где можно провести досуг, отпуск, 
отдых или командировку [6].

Позитивным моментом является те, что ин-
формационно-поисковые системы концентриру-
ют информацию от туристических операторов, 
которые имеют свои базы данных и предостав-
ляют возможность искать туры по своим поиско-
викам, а также в виде прайс-листов. Поисковые 
системы упорядочивают и систематизируют ин-
формацию, которая предоставляется менедже-
ру в удобном виде. Системы соединяют все со-
ставные тура – цена, программа, информация о 
рейсах и гостиницах. Но существует недостаток 
системы – предоставленная информация может 
быть не актуальной и не достоверной. Потому 
что разнообразность форматов туроператорских 
предложений приводит к тому, что поисковой 
системе необходимо найти подход к названиям 
гостиниц, категорий. Прайс-лист тоже может 
быть источником ошибки, в котором неверно рас-
считана цена или есть «спрятанные» ячейки не-
видимые для глаз, но видны для машины. Но, не 
смотря на это, 70% туристических предприятий 
использую информационно-поисковые системы. 

Правительством Крыма планируется разрабо-
тать информационную систему «Туристический 
портал Республики Крым», которая обойдется бюд-
жету республики в 945 тыс руб. Информационная 
система «Туристический портал Республики Крым» 
должна представлять собой современный, инфор-
мативный веб-портал, предлагающий пользовате-
лям всю необходимую информацию об организации 
туристической либо бизнес-поездки в Республику 
Крым, а также об организации досуга в Крыму [7].

Выводы из приведенного исследования. Из 
приведенного выше можно сделать следующий 
вывод – информационно-поисковые системы осу-
ществляют все, чтобы туристический бизнес стал 
максимально прозрачным и честным, а потенци-
альный турист получил правдивую, достоверную 
и необходимую информацию о предоставленных 
услугах, о способах сопровождения и защите его 
интересов на всех этапах путешествия и отдыха.

Главное преимущество прямой продажи ту-
ристских продуктов и услуг для туриста – это 
гибкость во времени, независимость от предпо-
чтений туристического агента или оператора, а 
так же возможность сравнения предлагаемых 
услуг по цене и качеству.
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У статті досліджено лізингові операції в банківській сфері, а також переваги від здійснення цих послуг. Розглянуті 
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Постановка проблеми. Посилення конкуренції 
між банківськими установами в сучасних еконо-
мічних умовах вимагає пошуку останніми нових 
клієнтів та відновлення довіри населення до бан-
ківської системи в цілому, шляхів підвищення 
платоспроможності та ліквідності банку та збіль-
шення рівня дохідності банківських операцій та 
послуг. Лізинг в Україні – досить нова форма 
економічної активності. У світовій практиці лі-
зинг визнається одним з найбільш ефективних 
інструментів взаємозв'язку фінансового і реаль-
ного секторів економіки. Розвиток комерційного 
банку пов'язаний з розширенням його кредитної 
та інвестиційної діяльності, використанням лі-
зингових технологій та створенням нових бан-
ківських продуктів. Саме це визначає місце лі-
зингової діяльності в комерційних банках та його 
подальшого розвитку в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній літературі дослідженню тематики 
лізингової діяльності банку присвячені наукові 
праці Косова Т.Д., Каліцун А.В., Зайцева І.Ю., 
Глазунов Є.О., Смірнова О.О., Гонта О.І., Жаво-
ронок А.В., Борисюк О.В., в яких було розгляну-
то перспективи розвитку лізингової діяльності у 
банках, однак залишаються питання, щодо місця 
його у банківському бізнесі. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розгляді впливу лізингу на розви-
ток банківської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно Закону України «Про фінансовий лізинг» 
(ст. 1), за допомогою якого здійснюється регулю-
вання лізингових відносин в Україні, визначено, 
що фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових 
відносин, що виникають із договору фінансового 
лізингу. За договором фінансового лізингу, лізин-
годавець зобов'язується набути у власність річ у 
продавця (постачальника), відповідно до встанов-
лених лізингоодержувачем специфікацій та умов 
передати її у користування лізингоодержувачу на 
визначений строк не менше одного року за вста-
новлену плату (лізингові платежі) [3].

В банківському секторі економіки лізинг роз-
глядається, як один із видів нетрадиційних бан-

ківських послуг. Це поняття підлягає розгляду на 
підставі Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» від 07.12.2000, в якому зазначено, що 
банк – юридична особа, яка на підставі банків-
ської ліцензії має виключне право надавати такі 
банківські послуги: 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та 
банківських металів від необмеженого кола юри-
дичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспон-
дентських) рахунків клієнтів, у тому числі у бан-
ківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депози-
ти), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 
банківських металів від свого імені, на власних 
умовах та на власний ризик [1].

Як зазначено ст. 49 цього закону, серед опе-
рацій, які може здійснювати банк розглядаєть-
ся також лізингові операції. Тобто, лізинг як і 
факторинг, трастові (довірчі) послуги, операції 
з дорогоцінними металами, гарантійні, посеред-
ницькі, інформаційні та консультаційні послуги, 
а також фінансовий інжиніринг можна зарахува-
ти до нетрадиційних банківських послуг, які ши-
роко використовуються в економічно розвинутих 
країнах [2, с. 9].

Лізингові операції можна визначити як специ-
фічну форму кредитування майна, альтернативну 
традиційній банківській позичці. Звісно, існує ба-
гато причин виникнення та розвитку цих нетра-
диційних послуг, зокрема лізингу. Наведемо такі:

– зниження рівня дохідності традиційних 
банківських операцій та послуг;

– збільшення конкуренції між банками та не-
банківськими фінансово-кредитними установа-
ми, а також між самими комерційними банками;

– залучення нових клієнтів з метою розши-
рення та вдосконалення структури ресурсної 
бази комерційних банків;

– необхідність підвищення якості обслугову-
вання своїх клієнтів комерційними банками;

– диверсифікація банківських доходів, зокре-
ма шляхом збільшення в них частки непроцент-
них доходів, включаючи комісійні доходи;

– необхідність підвищення платоспроможнос-
ті та ліквідності банку.
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Отже, проведення лізингових операцій є до-
сить безпечною діяльністю для банку, а більш 
того – привабливою. Оскільки вона забезпечує 
цільове використання коштів і передбачає забез-
печення ліквідною заставою. Також банк може 
отримати інші переваги від здійснення лізинго-
вих послуг:

– зменшити кредитні ризики, оскільки об'єкт 
лізингу до кінця закінчення строку лізингового 
договору перебуває у власності банку та може в 
будь-який час бути вилученим;

– диверсифікація портфеля банківських по-
слуг;

– посилення конкурентної позиції банку на 
фінансово-кредитному ринку шляхом розширен-
ня сфери банківського впливу;

– розширення клієнтської бази банку за ра-
хунок залучення нових та розширення спектра 
банківських послуг для вже наявних клієнтів;

– вигідне вкладання коштів у перспективні 
інвестиційні проекти;

– зниження ризику втрат від інфляції [4, с. 2].
Відповідно до чинного законодавства, банк 

може брати участь у лізинговому бізнесі прямо 
та опосередковано (шляхом фінансування лізин-
гової компанії). Для здійснення лізингових послуг 
необхідно сформувати у структурі банку спеці-
альний відділ або у складі кредитного відділу – 
спеціальну групу.

Однак більшість банків віддають перевагу 
опосередкованим формам участі в лізингових 
угодах. Ці форми такі:

– створення власної дочірньої лізингової 
компанії;

– створення разом з іншими банками, кредит-
ними установами, іншими суб'єктами господарю-
вання спільних лізингових компаній;

– кредитне обслуговування лізингових компа-
ній (включаючи факторингове).

Вказані форми в цілому забезпечують вищу 
ефективність, ніж безпосередня участь банків у 
лізинговому бізнесі. Це пояснюється перевагами 
спеціалізації лізингових компаній, тобто тим, що 
вивчення ринку, організаційна структура, глибше 
вивчення специфіки лізингу, реклама – все підпо-
рядковано розв'язанню одного завдання – забез-
печенню успішної лізингової діяльності [5, с. 27].

З міжнародної практики можна виділити дві 
моделі розвитку лізингового бізнесу: європей-
ську та американську. Європейська модель пе-
редбачає створення великих вузькоспеціалізо-
ваних компаній, які, як правило, були створені 
великими банками і згодом можуть від них від-
межовуватися. В американській моделі компа-
нії утворюються приватними підприємцями без 
участі банків [8].

Нині вітчизняний ринок лізингу розвивається 
за європейською моделлю, адже значна його час-

тина контролюється комерційними банками. Під-
твердженням такого факту є дані Асоціації «Укра-
їнське об'єднання лізингодавців», де чітко видно, 
що великі банки України мають підконтрольні лі-
зингові компанії, які у свою чергу, є членами цієї 
асоціації. Такі як: VAB Лізинг, ПП «ВТБ Лізинг 
Україна», ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «Райффайзен 
Лізинг Аваль». Зважаючи на це, лізингові опера-
ції в сучаних умовах розвитку банківського бізне-
су займають досить важливе місце.

Лізинг, довівши свою ефективність для лі-
зингоотримувачів та прибутковість для лізин-
гоотримувачів, активно застосовуються в різних 
галузях вітчизняного господарства. Але лізингові 
компанії, як і будь-які інші суб'єкти господарю-
вання, залежні від розвитку економіки країни, 
особливо – від окремих її галузей. Так за підсум-
ками І півр. 2015 р. найбільшими споживачами 
лізингових послуг є: транспортна галузь, сіль-
ське господарство, добувна промисловість, будів-
ництво, сфера послуг, харчова промисловість. 
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Рис. 1. Споживачі лізингових послуг за І півр. 2015 р.

Частка інших галузей в сукупному обсязі лі-
зингових операцій залишається незначною. При 
цьому, за підсумками І півр. 2015 року (у по-
рівнянні з І півр. 2014 року), вартість договорів 
фінансового лізингу зросла у галузях харчової і 
добувної промисловості (+47,5% та +5,1% відпо-
відно), показавши скорочення у всіх інших вка-
заних галузях. Так, вартість договорів лізингу у 
сфері будівництва скоротилась на 19,7%, у сіль-
ськогосподарській галузі – на 13,3%, транспорт-
ній – на 11,5%, у сфері послуг – на 2,4%.

Також розглянемо джерела фінансування 
лізингових операцій, що здійснені юридичними 
особами-лізингодавцями та фінансовими компа-
ніями, наведені в табл. 1.

За І півр. 2015 р. загальний обсяг джерел фі-
нансування юридичних осіб – лізингодавців та 
фінансових компаній становить 2 626,6 млн. грн., 
збільшившись на 42,2 млн. грн. (1,6%) у порів-
нянні з показником за аналогічний показник по-
переднього року.

Отже, з наведеної вище статистичної інфор-
мації видно, що лізинговий ринок розвивається, 

Таблиця 1
Структура джерел фінансування лізингових операцій

Показник
І півр. 2014 р. І півр. 2015 р. Відхилення

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % п. п.
Власні кошти 466,60 59,9% 988,90 37,6% 522,30 111,9% -0,2
Позичкові кошти 312,00 40,1% 1 637,70 62,4% 1 325,70 424,9% 0,2
Всього 778,60 100,0% 2 626,60 100,0% 1 848,00 237,3% -
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проте в Україні ще донині збереглися пункти, що 
свідчать про недостатність цього розвитку. Варто 
звернути увагу на склад споживачів лізингових 
послуг. В Україні основна вартість припадає на 
індустрію транспорту, а саме лізинг легкових ав-
томобілів. У той же час у розвинутих країнах 
Європи вартісний розподіл лізингу за галузями 
більш диверсифікований, хоча лізинг нерухомос-
ті розвинутий тільки у деяких країнах [8].

Отже, для того, щоб стимулювати участь 
банків у процесі організації фінансового лізин-
гу, слід надавати податкові пільги банківським 
установам при здійсненні ними довгострокових 
лізингових операцій для таких пріоритетних і 
перспективних для лізингового бізнесу сфер еко-
номіки як сільське господарство, транспорт, авіа 
будівельна промисловість, нафтогазовий комп-
лекс, харчова промисловість.

До того ж, існують причини утримування 
банківського сектору від активної участі, яка 
пов'язані з лізинговою діяльністю:

– недосконалість нормативно-правової бази, 
що регулює лізинг;

– недосконалість або відсутність ефективних 
лізингових методик;

– складність організації лізингової операції 
через значну кількість учасників;

– наявність ряду специфічних ризиків;
– нестача кваліфікованих кадрів з питань лі-

зингу [4].
Крім цього, українські банки та їхні лізингові 

компанії стикаються з проблемою недостачі та 
складністю залучення фінансових ресурсів на 
тривалі терміни, отримати гарантії чи страхові 
послуги. На відміну від них, іноземні лізингові 
компанії не мають таких проблем і володіють 
значним капіталом, належною репутацією. Ціл-
ком імовірно, що коли макроекономічна ситуація 
в Україні стабілізується, а чинне законодавство, 
яке регламентує цю діяльність, буде удоскона-
лене, їхня присутність у регіонах України зна-
чно зросте [5].

Попри всі недоліки, вітчизняні банки погли-
блюють свій інтерес к лізинговим операціям у 

сфері банківського бізнесу та розширюють свої 
можливості у даному напрямку традиційно ста-
ючи не лише засновниками лізингових компаній, 
а й їх кредиторами, гарантами, посередниками 
та лізингоотримувачами.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
вки, що в умовах збільшення конкуренції між 
комерційними банками на ринку банківських по-
слуг, звернення банків до нетрадиційних послуг, 
а саме лізингу, може стати ефективним засобом 
розширення клієнтської бази банку та сприянню 
розвитку банківського бізнесу. 

Розглядаючи розвиток такого фінансового ін-
струменту, як лізинг,у банківській сфері можна 
сказати, що він є надзвичайно перспективним і 
необхідним для розвитку в Україні. Лізинг на-
буває більшого значення з кожним роком, проте 
ще існує низка перешкод для цілковитого роз-
ширення цього фінансового інструменту. 

Для швидкого розвитку лізингової діяльності 
в банківському бізнесу треба розробити, а потім 
реалізувати систему організаційно-економічних 
заходів, які будуть дієвими, щодо стимулюван-
ня та державної підтримки діяльності банків у 
сфері лізингового бізнесу. Лише з цими заходами 
можливе розширення та зростання такого на-
прямку банківського бізнесу, за допомогою якого 
банки здобувають певні переваги: диверсифі-
кація портфеля банківських послуг, посилення 
конкурентної позиції банку на фінансово-кре-
дитному ринку шляхом розширення сфери бан-
ківського впливу, розширення клієнтської бази 
банку за рахунок залучення нових та розширен-
ня спектра банківських послуг для вже наявних 
клієнтів. А також підприємницькі структури 
ринку отримують можливість розвивати свою 
виробничу базу. Банківська система України має 
за мету сприяти розвитку економіки держави, 
підтримувати вітчизняного товаровиробника та 
підвищувати конкурентоспроможність. Також, 
це можливо за допомогою здійснення фінансово-
го лізингу, який безпосередньо займає важливе 
місце в розвитку банківського бізнесу.
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Ключові слова: регулювання, корпоративний сектор, опортунізм, менеджмент, власник, ЄС, корпоративна соціальна 
відповідальність.
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Постановка проблеми. Сучасні дослідження 
визнають найбільшою вадою олігопольного рин-
ку – спроможність блокувати механізми само-
регуляції ринку. В наукових виданнях продо-
вжується полеміка стосовно ступеню, площині 

та напрямків відповідальності бізнесу. Щоразу 
після чергового циклу досліджень науковці по-
вертаються до висновку, що криза народжується 
в нетрях корпоративного сектору і так же має 
бути подолана.
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Загальні проблеми сталого розвитку, спочатку 
у вигляді «теорії порядку», «залишкового права», 
конфліктів у суспільстві, визначення впливу дер-
жави на напрямки розвитку, інституціональних 
проблем економічного розвитку та діяльності рин-
кових структур набули поширення завдяки пере-
кладам робіт Д. Асемоглу, Р. Дарендорфа, Р. Коу-
за, Д. Норта, О. Уильямсона Ф. Хайєка [1-5].

Постановка завдання. На основі викладено-
го потребують додаткового розгляду питання 
зближення потреб розвитку соціуму, олігополь-
них підприємств корпоративного сектору та сус-
пільства (держави) у цілому. Євроінтеграційні 
впливи орієнтації національної ринкової системи 
спонукають до переформатування діяльності на-
ціональних підприємств, особливо харчової про-
мисловості, в напрямку відповідності до спільних 
політик ЄС [6; 7]. 

Метою дослідження є об'єднання та розроб-
ка теоретико-методологічних положень та прак-
тичних рекомендацій щодо запровадження ін-
ституціональних інструментів сталого розвитку 
корпоративного сектору у форматі соціальної 
держави для забезпечення відповідності євро-
адаптаційним вимогам діяльності національних 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В теорії неоінституціоналіму розглядають два ва-
ріанти опортуністичної поведінки: ухиляння від 
виконання контрактних обов'язків (тихий спро-
тив виконавця); здирництво (корупція) у вигляді 
узурпації влади, власності, розпорядження (не-
контрольована консолідація). Любий із означених 
варіантів призводить до порушення рівноваги і 
виникнення інституціональних пасток, особливо в 
трансформаційних суспільствах, що саме і харак-
терне для національного ринкового простору.

Кожному уряду належить першочергова роль 
та кінцева відповідальність у справі забезпечення 
соціального прогресу та добробуту його народу, 
планування засобів, шляхів розвитку, як частини 
всесвітніх планів розвитку [8]. Практично, це є не 
що інше як побудова соціалізованої держави, або 
її варіації – держави добробуту [9]. Попри прин-
ципову згоду з фабулою завдання, найзапекліша 
полеміка точиться ще й досі навколо шляхів про-
сування до цієї мети та обрання найефективні-
ших методів досягнення поставлених орієнтирів. 
Концепція сталого розвитку є результатом поєд-
нання трьох напрямків: екологічного, економічно-
го та соціального [10; 11]. Якщо створені інститу-
ти слугують інтересам лише тих, хто контролює 
інституціональні зміни, виникає і розвивається 
конфлікт інтересів у суспільстві. Означений на-
прямок отримав свій розвиток у теорії суспільної 
відповідальності економічної діяльності.

Засобом узгодження параметрів розвитку 
може стати медіація, як система взаємодоповню-
ючих послідовних інструментів нейтралізації та 
попередження конфлікту, врегулювання його на 
усіх стадіях розвитку, іноді незалежно від усві-
домлення сторін про необхідність вказаних дій. 
Означений підхід спроможний забезпечити фун-
дамент для усвідомлення необхідності впрова-
дження ідеї медіації в національний економічний 
простір та стати основою для автентичних кон-
струкцій суспільно-економічної та корпоративної 

медіації у національному суспільстві. Економічна 
медіація може існувати у вигляді засобу впли-
ву та стимуляції подолання конфлікту інтересів 
між суб'єктами горизонтального та вертикально-
го ринку, між соціальною та економічною скла-
довою, між потребами національної економічної 
безпеки та глобалізацією ринків, між екпорто- 
та імпортоорієнтованими напрямками розвитку. 
Корпоративну медіацію пропонується розглядати 
як досягнення узгоджених та безконфліктних по-
зицій у трудових колективах між менеджментом 
та працівниками, менеджментом та власниками, 
мажоритарними та міноритарними власниками, 
учасниками корпоративних відносин за межами 
організаційної конструкції, державою та корпо-
ративним сектором, корпоративним сектором та 
суспільством. Інструмент корпоративної або еко-
номічної медіації може використовуватись для 
об'єднання інститутів правочинну, потреб роз-
витку суспільства, корпоративних економічних 
ефектів шляхом переходу від «первинної агре-
сивної ринковості» трансформаційних країн до 
стабілізації внутрішньо суспільних відносин та 
будування системи демократичного суспільного 
розвитку в гармонізованому ринковому форма-
ті. Формою забезпечення медіаційних стосунків 
у суспільстві виступає корпоративна соціальна 
відповідальність на першому етапі, та корпора-
тивна суспільна відповідальність – на другому. 

В дослідженні запропоновано методологічний 
підхід регулювання діяльності корпоративного 
сектору з метою максимізації суспільної та со-
ціальної компоненти. У його основу покладено 
модель Ж.-Ж. Лафонта – Ж. Тіроля максимізації 
суспільних благ в умовах специфіки олігополь-
ного ринку та теорію ігор Р. Неша, що відбу-
вається за участю трьох сторін: корпоративно-
го сектору – соціуму – держави (регулятора). 
Означений перерозподіл не означає зменшення 
сукупних суспільних благ, порівняно із базовою 
моделлю, що підтверджено рівновагою в умовах 
сталого розвитку Дж.Р. Хікса [12]. В результа-
ті проведених досліджень встановлено необхідні 
умови, за яких такий перехід можливий і супро-
воджується зростанням загального обсягу со-
ціальних та суспільних благ. Додатковий ефект 
від перерозподілу сукупного суспільного ефекту 
створюється в результаті наявності олігопольної 
структури ринку і моделюється як за класични-
ми моделями (Курно), теорії Дж. Гелбрейта та 
загальної теорії економічних інтересів. Загальна 
постановка задачі добре інтегрується із базовими 
принципами, викладеними в роботах Ж. Тіроля 
та Ж.-Ж. Лафонта [13] присвячених оптимально-
му управлінню замовленням бізнесу вироблення 
суспільно корисних благ. При цьому, теоретична 
база дозволяє вирішити задачу подолання опор-
туністичності бізнесу та асиметрії інформації 
при врахуванні специфіки олігопольного ринку. 
Досягнення точки рівноваги Р. Неша включає ви-
користання послідовності кроків та їх індикато-
рів відносно моделювання станів соціально-еко-
номічних систем.

Означений підхід ґрунтується на норматив-
ному регулюванні ЄС, що передбачає обмежен-
ня негативних наслідків економічної поведінки 
учасників за рахунок впровадження стандартів 
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соціальної сфери або підприємництва. «Вільний 
ринок» в європейському форматі є ринком суво-
рого дотримання правил, законодавчих норм та 
регламентів поведінки компаній з метою скеру-
вання їх діяльності у суспільно потрібне русло. 
Соціальна якість продуктів харчування набула 
статусу національної ідеї у ЄС. Основою зміни 
ставлення до управління компанією в рамках 
рекомендацій ЄС для нелістингових компаній 
вважається усвідомлення усіма типами власни-
ків думки, що компанія не є особистим майном 
власника, а переважно інструментом суспільного 
розвитку. Стабільний та стійкий розвиток ком-
панії це вже не тільки регулярність у досягненні 
економічних показників, а і осуспільнена та со-
ціалізована управлінська філософія для менедж-
менту та власників. 

Проте, відсутність довгострокової програми 
розвитку країни не дає змоги забезпечити на-
ступництво в управлінні. Існує недостатність 
забезпечення визначеності та системності в на-
ціональній системі державного управління. Нор-
мотворчість в сфері економічної політики носить 
декларативний характер і практично не впли-
ває на формування інституціонального поряд-
ку. В законотворчій діяльності використовуєть-
ся практика короткочасного впливу, фіскальний 
напрямок, декларативність та маніпулятивність. 
Характерним викривленням економічної політи-
ки збереження фіскального напрямку відносин із 
сектором внутрішнього виробництва є надлояль-
не ставлення до утворення боргів в експортоорі-
єнтованому секторі. Підприємницька діяльність 
(або якість ділового середовища) в Україні регу-
люється корпоративним правом, до складу якого 
входять норми, які безсистемно «розкидані» по 
різним статтям цивільного, кредитно-фінансово-
го, податкового, адміністративного, трудового та 
інших галузей чинного законодавства.

Аналіз діючих та задекларованих корпора-
тивних практик провідних підприємств оліє-жи-
рового сектору виявив тенденцію до нехтування 
рекомендаціями євроспільноти у процесі свідо-
мого та добровільного прийняття на себе корпо-
ративної відповідальної поведінки.

Ефект від діяльності підприємств олігополь-
ного ядра розподілено нерівномірно: соціальні 
витрати складають 3,8%; суспільні – 21,8%; ре-
шта 74,4% залишається в розпорядженні корпо-
ративного сектору. Дослідження управлінських 
політик на відповідність вимогам корпоративної 
соціальної відповідальності виявило, що компа-
нії з іноземним контролем використовують еко-
практику лише як складову просування про-
дукції: маркування на упаковці, PR-компанії, 
розповсюдження інформації. сучасний власник 
все частіше обирає на посаду керівника не про-
фесіонала виробничого сектору, а переважно 
адміністратора, спроможного чітко виконувати 
розпорядження. Тобто, функцію господарника в 
переліку обов'язків вищого менеджменту заміне-
но функцією адміністрування. Сукупний рівень 
поведінки власника та менеджменту у корпора-
тивному середовищі на основі методики Ла Пор-
та [14], яка використовується Світовим банком, 
було визначено як опортуністичний та близький 
до маніпулятивного.

Дуже низьким виявився рівень прозорості – 
лише 16% відповідності принципам ОЄСР. Най-
більшу проблему становлять бізнес-практики 
олігопольного ядра: рівень їх оцінки ледве дося-
гає 25% від нормативу. Було виявлено тенденцію, 
що у значній кількості випадків цей процесс, на-
віть серед компаній олігопольного ядра, має фор-
мальний характер.

Для цілей дослідження було обрано підхід, по-
будований на методі індивідуальних інтерв'ю та 
анкетування слухачів курсів післядипломної осві-
ти працівників галузі, експертів відповідної асо-
ціації, науковців та провідних спеціалістів галузі.

При цьому за профілем дослідження (оліє-
жирова підгалузь) у процесі опитування прийня-
ли участь 28,7% керівників та спеціалістів пра-
цівників харчової промисловості, що проходили 
курс підвищення кваліфікації в ІПДО НУХТ за 
період 2007-2013 рр., а також 67% спеціалістів та 
експертів харчової промисловості, опитуваних за 
допомогою індивідуальних інтерв'ю. Зазначимо, 
що переважна більшість: 64,3% – опитуваних за 
допомогою інтерв'ю відноситься до олійно-екс-
тракційних підприємств. Запорукою достовірнос-
ті відзначення процесів слугує той факт, що 50% 
учасників займає керівні, а 50% – ключові поса-
ди на підприємствах. 

Методичний підхід до визначення зв'язку 
ґрунтується на побудові таблиць взаємної спря-
женості, де факторами є визначальні відповіді 
анкет, а показниками виступають причини, що 
їх викликали. 

Таблиця 1
Розподіл відповідей експертів-практиків  

та науковців щодо призначення  
корпоративної відповідальності, %

Призначення 
корпоративної 

відповідальності

Керівники та спеці-
алісти оліє-жирової 

промисловості

Експерти 
та на-
уковці

Зупинити рецесію 12,3 14,1
Відновити зрос-
тання 8,9 17,8

Забезпечити ста-
більний розвиток 11,6 18,6

Здійснити пере-
розподіл 39,0 12,8

Організувати 
ринкове управ-
ління у спільних 
інтересах

6,2 22,4

Наблизити до 
європейських 
стандартів

17,3 12,2

Впровадити парт-
нерські відносини 
у суспільстві

4,7 2,1

Разом 100 100

Укладено та розраховано автором за результатами 
обробки анкет та інтерв'ю 

Оскільки основна діяльність в обраній галу-
зі відбувається на 37 підприємствах, для дослі-
дження обрано: олігопольне ядро з 3-х підпри-
ємств, де проводилось індивідуальне спілкування 
в групі керівного менеджменту, декілька круп-
них, середніх підприємств та малих підприємств. 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ16

2 (09), березень 2016

Таблиця 2
Оцінка внутрішніх причин, що перешкоджають 

налагодити відповідальність корпоративного 
сектору перед соціумом та суспільством, %

Перешкоди 
впровадження КСВ на 

підприємствах

Керівники та 
спеціалісти 

оліє-жирової 
промисловості

Екс-
перти та 
науковці

Незацікавленість влас-
ників 27,9 30,1

Нерозуміння менедж-
менту 16,8 24,7

Відсутність інформації, 
досвіду, навичок 11,4 4,2

Орієнтованість лише на 
економічний результат 27,5 29,7

Відсутність галузевих 
або державних вимог 14,2 4,6

Інше 2,2 6,7
Разом 100 100

Укладено та розраховано автором за результатами 
обробки анкет та інтерв'ю 

Проведені міжнародні та національні дослі-
дження наголошують, що вплив інституціональ-
ного компоненту на рівень відповідальності кор-
поративного підприємства неоднозначний саме 
на початковому етапі впровадження КСВ [15]. 

Більшість провідних працівників та експертів 
зазначають, що доки КСВ буде бажаним, а не 
обов'язковим напрямком – дотримуватись навіть 
позитивної практики мало хто буде. Цей висновок 
підтверджений в процесі оцінки КСВ-практик 
міжнародних транс-національних корпорацій, що 
ведуть діяльність на українській території. Та-
кож викликає запитання нерозробленість крите-
ріїв визначення ефективності на базі КСВ. 

Таблиця 3
Визначення реальної національної практики 

корпоративної відповідальності
Використання 
КСВ дозволяє Професіонали Експерти

Для власників імідж Маркетинг

Для бізнесу Збільшення 
продажу Маркетинг

Для працівників декларація Волонтерство
Для суспільства імідж Імідж

Для менеджменту Додаткове на-
вантаження

Додаткове на-
вантаження

Для громади Благодійництво Благодійництво
Для підприємства PR Маркетинг

За висновками Р. Мертона який проводив у 
свій час емпіричні дослідження у суспільстві де 
панує соціальна дезорганізація та відбувається 
боротьба цінностей, теоретичні висновки, закли-
ки, обговорення та рекомендації не дають ефек-
ту. Проте, дієвим засобом визнано «позитивний 
приклад» та впровадження стимулюючих або 
примушуючи інструментів [16]. 

У вільних відповідях і експерти, і професіо-
нали зазначали, що стимулювання впроваджен-
ня корпоративної соціальної та суспільної відпо-
відальності повинне забезпечуватись державним 

стимулюванням – 44,9%; розвивати партнерські 
відносини у суспільстві, в тому числі розповсю-
джувати позитивну практику – 32,2%, презен-
тувати суспільству та корпоративному сектору, 
зокрема, міжнародні стандарти у сфері відпові-
дальної соціальної та суспільної поведінки – 22,9%.

Таблиця 4
Оцінка першочерговості заходів  
з впровадження корпоративної  
соціальної відповідальності, %

Напрямок
Оліго-
польне 
ядро

Круп-
ні пп.

Се-
редні 
пп.

Екс-
перти

Пільгове оподатку-
вання 30,1 39,6 52,7

Державні стратегії 3,2 8,9 19,9 49,6
Закони, норми та 
стандарти 3,2 18,7 11,6 11,8

Роз'яснювальна та 
інформаційна робота 12,2 3,0 24,1

Освіта, виховання 11,2
Штрафи за недотри-
мання 12,8 3,3

Добровільні ініціати-
ви бізнесу 38,9 20,6

ПР-компанія у ЗМІ 24,6

Укладено та розраховано автором за результатами 
обробки анкет та інтерв'ю 

Таким чином, із наведених оцінок заходів видно 
різні очікування контрагентів: бізнес сподіваєть-
ся на пільгові умови та добровільність (69-55,7%), 
експерти покладаються на державне регулювання 
та виховання (100%). Цікаво як змінюється став-
лення до впровадження корпоративної соціальної 
відповідальності в залежності від ринкової потуж-
ності компанії: олігополії та крупні підприємства 
очікують преференцій та зменшення контролю 
(60,2-69%), а середні підприємства сподіваються 
отримати покращення умов бізнесу через додатко-
вий вплив держави: 52,7% – пільги, 44,3% – вплив 
держави). Означене дозволяє зробити припущен-
ня, що головна проблема лежить у площині не-
врегульованої конкуренції або конкуренції без до-
тримання правил (конкуренції, що ґрунтується на 
використанні силового або владного ресурсу).

Висновки та пропозиції. Новітню кризу в 
Україні визнано прямим результатом конфлікту 
інтересів між «економічними» та «рентними» гру-
пами впливу при відсутності державного управ-
ління в інтересах суспільства. Запропонована 
модель регулювання діяльності корпоративного 
сектору з метою максимізації суспільної та соці-
альної компоненти., що дозволяє встановити сус-
пільну користь від діяльності бізнесу: при цьому 
враховано як монетарні показники (наприклад, 
сплачені податки, заробітна плата, відрахування 
на соціальні заходи), так і індексні (наприклад 
ті, які вимірюють задоволеність умовами праці, 
безпеку праці, екологічну відповідальність бізне-
су тощо). Впровадження корпоративної соціаль-
ної відповідальності підприємств олігопольного 
ядра галузі забезпечує кумулятивний ефект у 
пов'язаних складових ланцюжка виробництво-
постачання-дистрибуції із належним отриманням 
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додаткових економічних профітів, а збільшення 
соціальної складової корпоративного ядра галузі 
додатково забезпечує у корпоративному секторі 
9,51% прибутку постачальників; 6,1% прибутку 
дистриб'ютерів; або 4,43% прибутку пов'язаних 
з ядром структур корпоративного сектору оліє-
жирової галузі у цілому. При цьому, учасни-
ки виробничого ланцюжка мають більш значне 
зростання обігового капіталу, ніж посередники та 
торгівля, що слугує базою забезпечення розви-

тку темпів зростання у майбутньому. Запропоно-
вано алгоритм включення індикаторів розвитку 
корпоративного сектору у форматі соціальної 
держави, який полягає у забезпеченні поступо-
вого переходу від практики корпоративної соці-
альної відповідальності до отримання прибутку 
соціально виправданим шляхом, потім до меді-
ації стосунків та засобів розвитку у суспільстві 
і, нарешті, до сталого розвитку національної со-
ціально-економічної системи.
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Постановка проблеми. У 2014 році в Україні по-
глибилася політична, фінансово-економічна та бан-
ківська кризи. Конфлікт на сході України на фоні 
макроекономічних дисбалансів руйнують фінансову 
стабільність держави. Сучасна економічна ситуація 
в Україні демонструє, що одним із найвпливовіших 
чинників, який відчутно гальмує розвиток країни, 
є зростання до загрозливих параметрів рівня дер-
жавного боргу, надмірне залучення коштів на неви-
гідних умовах, їх нераціональне використання.

Постановка завдання. В сучасних умовах роз-
витку економіки вдосконалення управління дер-
жавним боргом та його обслуговування є акту-
альною проблемою, оскільки тільки ефективна 
боргова політика може підвищити рівень борго-
вої безпеки, дозволить знизити розмір дефіци-
ту державного бюджету та сприяти економічній 
міцності країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тенденція до зростання державного боргу Укра-
їни (рис. 1) простежується упродовж останніх 
років, її визначають високі валютні ризики зо-
внішньої заборгованості, нестабільна ситуація з 
рефінансуванням боргів попередніх років, а також 

тиск боргових виплат на державні фінанси. Впро-
довж 2014 року обсяг державного та гарантовано-
го державою боргу зріс з 584,4 млрд. грн. (40,2% 
ВВП) у 2013 році до 1100,8 млрд. грн. (70,7% ВВП) 
у 2014 році, перетнувши граничний рівень інди-
катора боргової безпеки держави в 60% ВВП. а 
державного боргу – з 480,2 млрд. грн. (33,0% ВВП) 
до 947,0 млрд. грн. (60,8% ВВП) відповідно.

Факторами, що зумовили зростання держав-
ного боргу в 2014 році стали: важка політична 
криза та військовий конфлікт, що тривав весь 
2014 рік та наразі продовжується, це вимагає 
додаткового фінансування сфери оборони; гли-
бока економічна рецесія, викликана необхід-
ністю переформатування економічних зв'язків, 
пов'язаних із втратою економічного вкладу АРК, 
частини Донецької та Луганської областей, від-
ходом від економічного кооперування з Росій-
ською Федерацією, низкою внутрішніх та зо-
внішніх факторів, що впливають на виконання 
доходної частини бюджету і вимагають додатко-
вих джерел фінансування; наявність соціальних 
та інших зобов'язань держави, обов'язкових для 
виконання незважаючи на економічну нестабіль-
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ність; в першу чергу це забезпечення потреб 
населення у енергоносіях (природному газі та 
електроенергії), виконання зобов'язань з випла-
ти пенсій тощо; необхідність додаткових коштів 
для здійснення структурного реформування та 
стабілізації економічної ситуації; фінансування 
за рахунок державних запозичень значного де-
фіциту державного бюджету, сформованого під 
впливом істотного зростання видатків на оборону 
(на 84,4%) та на обслуговування боргу (на 51,5%); 
дефіцит у 2014 році склав 78,1 млрд. грн. або 
4,95% ВВП і суттєво перевищив економічно об-
ґрунтоване граничне значення цього показника в 
3% ВВП; необхідність подальшої бюджетної під-
тримки державних підприємств та банків шля-
хом збільшення їх статутних капіталів.

У 2009 р. на 1 людину припадало 6846 грн., 
у 2010 р. – 9404 грн., що на 37,36% більше, у 
2011 – 10335 грн. (на 9,9% більше), у 2012 р. сума 
державного боргу на 1 людину склала 11297 грн. 
(на 9,31% більше значення 2011 р.). У 2013 р. 
показник склав 12823 грн., (+13,51%), а в 2014 
сума боргу, що припадає на 1 людину становила 
25615 грн. (+100%). Сума боргу на 1 працюючого 
з кожним роком зростала. Проте, якщо у 2009 р. 
сума боргу становила 21328 грн., то в 2014 р. цей 
показник склав 60007 грн. А темп приросту по-
рівняно з 2013 р. склав 109,62% (рис. 2).
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Складено на основі даних [4]
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Складено на основі даних [4]

Фактичний рівень державного боргу до ВВП у 
2009 р. становив 34,7%, у 2010 р. – 39,9%. У 2011 р. 
ситуація дещо змінилась, рівень державного бор-
гу до ВВП зменшився до 36,3%, у 2012 р. відбу-
лося не значне зростання до 36,5%. До 40,3% зріс 
рівень державного боргу до ВВП у 2013 р., а в 
2014 цей показник становив 72,2% (рис. 3).
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Рис. 3. Рівень державного боргу до ВВП  
за 2009-2014 рр.

Складено на основі даних [4]

Відомо, що гранична норма державного боргу 
до ВВП не повинна перевищувати 60%. Відтак ми 
бачимо, що у 2014 р. цей показник перевищив гра-
ничний рівень на 12,2%, що є не сприятливим для 
економіки країни та її кредитних рейтингів [2].

Для порівняння з показниками державно-
го боргу України на рис. 4, нами наведенні дані 
щодо суми та рівня державного боргу країн світу 
у 2014 р. Бачимо, що найбільша сума державно-
го боргу в США – 18,14 трлн. дол., найменша – 
у Білорусі 0,13 трлн. дол. За рівнем державного 
боргу до ВВП на першому місці Японія з 242,3% 
до ВВП, на останньому – Росія з 15,7% держав-
ного боргу до ВВП (рис. 4).

Що стосується валютної структури заборго-
ваності України, то найбільшу частину держав-
ного боргу Україна має виплачувати у доларах 
США, що складає 42,8%, а також в національній 
валюті – 41,6%. Найменшу частину потрібно ви-
платити в канадських доларах – 0,3% та япон-
ських єнах – 0,4%.

У 2015 р. Україна планує погасити 14,90% 
державного боргу. Протягом 2016-2019 рр. плану-
ється погасити 47,60% державного боргу, протя-
гом 2020-2046 рр. погасити решту, що становить 
37,50%. Середній строк до погашення державного 
боргу України складає 4,8 років.
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Складено на основі даних [3; 4]

Прогноз державного боргу складено нами із 
використанням кількох методів. У першому най-
простішому методі нами розраховано середні 
значення сум державного боргу за 2009-2014 рр., 
а також середні темпи зміни державного боргу 
за досліджуваний період за формулою:

Ппр = П × ∆Т                    (1)
де Ппр – прогнозне значення показника;



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ20

2 (09), березень 2016

П – середнє значення показника за період;
∆Т – середній темп зміни показника за період.
Прогнозна екстраполяція може здійснюватися 

з використанням методів найменших квадратів, 
експонентного згладжування, ковзних серед-
ніх, адаптивного згладжування. Екстраполяційні 
методи є одними з найпоширеніших і найбільш 
розроблених серед усієї сукупності методів про-
гнозування [1].

Лінії тренду дозволяють графічно відобра-
жати тенденції зміни даних і прогнозувати ці 
зміни. Такий аналіз називають також регресій-
ним аналізом. Використовуючи регресійний ана-
ліз, можна продовжити лінію тренду в діагра-
мі за межі реальних даних для прогнозування 
майбутніх значень.

Найбільш надійною визнається лінія тренду, 
для якої значення R2 дорівнює або близьке до 
1. При виборі лінії тренду до відповідних даних 
MS Excel автоматично розраховує значення R2 
табл. 1.

Таблиця 1
Дані для розрахунку R2

Роки Державний борг млрд. грн.
2009 227,00
2010 323,48
2011 357,27
2012 399,22
2013 480,22
2014 946,82
R2 0,744195379

Таким чином, за даними табл. 1 можемо зро-
бити висновок про надійність розрахованих про-
гнозних значень державного боргу на основі рів-
няння тренду, R2 якого склав 0,7442. На основі 
значень державного боргу за 2009-2014 рр., нами 
побудовано лінія тренду для прогнозування зна-
чень державного боргу у майбутніх періодах 
(рис. 5).
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Кореляційно-регресійний аналіз – це побу-
дова та аналіз економіко-математичної моделі у 
вигляді рівняння регресії (рівняння кореляційно-
го зв'язку), що виражає залежність результатив-
ної ознаки від однієї або кількох ознак-факторів і 
дає оцінку міри щільності зв'язку [1].

Для встановлення ступеня кореляційної за-
лежності між ознаками користуються різними 

показниками щільності зв'язку коефіцієнтом ко-
реляції, коефіцієнтом детермінації, кореляцій-
ним відношенням (індекс кореляції), коефіцієн-
том еластичності, а також сукупними індексами 
детермінації та кореляції. У випадку нелінійної 
залежності для вимірювання щільності зв'язку 
використовують кореляційне відношення (ін-
декс кореляції. Методика розрахунку таких 
коефіцієнтів та їх інтерпретація такі самі, як і 
для лінійного коефіцієнта кореляції у випадку 
однофакторної моделі. Для вимірювання щіль-
ності зв'язку між У і факторами, що входять 
до рівняння регресії, використовують сукупний 
індекс детермінації (індекс множинної детермі-
нації) [1].

Таблиця 2
Коефіцієнти парної кореляції

Показники Державний 
борг

Бюджет-
ний дефі-

цит
ВВП

Державний борг 1
Бюджетний дефіцит 0,695273022 1
ВВП 0,782036381 0,51700239 1

Також коефіцієнт кореляції між державним 
боргом, бюджетним дефіцитом та ВВП можна 
розрахувати за формулою:

,
2)yy(2)xx(

)yy()xx(
)Y,X(Correl

∑∑
∑

−×−

−×−
=             (2)

де x і y – вибіркові значення державного бор-
гу (масив 1) і бюджетного дефіциту, ВВП (ма-
сив 2).

Коефіцієнт кореляції (r) набуває значення від 
–1 до +1.

Якщо |r| < 0,30, то зв'язок між ознаками слаб-
кий;

0,30 ≤ |r| ≤ 0,70 – помірний зв'язок;
|r| > 0,70 – сильний або щільний зв'язок.
Коли |r| = 1 – зв'язок функціональний.
Розраховані значення коефіцієнтів за  

2009-2014 рр. (табл. 3) свідчать про наявність 
щільного зв'язку між державним боргом та ВВП. 
Помірний зв'язок спостерігається між держав-
ним боргом та бюджетним дефіцитом, а також 
між бюджетним дефіцитом та ВВП.

Одержані результати регресійного аналізу да-
ють можливість зробити висновок про наявність 
високого зв'язку між державним боргом (резуль-
тативним показником) і факторами (величиною 
ВВП та бюджетним дефіцитом), про що свідчить 
значення коефіцієнта детермінації – R-квадрат, 
який становить 0,7271.

Рівняння залежності державного боргу (y) від 
бюджетного дефіциту (х1) та ВВП (х2) має вигляд:
у = -572,88252+4,96929874×х1+0,59311338×х2 (3)

Одержане рівняння залежності можна вико-
ристовувати для прогнозних розрахунків. Під-
ставивши у рівняння прогнозні значення x1, 
х2, одержимо прогнозоване значення у, відтак 
сума державного боргу у 2015 р. буде складати 
744,30 млрд. грн.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні ви-
сновки. Впродовж 2009-2014 рр. спостерігаємо 
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стрімке зростання державного боргу, особливо у  
2013-2014 рр. Це обумовлено наслідками склад-
ної суспільно-політичної ситуації в Україні і по-
гіршенням соціально-економічного становища. 
Негативним також є перевищення темпів зрос-
тання зовнішнього боргу над внутрішнім, що обу-
мовлює залежність країни від вимог міжнарод-
них організацій.

Прогнози за методами прогнозування, які 
були використанні нами в даному дослідженні 
показують, що державний борг України у 2015 р. 
складатиме 744-748 млрд. грн. 

Станом на 31.12.2015 року державний 
борг України склав 1571765,64 млн. грн. або 
65488,41 млн. доларів США. (офіційний курс 
НБУ 24,000667 грн./дол. США). Відтак, розра-
ховані прогнозні значення державного боргу 
України у 2,1 рази є менші від фактичного зна-
чення, що обумовлено математичною природою 

здійснених розрахунків без врахування впливу 
чисельних факторів.

Щодо прогнозів органів державного управ-
ління та міжнародних фінансових інституцій, 
які прогнозують значення державного боргу 
України, зазначимо, що їх прогнози на 2015 р. 
були такими: Міжнародного валютного фонду 
1741,6 млрд. грн., Міністерства фінансів Украї-
ни – 1267,2 млрд. грн. Дані прогнози врахову-
ють велику сукупність показників, а розра-
ховані нами будуються на тенденціях зміни 
величини державного боргу за ряд досліджува-
них років, відтак, не враховують сукупний вплив 
об'єктивний та суб'єктивних факторів. Достовір-
ність таких прогнозних розрахунків має місце 
бути в стабільних умовах розвитку економіки, 
коли коливання показників є незначними і більш 
прогнозованими за допомогою математичних ме-
тодів прогнозування.

Таблиця 3
Дисперсійний аналіз

Показники Коефіцієнти Стандартна похибка t-статистика P-Значення Нижні 95% Верхні 95%
Y-перетин -572,8825212 405,7117997 -1,412043036 0,252790606 -1864,038539 718,2734967
Бюджетний дефі-
цит 4,969298744 4,409149673 1,127042426 0,34173075 -9,062583343 19,00118083

ВВП 0,593113387 0,362343782 1,63688027 0,200177146 -0,560026242 1,746253016
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Аннотация
В статье представлены аналитическую оценку состояния государственного долга Украины в 2009-2014 годах. Опре-
делены причины роста величины и уровня государственного долга к ВВП. С применением методик прогнозирования 
и средств программы MS Excel рассчитан прогнозные значения государственного долга на 2015 год. Проведен срав-
нительный анализ рассчитанных показателей с прогнозными значениями МВФ и Министерства финансов Украины.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах ке-
рівникам для підвищення конкурентоспромож-
ності та потенціалу ринкової позиції необхідно 
постійно приймати оптимальні й компетентні 
управлінські рішення, що охоплюють всі сфери 
діяльності підприємства. Це потребує наявність 
такого обліково-аналітичного забезпечення, що 
буде включати інформацію, яка охоплює зо-
внішнє середовище та внутрішні бізнес-процеси. 
Фінансовий облік не надає настільки детальної 
інформації щодо всіх аспектів діяльності, він по 
суті фіксує те, що вже здійснилось, без будь-
якого аналізу, що спричинило появу управлін-
ського обліку, особливо з розвитком ринкової 
економіки. Проте на теперішній час нема єдиного 
підходу до визначення управлінського обліку. Це 
підтверджує актуальність цього дослідження.

Питаннями значення поняття «управлін-
ський облік» на підприємствах займались такі 
вітчизняні вчені та економісти-практики, як 
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Нападовська Л.В., 
Лучко М.Р., Партин Г.О., Калініна О.М., Карпен-
ко О.В. та інші. Заслуговують уваги дослідження 
іноземних спеціалістів: Друрі К., Фостера Дж., 
Хорнгрена М., Апчерча А., Атрилла П., Карпо-
вої Т.П., Ентоні Р., Скоун Т., Шеремета А.Д., Па-
лія В.Ф., Вахрушиної М.А. та інших. Проте слід 
відзначити, що досі є неоднозначним розуміння 
сутності поняття «управлінський облік».

Постановка завдання. На підставі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні поняття «управлін-
ський облік» в умовах сучасного господарювання.

Об'єктом дослідження виступає управлін-
ський облік на підприємствах.

Предметом дослідження є теоретичні основи 
управлінського обліку на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні можна побачити, що управлінський 
облік асоціюють з внутрішньогосподарським, 
виробничим обліком. Так, відповідно до Закону 
Україну «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [1] при визначенні управлін-
ського обліку посилаються на внутрішньогоспо-
дарський облік. У визначенні поняття «управ-
лінський облік» в роботах як зарубіжних, так і 
вітчизняних авторів є акцент на центральну про-
блему – облік витрат та доходів підприємства. 
Це значною мірою пов'язано з тим, що управ-
лінський облік модифікувався з калькуляційно-
го, виробничого [2, с. 31], це пояснює й те, що 
деякі вчені й досі ототожнюють управлінський 
та виробничий обліки. Проте на думку автора, 
управлінський облік – поняття ширше, ніж вну-
трішньогосподарський чи виробничий облік, тому 
що охоплює не тільки виробництво, але й інші 
сфери діяльності, враховує вплив зовнішнього 
середовища, стратегічні цілі підприємства, надає 
інформацію на різних рівнях управління – опе-
ративному, тактичному, стратегічному. 

Також поняття «управлінський облік» є більш 
складним, тому що включає в себе властивості 
«управління» та «обліку». При цьому якщо у фі-
нансовому обліку на першому місці стоїть саме 
облік, тобто відображення господарських опера-
цій на бухгалтерських рахунках, у звітності і т.і., 
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STATE DEBT OF UKRAINE: ANALYSIS OF MODERN AND PREDICTION

Summary
The article presents an analytical assessment of the state debt of Ukraine in 2009-2014. The reasons of the increase of 
amount and level of government debt to GDP are outlined. It is calculated predictive amount of state debt for 2015 with 
the use of forecasting methods and means of MS Excel program. A comparative analysis of the calculated indicators of 
prognosis accounts provided by the IMF and the Ministry of Finance of Ukraine is held. 
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Таблиця 1
Узагальнення підходів до визначення поняття «управлінський облік»

Катего-
рія Автор Визначення Зауваження

Система

Закон України 
«Про бухгалтер-
ський облік та фі-
нансову звітність 
в Україні» [1]

система обробки та підготовки інформації про ді-
яльність підприємства для внутрішніх користува-
чів у процесі управління підприємством

Дані формуються не тільки 
у процесі управління, але і 
здійснення діяльності для 
управління; не зазначено 
мету управлінського обліку

Карпова Т. П. 
[3, с. 33]

інтегрована система обліку витрат та доходів, 
нормування, планування, контролю та аналізу, 
яка систематизує інформацію для оперативних 
управлінських рішень і координації проблем май-
бутнього розвитку підприємства

Не відзначено всі три рівні 
управління на підприємстві

Хорнгрен Ч., 
Фостер Дж, 
Датар Ш. [4, c. 27]

система збору та групування фінансової і нефінан-
сової інформації, на підставі якої менеджери при-
ймають рішення для досягнення цілей організації

Не вказано, які функції 
управління виконуються

Палій В. Ф. 
[5, с. 5]

система внутрішнього оперативного управління, 
яка надає інформацію, що необхідна чи може зго-
дитися менеджерам у процесі управління підпри-
ємницькою діяльністю

Не зазначено, яка інфор-
мація та на яких рівнях 
управління використову-
ється

Лебедєв В. Г., 
Дроздова Т. Г., 
Кустарьов В. П. 
[6, c. 210]

цілісна система планування, обліку й аналі-
зу витрат за видами, місцями їх формування 
й об'єктам калькулювання, нормативний облік 
витрат на базі повної й скороченої собівартості, 
методи її калькулювання, планування, облік та 
аналіз виробничих інвестицій

Більш стосується виробни-
чого обліку, не охоплює всі 
рівні управління та бізнес-
процеси

Васильєва Л. С. 
[7, с. 9]

комплексна система обліку, планування, контр-
олю, аналізу інформації про доходи і витрати, і 
результати господарської діяльності організації в 
необхідних аналітичних розрізах, необхідної для 
оперативного ухвалення різних управлінських 
рішень в цілях оптимізації фінансових резуль-
татів діяльності організації в короткостроковій і 
довгостроковій перспективі 

Не зазначено, на яких 
рівнях управління можна 
застосовувати

Калініна О. М. 
[8, c. 54]

система внутрішнього обліку і обробки інформації 
фінансово-господарської діяльності підприємства, 
необхідною для виконання всіх функцій управлін-
ня на оперативному, тактичному та стратегічно-
му рівнях, а саме: планування та прогнозування, 
оцінювання, регулювання, координації, мотивації, 
організації, обліку та контролю діяльності підпри-
ємства в цілому та його структурних підрозділів в 
цілях підвищення ефективності поточних операцій 
в майбутньому (орієнтація на цілі підприємства)

Не зазначено, яка інфор-
мація

Нападовська Л. В. 
[9, с. 9]

економічна система, пов'язана з підготовкою та 
забезпеченням системи управління інформацією 
при здійсненні інвестиційної, операційної і фінан-
сової діяльності, яка дозволяє розробляти та в 
комплексі приймати найбільш ефективні опера-
тивні, тактичні і стратегічні рішення на різних 
рівнях управління підприємством

Не зазначено, яка інформа-
ція, і хто виступає корис-
тувачами інформації

Підсис-
тема

Бутинець Ф. Ф. 
[10, с. 14]

підсистема єдиного бухгалтерського обліку, що не 
регулюється законодавчо і становить комерційну 
таємницю підприємства

Не зазначено, що включає 
в себе управлінський облік 
та мета його ведення

Шеремет А. Д. 
[11, с. 5]

підсистема бухгалтерського обліку, яка в рамках 
однієї організації забезпечує її управлінський 
апарат інформацією, яка використовується для 
планування, власне управління і контролю за ді-
яльністю організації

Не зазначено, яка інфор-
мація

Само-
стійний 
напря-

мок

Вахрушина М. А. 
[12, с. 16]

самостійний напрямок бухгалтерського обліку ор-
ганізації, що забезпечує інформаційну підтримку 
системи управління підприємницькою діяльністю 
(с. 16 Вахрушина)

Не встановлено, що вклю-
чає, які функції управління 
виконує

то в управлінському обліку в пріоритеті складова 
«управління», саме тому найголовнішою задачею 
управлінського обліку є надання інформації для 
прийняття управлінських рішень.

Отже, відмінність точок зору щодо встанов-
лення сутності управлінського обліку спричини-
ло необхідність аналізу підходів вітчизняних та 

зарубіжних науковців до визначення поняття 
«управлінський облік», що представлено у табл. 1.

Отже, в результаті проведено аналіз встанов-
лено, що під управлінським обліком розуміють: 
систему, підсистему бухгалтерського обліку, 
самостійний напрямок бухгалтерського обліку, 
професію, сферу діяльності, облік, процес, на-
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Профе-
сія

Інститут управ-
лінських бухгал-
терів [13]

професія, яка включає в себе партнерські від-
носини в управлінні процесу прийняття рішень, 
розробці планування та системи управління 
ефективністю, та здійснення перевірки фінансо-
вих звітів контролю, щоб допомогти керівництву в 
розробці та реалізації стратегії організації

Більш підкреслює резуль-
тати обліку, а не професію; 
не відзначено, на яких 
рівнях управління може 
використовуватись

Сфера 
діяль-
ності

Івашкевич В. Б. 
[14, с. 24]

Область знань і сфера діяльності, що пов'язана з 
формуванням і використанням економічної інфор-
мації для керування всередині суб'єкта господа-
рювання

Не виділено функції

Облік Алданиязов К. Н. 
[15, c. 27]

облік, необхідний керівництву, спеціалістам та 
менеджерам підприємства та його внутрішніх 
підрозділів для прийняття управлінських рішень, 
оперативного реагування на умови виробництва, 
що змінилися

Не зрозуміло, що є резуль-
татом обліку; не виділено 
функції; не зазначено, на 
яких рівнях управління ви-
користовувати

Процес

Садовська І. Б. 
[16, c. 6]

процес виявлення, вимірювання, накопичення, 
аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 
інформації, що використовується управлінською 
ланкою для планування, оцінки та контролю все-
редині підприємства

Не відзначено вид інфор-
мації

Голов С. Ф. 
[17, c. 16]

процес виявлення, вимірювання, накопичення, 
аналізу, підготовки, інтерпретації та переда-
чі фінансової інформації, що використовується 
керівництвом для планування, оцінки і контролю 
в організації та забезпечення належного викорис-
тання та підзвітності за ресурсами

Відзначено лише про 
фінансову інформацію, 
проте не сказано нічного не 
фінансової, не встановлено, 
на яких рівнях використо-
вується

Друрі К. [18]

процес надання інформації, необхідної для при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень та 
підвищення ефективності і продуктивності по-
точних операцій

Не зазначено вид інфор-
мації, не зрозуміло,хто є 
користувачем інформації і 
які функції управлінського 
обліку

Губачова О. М. 
[19]

процес ідентифікації інформації, обчислення і 
оцінки показників та надання даних користува-
чам інформації для вироблення, обґрунтування і 
прийняття рішень

Не зазначено вид інфор-
мації, хто є користувачем 
інформації, функції управ-
лінського обліку

Лучко М. Р. [20]

процес підготовки облікової інформації про ді-
яльність господарських підприємств (організа-
цій), користувачами якої можуть будь хто, і яка 
необхідна менеджеру для планування, контролю і 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень з 
поточної виробничої комерційної діяльності фірми 
(компанії)

Користувачами можуть 
бути тільки оговорені осо-
би, які стосуються процесу 
управління; не охоплено всі 
сфери діяльності; не зазна-
чено нічого щодо нефінан-
сової інформації

Аткинсон Е., 
Банкер Р., 
Каплан Р. 
[21, с. 26]

процес безперервного удосконалення планування, 
проектування, вимірювання та функціонування 
систем фінансової і нефінансової інформації, що 
додає цінність, який направляє дії менеджмента, 
мотивує поведінку, підтримує і створює культурні 
цінності, необхідні для досягнення стратегічних, 
тактичних і оперативних цілей організації

Виділено лише функції 
планування та мотивації

Партін Г. О. 
[22, с. 12]

процес виявлення, вимірювання, накопичення, 
аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 
інформації, яка використовується менеджера-
ми різних рівнів управління підприємством для 
планування, оцінки, контролю і регулювання його 
діяльності та прийняття стратегічних, поточних 
та оперативних управлінських рішень

Не зазначено вид інфор-
мації

Костенко О. М. 
[23, с. 27] 

процес виявлення, вимірювання, накопичення, 
підготовки, інтерпретації, аналізу та передачі 
інформації, що використовується управлінською 
ланкою для планування, оцінки i контролю всере-
дині підприємства та для забезпечення відповід-
ного підзвітного використання ресурсів

Не зазначено вид інформа-
ції; не всі функції виділено

Атрілл П. [24, с. 1]

процес визначення, виміру і зіставлення інфор-
мації, що дозволяє особам, які користуються нею, 
формувати обґрунтовані думки і приймати компе-
тентні рішення 

Не зазначено вид інфор-
мації; є незрозумілим, хто 
користувачі; не визначено, 
на яких рівнях управління 
може використовуватись

Ентоні Р.,  
Рис Дж. 
[25, с. 269]

процес в рамках організації, який забезпечує 
управлінський апарат організації інформацією, 
що використовується для планування, власне 
управління і контролю за діяльністю організації

Не зазначено вид інформа-
ції; не всі функції виділено

Продовження таблиці 1
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дання інформації, інформаційну основу. Проте, 
на думку автора, управлінський облік – це саме 
процес, адже він представляє собою сукупність 
взаємопов'язаних дій, має вхідні та вихідні дані, 
що несуть цінність для користувача. Серед наве-
дених визначень встановлено, що розповсюдже-
ними зауваженнями відсутність конкретизації 
виду інформації, виділення, на яких рівнях мож-
на використовувати управлінський облік і з якою 
метою, та хто є користувачами інформації.

Таким чином, автором запропоновано наступ-
не визначення поняття «управлінський облік» з 
урахуванням вищезазначених зауважень: управ-
лінський облік – це процес виявлення, вимірю-
вання, накопичення, підготовки, інтерпретації, 
аналізу та передачі фінансової та нефінансової 
інформації при здійсненні інвестиційної, опера-
ційної і фінансової діяльності, що використову-
ється для виконання всіх функцій управління на 
оперативному, тактичному та стратегічному рів-
нях, а саме: планування та прогнозування, оці-

нювання, регулювання, координації, мотивації, 
організації, обліку та контролю діяльності під-
приємства в цілому та його структурних підроз-
ділів в цілях підвищення ефективності поточних 
операцій на теперішній час і в майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити висновок, що управ-
лінський облік – це саме процес, який базується 
на всіх функціях управління та здійснюється на 
всіх рівнях управління. Управлінський облік віді-
грає важливу роль на підприємству, адже є осно-
вою інформаційно-аналітичного забезпечення, а, 
отже, і прийняття управлінських рішень. Аналіз 
різних підходів до визначення поняття «управ-
лінський облік» показав, що досі є незрозумілою 
сутність управлінського обліку, що пов'язано з 
його розвитку, тому теоретичні основи управлін-
ського обліку потребують і надалі уточнень.

Напрямками подальших досліджень є побудо-
ва системи управлінського обліку на різних рів-
нях управління підприємства.

Надання 
інфор-
мації

Скоун Т. [26, с. 9]
надання менеджерам фінансової інформації з 
метою допомогти їм у ключових сферах: плану-
вання, контролю, прийняття рішень

Відзначено тільки фінан-
сову інформацію, коли 
управлінський облік сто-
сується і не фінансової; 
є незрозумілими функції 
управлінського обліку і на 
яких рівнях управління ви-
користовувати

Апчерч А. 
[27, с. 43]

надання корисної інформації для здійснення 
допомоги керівництву в плануванні, контролі й 
ухваленні рішень; повинен відображати факти 
того, як планування, контроль й ухвалення рі-
шень виконуються на стратегічному, тактичному і 
оперативному рівнях і як, по суті, вони стосують-
ся майбутнього 

Не зазначено вид інформа-
ції; не всі функції управ-
ління виділено

Друрі К. [28, с. 13, 
30]

надання інформації особам в самій організації, 
на підставі якої вони можуть обґрунтовано при-
ймати рішення і підвищувати ефективність і 
продуктивність поточних операцій; призначення 
для надання відповідної інформації, що необхідна 
менеджерам для прийняття рішень, планування, 
здійснення контролю і оцінювання показників 
функціонування 

Не зазначено вид інформа-
ції; не всі функції управ-
ління виділено

Надання 
інфор-
мації

Карпенко О. В. 
[2, с. 33]

одержання, обробка та інтерпретація інформації, 
потрібної для прийняття господарських рішень 
щодо розвитку підприємства 

Не зазначено вид інфор-
мації; не встановлено, хто 
є користувачем і на яких 
рівнях управління вико-
ристовувати

Інфор-
маційна 
основа

Матвійчук М. З. 
[29, с. 300]

інформаційна основа прийняття стратегічних 
управлінських рішень

Не зазначено вид інфор-
мації; не встановлено, хто 
є користувачем і на яких 
рівнях управління ви-
користовувати; не виді-
лено функції управління; 
є незрозумілими функції 
управлінського обліку

Продовження таблиці 1
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
Осуществлён анализ подходов отечественных и иностранных учёных к определению «управленческий учёт». Выде-
лены особенности управленческого учёта и недостатки определений на основании анализа. Предложена собственная 
трактовка понятия «управленческий учёт».
Ключевые слова: управленческий учёт, система учёта, управление, подсистема бухгалтерского учёта, процесс. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ  
ОЦІНКИ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ

Однією з найважливіших складових успіху інноваційної діяльності підприємства на ринку є поетапне формуван-
ня, постійний аналіз та удосконалення загальної системи сервісу на підприємстві та логістичного сервісу як його 
складової. У статті подано характеристику ступеня впливу підприємства та логістичного оператора на елементи 
логістичного сервісу. Розглянуто практичне застосування методичного підходу до оцінки логістичного сервісу на ринку 
інноваційних товарів промислових підприємств. 
Ключові слова: логістичний сервіс, логістика, синергічний ефект.

Постановка проблеми. У сучасному світі, пе-
ренасиченому товарами та послугами, унікаль-
ність є майже неможливою, а ключовим факто-
ром при виборі певного товару чи послуги стає 
саме враження, що отримає споживач при вза-
ємодії з компанією. Це спричиняє необхідність 
розроблення клієнто-орієнтованої сервісної по-
літики, складовою якої є логістичний сервіс. 
Доцільність орієнтації компанії на сервіс вже 
знайшло широке підтвердження у практиці за-
рубіжних та вітчизняних підприємств. Його по-
етапне формування, постійний аналіз та удоско-
налення є однією із найважливіших складових 
успіху інноваційної діяльності підприємства. 

У попередніх публікаціях [2; 3; 9] автором 
було запропоновано методичний підхід до фор-
мування логістичного сервісу промислових това-
рів, що засновано на працях таких вітчизняних 
вчених як Біловодська О.А., Кальченко А.Г., Кри-
кавський Є.В., Ларіна Р.Р., Левковець П.Р., Мель-
ничук О.А., Михальчук Л.Ю., Окландер М.А., 
Чухрай Н.І. та зарубіжних – Гронрус К., Левіс Р. 
та Бумз Б., Парасураман А., Зайтгамл В. та Бер-
рі Л. та ін.

Отже, метою даної роботи є апробація прак-
тичного застосування методичного підходу до 
оцінки логістичного сервісу на ринку інновацій-
них товарів промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес формування логістичного сервісу на рин-
ку інноваційних товарів промислових підпри-
ємств продемонстровано на прикладі ТОВ «Сум-
ський машинобудівний завод», який є приватним 

виробничо-інжиніринговим підприємством се-
реднього типу, основною спеціалізацією якого є 
розробка, проектування, виготовлення, випро-
бування та реалізація насосного обладнання. Це 
високотехнологічне сертифіковане підприємство, 
продукція якого протягом 10 років добре зареко-
мендувала себе на багатьох об'єктах країн ближ-
нього і далекого зарубіжжя [6]. 

Отже, першим етапом формування логістич-
ного сервісу є моніторинг внутрішнього та зо-
внішнього середовища господарювання підпри-
ємства. Інформаційним забезпеченням даного 
етапу є внутрішня звітність підприємства, звітні 
дані споріднених підприємств, збірники статис-
тичних матеріалів, дані особистих спостережень 
та дослідження ринку, аналітика тощо. 

З метою виявлення впливу зовнішніх факто-
рів на діяльність ТОВ «Сумський машинобудівний 
завод», оцінки позицій підприємства та його по-
тенціалу, у табл. 1 наведено оцінку факторів (за 
5-бальною шкалою), які було визначено експерта-
ми під час проведення PESTEL-аналізу, та їх ва-
гомість, визначену методом попарних порівнянь.

Аналіз показав, що для розвитку ТОВ «Сум-
ський машинобудівний завод» надзвичайно важ-
ливими є економічні фактори. Причиною цьо-
го може бути поточна економічна ситуація, що 
склалася в країні, і, як наслідок, – високий рі-
вень інфляції (у 2015 р. індекс інфляції склав 
132,25% порівняно із 2013 р. [5]) та нестабільний 
курс валют (у січні 2016 р. курс долара по відно-
шенню до гривні перевищив більше, ніж у 3 рази 
аналогічній показник у 2013 р. [4]), що впливає на 
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собівартість ресурсів. Слід також зазначити, що 
для підприємства характерна стійка тенденція 
до зростання собівартості продукції, що при по-
точному рівні цін негативно відбивається на ве-
личині отриманого прибутку. Це також впливає 
на скорочення обсягу коштів, що спрямовані на 

розвиток та удосконалення виробництва. Але, на 
думку експертів, через 3-5 років плив економіч-
них факторів на ТОВ «Сумський машинобудів-
ний завод» буде зменшено з 4,91 до 4,21 балів.

Високий рівень впливу законодавчих та по-
літичних факторів пов'язаний з нестабільною 

Таблиця 1
PESTEL-аналіз для ТОВ «Сумський машинобудівний завод»

Політичні фактори
Бали, P Ваго-

мість, 
W

Економічні фак-
тори

Бали, P Ваго-
мість, 

W
станом 

на 2016 р.
прогноз на 

2019-2021 рр.
станом 

на 2016 р.
прогноз на 

2019-2021 рр.

1. Рівень підтримки 
з боку держави 3 3 0,07

1. Поточна еконо-
мічна ситуація в 
країні

5 4 0,13

2. Корумпованість у 
тендерах 3 3 0,06 2. Рівень інфляції 5 5 0,21

3. Вплив місцевих 
політичних факто-
рів (партійна при-
належність)

2 3 0,15

3. Високе сумарне 
податкове наванта-
ження на підпри-
ємство

4 3 0,09

4. Політична неста-
більність 5 5 0,2 4. Собівартість ре-

сурсів 5 4 0,16

5. Посилення дер-
жавного галузевого 
регулювання

3 4 0,11 5. Тенденції розви-
тку ринку 3 4 0,06

6. Ситуація на сході 
країни 4 1 0,05

6.Небезпека еконо-
мічної нестабіль-
ності

4 3 0,07

7. Зміна політичного 
курсу країни 3 4 0,09 7. Динаміка зміни 

курсів валют 5 4 0,18

8. Наявність груп 
лобіювання ринку 5 5 0,13 8. Глобальна еконо-

мічна криза 3 2 0,13

9. Можливість всту-
пу України до ЄС 4 5 0,14 9. Корупція серед 

державного апарату 3 3 0,1

Середньозва-
жена оцінка 
(Кп = ∑Pi * Wi)

3,7 4,04
Середньозва-
жена оцінка 
(Кe = ∑Pi * Wi)

4,91 4,21

Соціокультурні 
фактори

Бали, P Ваго-
мість, 

W

Технологічні 
фактори

Бали, P Ваго-
мість, 

W
станом 

на 2016 р.
прогноз на 

2019-2021 рр.
станом 

на 2016 р.
прогноз на 

2019-2021 рр.
1. Зростання вар-
тості споживчого 
кошика

3 3 0,21
1. Можливість по-
яви нових техноло-
гій у світі

3 4 0,07

2. Демографічні 
зміни 2 1 0,06

2. Моральне ста-
ріння технічного об-
ладнання

2 4 0,13

3. Етнічні/релігійні 
фактори 4 3 0,27

3. Потенціал іннова-
цій у сфері маши-
нобудування

5 3 0,1

4. Кваліфікація 
спеціалістів у галузі 
машинобудування 

3 4 0,52
4. Рівень інновацій-
но-інвестиційного 
досвіду

4 4 0,18

5. Комунікаційні за-
ходи підприємства 3 2 0,3 5. Технологічне ста-

ріння устаткування 4 4 0,16

6. Імідж компанії 4 4 0,72 6. Захист інтелек-
туальної власності 3 3 0,05

7. Ставлення потен-
ційних споживачів 
до продукції

5 5 0,25
7. Поява нових 
патентів та ліцензій 
на підприємстві

5 4 0,06

8. Попит на продук-
цію підприємства 5 5 1,05 8. Місце технологій 

виробництва в ЖЦ 3 4 0,09

9. Зміни в рівні 
життя 3 3 0,18

9. Розвиток  
інтернету та  
IT-технологій

5 5 0,16

Середньозва-
жена оцінка 
(Кc = ∑Pi * Wi)

3,73 3,56
Середньозва-
жена оцінка 
(Кт = ∑Pi * Wi)

3,85 4,01
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політичною ситуацією, яка, на думку експертів, 
з роками спричинятиме сильніший вплив на ді-
яльність підприємства. Найбільше значення ма-
ють високі митні збори і тарифи, безпосередньо 
політична нестабільність та наявність груп лобі-
ювання на ринку. Також високий вплив спричи-
няє ситуація на сході країни. Як було зазначено 
вище, підприємство співпрацює з багатьма краї-
нами ближнього і далекого зарубіжжя, бажання 
яких працювати з країною, де є ризик поширен-
ня воєнних дій, стрімко зменшується. 

Також, дуже важливими є технологічні факто-
ри. Високим є інноваційний потенціал підприємства 
та поява нових патентів та ліцензій, адже для цьо-
го є наявна дослідно-конструкторська база. Таким 
чином, ТОВ «Сумський машинобудівний завод» 
характеризується потужною конструкторською ба-
зою як для підприємства своїх розмірів. Це сприяє 
збільшенню числа індивідуальних замовлень відпо-
відно до специфічних вимог споживача.

Але, незважаючи на активне співробітництво 
компанії на міжнародних ринках, соціокультурні 
фактори мають помірний вплив на її діяльність. 
Це може бути пов'язано зі специфікою діяльнос-
ті компанії та її орієнтацію на вузький сегмент 
ринку. Незважаючи на це, найважливішими по-
казниками є попит, ставлення потенційних спо-
живачів до продукції та імідж підприємства.

Для аналізу факторів внутрішнього серед-
овища, визначення сильних та слабких сторін, 

пріоритетів та напрямків розвитку підприємства 
проведено SNW-аналіз. Експертами було проа-
налізовано фактори впливу на внутрішнє серед-
овище підприємство та віднесено їх до сильних, 
нейтральних чи слабких. За результатами ана-
лізу факторів внутрішнього середовища осно-
вними сильними сторонами підприємства є ви-
сока якість товарів та послуг, наявність значного 
досвіду роботи та вагома інноваційна діяльність. 
Але, серед слабких сторін слід відзначити зрос-
тання собівартості товарів, малий розмір авто-
парку та відсутність мотивації персоналу.

Наступним етапом проводимо внутрішній та 
зовнішній аудит логістичного сервісу підприєм-
ства за показниками, розглянутими у попередній 
роботі автора [3]. Зважаючи на те, що підприєм-
ство може мати свій автопарк чи користуватися 
послугами логістичного оператора, змінюються 
показники, на які воно може впливати. У табл. 2 
проілюстровано ступінь впливу підприємства та 
логістичного оператора на окремі елементи логіс-
тичного сервісу, що визначено експертами шля-
хом оцінки за 10-бальною шкалою, де: 0 – вплив 
підприємства-виробника відсутній, а вплив ло-
гістичного оператора максимальний; 10 – вплив 
логістичного оператора відсутній, а підприємства 
виробника – максимальний.

Отже, з табл. 2 можна побачити, що в разі ау-
сорсингу логістичних послуг, виробник повністю 
втрачає контроль над групою показників гнуч-

Законодавчі 
фактори

Бали, P Ваго-
мість, 

W
Екологічні фактори

Бали, P Ваго-
мість, 

W
станом 

на 2016 р.
прогноз на 

2019-2021 рр.
станом 

на 2016 р.
прогноз на 

2019-2021 рр.
1. Рівень оподатку-
вання в галузі 4 4 0,92 1. Активізація еко-

логічних рухів 3 4 0,06

2. Високі митні збо-
ри і тарифи 5 5 0,9

2. Зміна клімату 
при міжнародній 
доставці

3 4 0,01

3. Міжнародне зако-
нодавство 4 5 0,75

3. Географічне роз-
ташування вироб-
ництва

3 3 0,09

4. Урядова політика 
у галузі машинобу-
дування

3 4 0,28

4. Відношення сус-
пільства до еколо-
гічності виробни-
цтва

2 3 0,12

5. Зміна митних 
правил 4 4 0,36

5. Регулювання спо-
живання електро-
енергії

2 3 0,15

6. Недосконалість 
законодавчої бази у 
сфері машинобуду-
вання

3 3 0,15

6. Витрати на утри-
мання та експлуа-
тацію природоохо-
ронних споруд

2 2 0,13

7. Захист прав спо-
живачів 3 3 0,12

7. Рівень фізичного 
впливу на серед-
овище

2 2 0,23

8. Регулювання 
державою утиліза-
ції відходів вироб-
ництва

2 3 0,09

8. Надійність і со-
ціально-екологічна 
безпека виробничих 
систем

2 2 0,16

9. Рівень законодав-
чої стабільності 3 3 0,48

9. Стан природно-
го середовища, в 
якому знаходиться 
підприємство

2 2 0,06

Середньозва-
жена оцінка 
(Кз = ∑Pi * Wi)

3,8 4,05
Середньозва-
жена оцінка 
(Ке = ∑Pi * Wi)

2,12 2,44

Продовження таблиці 1
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кості логістичного сервісу, та такими елемента-
ми як відсутність ушкоджень в процесі переве-
зення, мінливість термінів доставки та зручність 
розташування складу з причин перекладання 
відповідальності на посередника. Але, незважа-
ючи на це, повний контроль залишається над по-
казником наявності товару на складі та компе-
тентністю команди з продажу. Високою є частка 
контролю над наступними показниками:

– швидкість підготовки замовлення до від-
правки – більшою мірою залежить від того, як 
швидко виробник підготує відповідну документа-

цію та необхідну комплектацію після завершення 
виготовлення товару (або укладання договору/ 
замовлення у разі наявності необхідної кількості 
товару на складі);

– вирішення скарг та усунення помилок – ви-
робник більшою мірою зацікавлений у розв'язанні 
конфліктних ситуацій, тому його частка в цьому 
процесі є переважною;

– ефективність комунікацій та наявність ін-
формації про замовлення, комп'ютеризованість її 
передачі – залежить також від можливостей ло-
гістичного оператора здійснювати трансфер ін-

Таблиця 2
Ступінь впливу підприємства та логістичного оператора на елементи логістичного сервісу

Елемент логістичного сервісу Ступінь впливу компанії на значення 
елементу логістичного сервісу

Якість виконання замовлення

Наявність товару на складі

Точність при виконанні замовлення

Відсутність ушкоджень в процесі перевезення

Час виконання замовлення

Середній час виконання замовлення

Мінливість термінів доставки

Зручність розташування складу

Швидкість підготовки замовлення до відправки

Гнучкість обслуговування:

Обслуговування незвичайних запитів

Наявність мінімального обсягу замовлень

Наявність додаткових послуг

Можливість прискореної доставки товару

Інформаційне забезпечення
Наявність достовірної та вчасної

інформації про замовлення

Вирішення скарг або усунення помилок

Ефективність комунікацій

Компетентність команди з продажу

Коп'ютеризованість передачі інформації



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 31

2 (09), march 2016

Таблиця 3
Абсолютні значення елементів логістичного сервісу  
ТОВ »Сумський машинобудівний завод» (фрагмент)

Елемент  
логістичного сервісу

Абсолютне значення показника
Ваго-
мість 
еле-

мента

2013 2014 2015
доставка 
силами 

виробника

логістич-
ний аут-
сорсинг

доставка 
силами 

виробника

логістич-
ний аут-
сорсинг

доставка 
силами 

виробника

логістич-
ний аут-
сорсинг

Наявність товару на складі 1, індивідуальні замовлення 0,13
Точність при виконанні за-
мовлення 0,94 0,91 0,93 0,9 0,85 0,82 0,08

Відсутність ушкоджень 0,98 0,99 0,97 0,85 0,96 0,95 0,06
Середній час виконання за-
мовлення 0,95 0,96 0,96 0,98 0,98 1 0,15

Мінливість термінів доставки 0,97 0,99 0,94 0,97 0,92 0,94 0,07
Зручність розташування 
складу 1, доставка за місцем призначення 0,02

Швидкість підготовки това-
ру до відправки 0,82 0,86 0,91 0,89 0,84 0,81 0,04

Обслуговування незвичай-
них запитів 0,93 0,76 0,96 0,82 0,85 0,74 0,07

Наявність мінімального об-
сягу замовлення 1 1 1 1 1 1 0,01

Наявність додаткових по-
слуг 0,95 0,64 0,85 0,78 0,89 0,67 0,02

Можливість прискореної до-
ставки товару 0,98 0,1 0,96 0,73 0,92 0,75 0,03

Наявність достовірної ін-
формації 0,81 0,75 0,84 0,79 0,89 0,8 0,1

Вирішення скарг або усу-
нення помилок 0,78 0,63 0,72 0,69 0,76 0,75 0,09

Ефективність комунікацій 0,85 0,81 0,81 0,86 0,9 0,84 0,05
Компетентність команди з 
продажу 0,98 0,97 0,95 0,97 0,96 0,98 0,05

Комп'ютеризованість пере-
дачі інформації 0,23 0,15 0,45 0,32 0,63 0,41 0,03

Таблиця 4
Зважені елементів логістичного сервісу ТОВ «Сумський машинобудівний завод» (фрагмент)

Елемент логістичного сервісу

Зважене значення показника
2013 2014 2015

доставка 
силами 

виробника

логістич-
ний аут-
сорсинг

доставка 
силами 

виробника

логістич-
ний аут-
сорсинг

доставка 
силами 

виробника

логістич-
ний аут-
сорсинг

Наявність товару на складі 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Точність при виконанні замовлення 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Відсутність ушкоджень 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
Середній час виконання замовлення 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
Мінливість термінів доставки 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07
Зручність розташування складу 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Швидкість підготовки товару до від-
правки 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03

Обслуговування незвичайних запитів 0,07 0,05 0,07 0,06 0,06 0,05
Наявність мінімального обсягу замов-
лення 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Наявність додаткових послуг 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01
Можливість прискореної доставки 
товару 0,03 0,00 0,03 0,02 0,03 0,02

Наявність достовірної інформації 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08
Вирішення скарг або усунення помилок 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
Ефективність комунікацій 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
Компетентність команди з продажу 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Комп'ютеризованість передачі інфор-
мації 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01
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формації до виробника у разі оновлення статусу 
товару та його готовність йти назустріч;

– точність та середній час при виконанні за-
мовлення, адже до уваги береться не тільки ло-
гістична складова процесу, а й виробнича.

Номенклатура товарів ТОВ «Сумський маши-
нобудівний завод» є широкою та містить більше 
ніж 300 найменувань та складається з живиль-
них, конденсатних, мережевих, консольних насо-
сних агрегатів тощо. Залежно від типу насосних 
агрегатів та специфіки ситуації підприємство ви-
користовує свої логістичні можливості та послу-
ги стороннього логістичного оператора. 

У табл. 3 – табл. 4 приведено фрагменти оці-
ночних значень елементів логістичного серві-
су ТОВ «Сумський машинобудівний завод» за  
2013-2015 рр. з урахування коефіцієнту зміни 
з причини нерозголошення даних внутрішньої 
звітності підприємства (тенденція зберігається). 

В основу розрахунку інтегрального показника 
логістичного сервісу покладено ідею синергічного 
ефекту. Він виражається в комплексному впливі 
всіх елементів сервісу на загальне враження спо-
живача та відрізняється від простого додавання 
значень кожного елемента окремо (адаптовано на 
основі [7]):

Se = f (E1, …, En),                   (1)
де Se – ефект від впливу елементів логістич-

ного сервісу; f (Е1,..., Еn) – накладання ефектів 
впливу елементів логістичного сервісу; Е1,..., Еn – 
елементи логістичного сервісу.

Синергія – це єдина перевага, яка є неможли-
вою для повторення жодним конкурентом. Вірно 
використовувані переваги синергії здатні збіль-
шити економічний прибуток середнього підпри-
ємства. Однак, управління синергією вимагає від-
повідних знань, навичок, здібностей персоналу та 
організації, умов, що дозволяють їх застосувати.

Отже, синергічний ефект може мати прямо 
протилежні результати (на основі [1]):

– бути негативним (f (Е1,...,Еn) < E, де E – су-
марний ефект) у разі послаблення (нейтраліза-
ції) дії різних факторів впливу;

– бути позитивним (f (Е1,..., Еn) > E) у разі 
значного підсилення їх дії залежно від удалого 
поєднання елементів у разі посилення дії різних 
факторів впливу. 

На думку Чичмелі І. В. та згідно до концепції 
оцінки лояльності Net Promoter Score (чистого ін-
дексу підтримки) [8] існує залежність між рівнем 
задоволеності споживача співробітництвом з ком-
панією та кількістю рекомендацій, та, відповідно, 
новими клієнтами або втратою потенційних:

– рівень задоволеності клієнта 90-100% – 
3-4 позитивних рекомендації;

– 6 позитивних рекомендацій призводять до 
появи нового клієнта;

– рівень задоволеності клієнта до 60% – 
4-6 негативних рекомендацій та призводить до 
втрати 4,15 нових клієнтів;

– 1 негативна рекомендація нівелює 5 пози-
тивних та призводить до втрати 0,83 потенцій-
ного клієнта;

– рівень задоволеності споживача від 60 до 
90% як правило свідчить про відсутність пози-
тивних чи негативних рекомендацій. 

Отже, можна побачити, що споживач з рівнем 
задоволеності 90-100% може привести 1,5–2 но-
вих клієнта, а клієнт з рівнем задоволеності до 
60% спричинити втрату 4,15 потенційних клієн-
тів. З даного співвідношення можна побачити, що 
негативна реакція спричиняє результат непро-
порційних позитивному, адже різниця 2-2,5 рази. 
Враховуючи специфіку сфери сервісу та високий 
рівень конкуренції, можна спостерігати загаль-
ну тенденцію сприйняття споживачем високий 
рівень обслуговування здебільшого як норму та 
значне перебільшення вагомості негативних його 
складових, беручи до уваги психологію людини. 
Таким чином, з урахуванням розглянутих фак-
тів та аналізу факторів, що здійснюють вплив 
на ступінь синергічного ефекту, експертами ви-
конується ситуаційний аналіз взаємного впливу 
елементів логістичного сервісу у випадках поси-
лення та послаблення загального рівня впливу. 
Приклад ситуаційного аналізу подано у табл. 5, 

Таблиця 5
Ситуаційний аналіз зв'язків елементів логістичного сервісу промислового підприємства

Елемент логістичного 
сервісу

Коригуючий коефіцієнт 
у випадку: Елемент логістичного 

сервісу

Коригуючий коефіцієнт 
у випадку:

посилення 
впливу

послаблення 
впливу

посилення 
впливу

послаблення 
впливу

Наявність товару на складі 1,05 1,5 Наявність мінімального об-
сягу замовлення – 2,4

Точність при виконанні за-
мовлення 1,1 2,5 Наявність додаткових по-

слуг 1,05 1,7

Відсутність ушкоджень – 6,4 Можливість прискореної 
доставки товару 1,15 2,9

Середній час виконання за-
мовлення 1,1 3,5 Наявність достовірної ін-

формації 1,05 3,7

Мінливість термінів до-
ставки – 4,9 Вирішення скарг або усу-

нення помилок – 5,8

Зручність розташування 
складу 1,1 2,8 Ефективність комунікацій 1,13 4,9

Швидкість підготовки това-
ру до відправки 1,07 3,4 Компетентність команди з 

продажу 1,01 3,7

Обслуговування незвичай-
них запитів 1,14 2,7 Комп'ютеризованість пере-

дачі інформації 1,07 1,5
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де визначено значення коригуючих коефіцієнтів 
залежно від напряму впливу. 

Інтегральний показник логістичного сервісу 
пропонується розраховувати наступним шляхом:

LS =  (E+ + En + E–) * K–
LS,           (2)

де LS – інтегральний показник логістичного сер-
вісу підприємства; E+ – часткова інтегральна оцінка 
логістичного сервісу, рівень задоволеності спожива-
ча елементами якого складає не менше 90%; Еn – 
часткова інтегральна оцінка логістичного сервісу, 
рівень задоволеності споживача елементами якого 
60% ≤ En < 90%; Е– – часткова інтегральна оцінка 
логістичного сервісу, рівень задоволеності спожи-
вача елементами якого складає менше 60%; K–

LS – 
зважений коригувальний коефіцієнт у випадку по-
слаблення впливу елементів логістичного сервісу.

Часткова інтегральна оцінка логістичного сер-
вісу, рівень задоволеності споживача елемента-
ми якого складає не менше 90%, розраховується 
за формулою:

,      (3)
де Ei – і-й елемент логістичного сервісу, 

Ei ≥ 0,9; Wi – вагомість і-го елементу логістично-
го сервісу; n – кількість Ei; Ki

+ – коригувальний 
коефіцієнт у випадку посилення впливу і-го еле-
менту логістичного сервісу.

Часткова інтегральна оцінка логістичного сер-
вісу, рівень задоволеності споживача елемента-
ми якого складає від 60% до 90%, розраховується 
за формулою:

,               (4)
де Ej – j-й елемент логістичного сервісу, 

0,6 ≤ Ej < 0,9; Wj – вагомість j-го елементу логіс-
тичного сервісу; m – кількість Ej.

Часткова інтегральна оцінка логістичного сер-
вісу, рівень задоволеності споживача елемента-
ми якого складає менше 60%, розраховується за 
формулою:

,              (5)
де Ek

– – k-й елемент логістичного сервісу, 
Ek

– < 0,6; Wk – вагомість k-го елементу логістич-
ного сервісу; K – кількість Ek.

Зважений коригувальний коефіцієнт у випад-
ку послаблення впливу елементів логістичного 
сервіс розраховуємо наступним чином:

,       (6)

де Kk
– – коригувальний коефіцієнт у випадку 

послаблення впливу k-го елементу логістичного 
сервісу.

Шкала для оцінки інтегрального показника 
логістичного сервісу, подана у табл. 6.

За наведеними вище формулами розрахову-
ємо інтегральний показник логістичного сервісу 
для ТОВ «Сумський машинобудівний завод» за 
2013-2015 рр. (табл. 7).

Отже, за результатами розрахунків можна 
зробити висновок, що в разі доставки замовлен-
ня своїми силами, рівень логістичного сервісу є 
вищим, ніж у випадку логістичного аутсорсин-
гу. Це може бути пов'язане з тим, що у першо-
му випадку у компанії вищим є рівень контролю 
за процесом та здатність до гнучкої та швидкої 
реакції на різноманітні запити споживачів, що є 
надзвичайно важливим для інноваційних това-
рів, адже саме початкова стадія є вирішальною у 
долі товару на ринку.

Таблиця 6
Шкала для оцінки інтегрального  
показника логістичного сервісу

LS = 0 Показник якості логістичного сервісу 
є абсолютно неприйнятним

0 < LS ≤ 0,2 Показник якості логістичного сервісу 
є дуже низьким та неприйнятним

0,2 < LS ≤ 0,4
Показник якості логістичного сервісу 
є доволі низьким та скоріше непри-
йнятним, ніж навпаки

0,4 < LS ≤ 0,6 Рівень прийнятності показника якос-
ті логістичного сервісу є задовільним

0,6 < LS ≤ 0,8 Показник якості логістичного сервісу 
скоріше прийнятним, ніж навпаки

0,8 < LS < 1 Показник якості логістичного сервісу 
є доволі високим та прийнятним

LS = 1
Показник якості логістичного сервісу 
є максимально високим та прийнят-
ним

Таблиця 7
Значення інтегрального показника  

логістичного сервісу для ТОВ «Сумський  
машинобудівний завод»

2013 р. 2014 р. 2015 р.
Інтегральний показник ло-
гістичного сервісу у випад-
ку доставки своїми силами

0,72 0,8 0,94

Інтегральний показник ло-
гістичного сервісу у випад-
ку логістичного аутсорсингу

0,41 0,71 0,73

Висновки. Як вже було зазначено, клієнто-
орієнтований підхід до управління є запорукою 
успіху інноваційної діяльності підприємства на 
ринку. Складовою даного підходу є формуван-
ня системи логістичного сервісу на підприємстві. 
У статті подано характеристику ступеня впливу 
підприємства та логістичного оператора на еле-
менти логістичного сервісу, фрагмент PESTEL-
аналізу підприємства, розглянуто практичне 
застосування методичного підходу до оцінки ло-
гістичного сервісу на ринку інноваційних това-
рів промислових підприємств та запропоновано 
підхід до інтегральної оцінки рівня логістичного 
сервісу підприємства. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА

Аннотация
Одной из важнейших составляющих успеха инновационной деятельности предприятия на рынке является поэтапное 
формирование, постоянный анализ и усовершенствование общей системы сервиса на предприятии и логистического 
сервиса как его составляющей. В статье дана характеристика степени влияния предприятия и логистического опе-
ратора на элементы логистического сервиса. Рассмотрено практическое применение методического подхода к оценке 
логистического сервиса на рынке инновационных товаров промышленных предприятий.
Ключевые слова: логистический сервис, логистика, синергический эффект.
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PRACTICAL ASPECTS OF METHODICS OF LOGISTICAL SYSTEM  
SERVICE EVALUATION

Summary
One of the most important components of successful innovation on the market is gradually forming, continuous analysis 
and improvement of the overall system of service in the company and logistic service as its component. The article contains 
description of the impact of the company and logistics operator on the elements of logistics services. Practical application of 
the use of methodological approach to the logistics services market innovative products industry was considered by authors.
Keywords: logistical service, logistics, synergistic effect.
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РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розкрито сутність капіталу та досліджено поняття капіталізації. Обґрунтовано види капіталу. Згруповано функції 
капіталізації. Визначено роль капіталізації економіки України в ринкових умовах. 
Ключові слова: капітал, фізичний капітал, людський капітал, соціальний капітал, природний капітал, нематеріальні 
активи, фінансовий капітал, інтелектуальний капітал, капіталізація, інтелектуальна капіталізація.

Постановка проблеми. В ринкових умовах рі-
вень освіти, інновації та інформатизація суспіль-
ства є визначальними факторами розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності України, 
тому що велику роль в економіці сьогодні віді-
грають високотехнологічні компанії, які базують 
свою діяльність на використанні людського та ін-
телектуального капіталу. 

Для сучасної України притаманна проблема 
неефективного використання всіх видів капіта-
лу, що стало передумовою та наслідком її соці-
ально-економічного розвитку і потребує пошуку 
нових підходів стосовно підвищення рівня капі-
талізації економіки України. Розвиток капіталі-
зації за нинішніх умов стає ключовим завданням 
економічного росту, а підвищення інтелектуаль-
ної капіталізації економіки України є важливим 
завданням державної економічної політики та 
впливає на зростання капіталізації економіки в 
цілому, забезпечує вихід країни на міжнародні 
ринки, інвестиційну привабливість та створення 
нових робочих місць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Понят-
тя капіталу висвітлені в багатьох наукових працях 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Н. Брюхо-
вецької [4], К. Маркса [16], А. Маршалла [17], А. Смі-
та [26] та інших. Серед науковців, в працях яких чи-
мало уваги приділяється капіталізації представники 
як вітчизняних економічних шкіл – В. Геєць [7], 
А. Гриценко [8; 9], так і зарубіжних – Ю. Алексєєв 
[1], Г. Беккер [3] – акумулював соціальний капітал, 
Л. Едвінссон [28] та М. Мелоун [28] – капіталізацію 
інтелектуального капіталу, Р. Шафієв [27] вивчали 
капіталізацію на рівні держави.

Постановка завдання. Дослідження та аналіз 
категорій «капітал», «капіталізація» та визначен-
ня ролі капіталізації економіки України в ринко-
вих умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «капіталізація» є похідним від понят-
тя «капітал». Категорія «капітал» (нім. «capital», 
франц. «capital») дослівно в перекладі означає 
майно. У ХХ столітті найбільш поширеним було 
визначення поняття «капітал» як сукупності за-

Таблиця 1
Основні визначення поняття капітал

Автори Визначення

К. Маркс

Додаткова вартість утворюється тільки завдяки найманій праці. Тому він розділив капітал на 
постійний та змінний. Постійний капітал, до якого входять засоби виробництва: машини, склад-
ські приміщення, сировина і всі витрати виробництва за винятком заробітної плати, може тільки 
переносити свою вартість на вартість продукту цілком або частинами, змінний капітал, який 
складається із заробітної плати робітників, створює додаткову вартість, за рахунок якої й відбу-
вається збагачення капіталіста. Згідно з марксистською теорією, додаткову вартість створює саме 
змінний капітал. Постійний капітал створює умови, які поширюють право власності капіталіста на 
додаткову вартість [31].

Ж.Б. Сей
Формулює «триєдину теорію чинників виробництва», на ідеях якої, по суті, тримається вся 
ортодоксальна сучасна економічна наука, коли поряд із засобами виробництва, іншим майном 
невід'ємним компонентом визнається чинник праці [25].

Дж. Хікс
Розглядає капітал з суб'єктивно-психологічних оцінок благ, споживаних в даний час, і благ май-
бутніх, господарських, саме тому на перший план він висуває час, який відіграє вирішальну роль 
в пониженні суб'єктивних оцінок майбутніх благ

А. Сміт Відносить набуті та корисні здатності всіх жителів або членів суспільства до складу основного 
капіталу [26].

А. Мар-
шалл

«…набагато більше значення має вживання терміну «капітал» як загальної категорії, тобто із 
суспільної точки зору, для дослідження того, як кожний із трьох факторів виробництва – земля, 
праця та капітал – сприяють створенню національного доходу» [17, с. 113-114].

І. Фішер Розглядав капітал як будь-який актив, який створює потік доходів у часі. На його думку, людина, 
як і інші корисні матеріальні об'єкти, входить до складу капіталу [29].
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собів виробництва, проте існують різні точки 
зору науковців щодо трактування цього поняття. 
Окремі з них наведені в табл. 1.

Класифікація більш детально структурує ка-
пітал, сприяючи більше чіткому усвідомленню 
його ролі у розвитку суспільства і в той же час, 
вона має враховувати нематеріальні активи, які 
є важливою умовою створення економіки знань 
та економічного зростання. Вчені вивчаючи ка-
піталізацію пропонували різні види капіталу, які 
подано в табл. 2.

Таблиця 2
Класифікація видів капіталу

Автори Класифікація капіталу

В. Радаєв

економічний, культурний, люд-
ський, соціальний, адміністра-
тивний, політичний, символічний, 
фізичний [23]

П. Бурд'є економічний, культурний, со-
ціальний [5]

Британська ор-
ганізація «Форум 
майбутнього»

природний, соціальний, люд-
ський, фізичний (створений), 
фінансовий [32]

Сьогодні провідну роль в економіці відіграють 
високотехнологічні компанії, в яких основну роль 
відіграють людський, інтелектуальний, соціаль-
ний, природний та інші види капіталу, визначен-
ня яких подано в табл. 3.

Отже, капітал – ключове поняття ринкової 
економіки. Аналіз визначень капіталу, наведе-
них у працях А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, 
Т. Мальтуса, Л. Вальраса, Дж. Мілля, А. Мар-
шалла, Дж. Хікса та інших дослідників, дозволяє 
сформулювати два загальних визначення капіта-
лу [1; 2]. Перше – як ресурси (запаси), друге – як 
вартість, що приносить додаткову вартість. 

Саме тому капіталізація являє собою складну 
та багатоаспектну категорію. Різноманітні визна-

чення поняття капіталізації, які використову-
ються в економічній науці, мають похідний ха-
рактер від цих двох визначень капіталу. 

Проблема капіталізації дуже актуальна з те-
оретичної та практичної точок зору, оскільки іс-
нує певний зв'язок між капіталізацією та еконо-
мічним зростанням 

Дослідження показали, що в науковій літерату-
рі існують різні погляди на сутність капіталізації:

– як обсяг накопиченого капіталу;
– виходячи з прибутку, який витрачається на 

збільшення капіталу; 
– як рівень майбутніх доходів. 
Науковці використовують різні визначення ка-

піталізації для означення різних за своїм змістом 
процесів. Це пов'язано з тим, що вони можуть бути 
різноманітними формами прояву одного і того ж 
по суті явища. Зокрема, законодавство України 
визначає капіталізацію як вартість компанії чи 
об'єкта [11; 19; 21], фахівці Інституту економіки 
та прогнозування НАН України зазначають, що 
капіталізація – це багатогранний і багаторівневий 
феномен, який охоплює всю економіку і модифі-
кується залежно від того, на якому рівні та в якій 
сфері він здійснюється [14, c. 8–9].

А Барановський, розглядає капіталізацію як 
ринкову вартість підприємства, що визначається 
шляхом множення загальної кількості акцій да-
ного емітенту на середню ціну кращих котувань 
акції на купівлю-продаж [2]. Н.Ю. Брюховецька 
[4] та С.В. Мочерний [10] стверджують, що ка-
піталізація це використання частини додаткової 
вартості на розширення виробництва, або це про-
цес вкладення частини прибутку в цінні папери й 
одержання прибутку на них у вигляді відсотків.

Ми наголошуємо, що капіталізація як еко-
номічне явище змінюється з часом, як процес в 
кожний момент часу знаходиться в певному ста-
ні і є проявом відношень між найманими праців-
никами, власниками бізнесу та держави.

Таблиця 3
Основні види капіталу

Вид капіталу Значення капіталу

Фізичний 
капітал

Капітал, вкладений у справу, який працює як джерело доходу у вигляді засобів виробни-
цтва: машини, обладнання, будівлі, споруди, земля, запаси сировини, напівфабрикатів і гото-
вої продукції, які використовуються для виробництва товарів і послуг [31].

Людський 
капітал

Комплекс здібностей, успадкованих при народженні, здобутих у процесі життєдіяльності 
знань, майстерності, досвіду і мотивацій, можливостей їхньої адаптації до умов, що зміню-
ються, фізичного і психологічного здоров'я людини, а також моральних цінностей, які вона 
сповідує.

Соціальний 
капітал

Розглядається у двох аспектах: 1) як ресурс – це сукупність реальних чи потенційних 
ресурсів; 2) як інституціональне середовище – це сукупність діючих формальних і нефор-
мальних норм та – 15 організацій, які дозволяють соціальним групам і суспільству в цілому 
організувати своїх членів для вирішення загальних економічних завдань (на основі ефектив-
ного використання ресурсів) і соціальних завдань (на основі соціальної справедливості).

Нематеріальні 
активи (НМА) Приносять компанії дохід і підвищують її ринкову вартість – інтелектуальний капітал.

Природний 
капітал

Запаси/активи природного середовища, які дають потік цінних природних товарів і послуг у 
сьогоденні та майбутньому; визначені типи природного капіталу [21]:
– не поновлювані енергетичні ресурси;
– відновлюваний (не енергетичні мінеральні ресурси);
– поновлюваний (земля та ін. навколишнє середовище, яке часто необоротно деградує).

Фінансовий 
капітал

Грошові засоби, які можуть бути використані для придбання або створення фізичного капіта-
лу. Концентрація фінансового капіталу відбувається на фінансовому ринку.

Інтелектуаль-
ний капітал

Знання, які можуть бути перетворені в прибуток та оцінені. Таке широке визначення, на 
думку російських фахівців, охоплює будь-які технологічні, управлінські та ринкові новини, 
які можуть бути інновацією, тобто приносити додатковий прибуток (12, с. 24).



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 37

2 (09), march 2016

Більш повніше економічний зміст та сутність 
капіталізації проявляється у певних функціях, 
які згруповано в табл. 4 [22].

Таблиця 4
Основні функції капіталізації 

Назва 
функції Зміст функції

Страте-
гічна

Вибір перспективних напрямків діяльності 
підприємства та утримання своїх позицій 
на ринку.

Про-
гнозна

Оцінка потенціалу та планування майбут-
нього стану підприємства.

Оціню-
вальна

Аналіз фінансово-господарської діяльності 
підприємства, виявлення наявних резервів 
та відповідність міжнародним критеріям 
ефективності.

Розпо-
дільна

Ефективний розподіл залучених ресурсів 
на розвиток та розширення діяльності 
підприємства, тобто здійснення процесу 
капіталізації, збалансованість економічної 
діяльності підприємства.

Мобілі-
заційна

Залучення ресурсів для розширення ви-
робництва, досягнення цілей підприємства.

Інфор-
маційна

Збір та розповсюдження інформацію про 
економічну стійкість та інвестиційну при-
вабливість підприємства на мікро-, мезо- 
та макрорівні.

Стиму-
лююча

Стабільний розвиток економічної, науково-
технічної та підприємницької діяльності.

Отже, капіталізація являє собою систему гос-
подарювання, яка забезпечує розширене від-
творення активів, що сприяє росту національної 
економіки [13, с. 90]. Капіталізація як узагальне-
ний показник характеризує стан об'єкта господа-
рювання, а й визначає темпи розвитку економіки 
країни в цілому, рівень добробуту населення та 
якість його життя.

Сьогодні в період економічної та політичної 
кризи економіка України поступово втрачає 
свою конкурентоспроможність, саме тому Укра-
їна потребує нової моделі забезпечення функ-
ціонування та розвитку сучасної держави, на 
створення якої спрямована Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020» [21]. Метою Стра-
тегії є впровадження в Україні європейських 
стандартів життя та вихід України на провідні 
позиції у світі. Задля цього необхідно дотриму-
ватися таких векторів, як:

– вектор розвитку – це забезпечення сталого 
розвитку держави, проведення структурних ре-
форм та підвищення стандартів життя. Україна 
має стати державою з сильною економікою та з 
передовими інноваціями;

– вектор безпеки – це забезпечення гарантій 
безпеки держави, бізнесу та громадян, захище-
ності інвестицій і приватної власності. Україна 
має стати державою, що здатна захистити свої 
кордони та забезпечити мир не тільки на своїй 
території, а й у європейському регіоні;

– вектор відповідальності – це забезпечення 
гарантій, що кожен громадянин, незалежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживан-
ня, мовних або інших ознак, матиме доступ до 
високоякісної освіти, системи охорони здоров'я 
та інших послуг у державному та приватному 
секторах;

– вектор гордості – це забезпечення взаємної 
поваги та толерантності в суспільстві, гордості 
за власну державу, її історію, культуру, науку, 
спорт.

Стратегія включає в себе 62 реформи. З них 
пріоритетними визначені 8 реформ та 2 програ-
ми. Визначено 25 ключових показників успішнос-
ті розвитку країни.

Стратегія реформ – 2020 чітко визначає єв-
ропейські стандарти життя. Орієнтирами органів 
державної влади в Україні має стати практика 
країн Європейського Союзу, змістом якої є ак-
тивна інституціоналізація. Головною передумо-
вою реалізації Стратегії є суспільний договір між 
владою, бізнесом та громадянським суспільством, 
де кожна сторона має свою зону відповідальності. 

Можемо стверджувати, що успішна реаліза-
ція Стратегії сталого розвитку України створить 
умови для капіталізації економіки, яка дозволяє 
ефективно використовувати людський, інтелек-
туальний та соціальний капітал. Саме тому до-
цільно розглядати капіталізацію як стратегічний 
напрямок розвитку країни.

Отже, політика нашої країни повинна забез-
печувати поступове зростання авторитету дер-
жави, тобто забезпечувати процеси формування 
та ефективного використанням людського, інте-
лектуального та соціального капіталу [18].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
капіталізація є важливим чинником ринкової 
трансформації країни. Забезпечення сталого роз-
витку економіки, можливе за умови капіталіза-
ції, внаслідок чого підвищується відносна додана 
вартість. Вважаємо, що капіталізація економіки 
країни має розглядатися у якості стратегічного 
напряму розвитку, через що відбувається нагро-
мадження людського, інтелектуального та соці-
ального капіталу, який має забезпечувати соці-
ально-економічний розвиток України.
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Постановка проблеми. За умов фінансової 
нестабільності проблема збереження та примно-
ження індивідуальних статків набуває особливої 
актуальності. Однією з сучасних та прогресивних 
альтернатив є портфельне інвестування, що по-
ширює свої можливості до рівня індивідуально-
го інвестора. Окреслення основних аспектів при 
формуванні власного портфеля та управління 
ним становить науковий та практичний інтерес 
серед дослідників портфельного інвестування.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні найбільш типових психоло-
гічних пасток індивідуальних інвесторів та спосо-
бів їх уникнення, а також надання рекомендацій 
щодо вибору ефективної інвестиційної стратегії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фундаментальні положення портфельної тео-
рії нині набувають двоїстого характеру в силу 
алогічності ринкових відносин та зростання ролі 
якісних параметрів у порівнянні з кількісними. 
На рівні індивідуальних інвесторів число анома-
лій суттєво зростає, що пов'язано з суб'єктивними 
характеристиками та психологічними мотивами. 
Доведено, що особи ігнорують правила диверси-
фікації, коваріації, перебільшують власні мож-
ливості та роль інформації. Найбільш загальни-
ми пастками індивідуального інвестування є:

– зосередження лише на внутрішньому ринку 
(слабка диверсифікація, відсутність хеджування 
від ризику країни);

– володіння відносно невеликим числом окре-
мих акцій, що суттєво впливають на загальний 
рівень індивідуального ризику;

– відсутність різних класів активів у портфелі 
(традиційно особи обирають переважно акції, не 
включаючи до розгляду облігації, валюту, реаль-
ні активи, чи навпаки);

– акцентування значної уваги на цінах попе-
реднього періоду і побудову прогнозу спираю-
чись лише на історичні дані;

– ігнорування інформації, важкої для аналізу, 
і, у той же час, приділення надлишкової уваги 
фактам, що легкодоступні;

– самовпевненість у операціях, зокрема особи 
торгують надто активно, що, як правило, неви-
правдано тощо.

Г. Джейкобс та інші у ході досліджень визна-
чили, що у середньому діяльність індивідуальних 
інвесторів на фондовому ринку за ефективністю 
не перевищує загальноринкових значень навіть 
вітчизняних фондових індексів [6]. Слід зазна-
чити, що усереднення вибірки значно згладжує 
розкид конкретних значень, втім це ілюструє 
значну кількість неефективних індивідуальних 
стратегій. 
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Формування відповідного портфеля активів 
являє собою динамічний процес, що відіграє клю-
чову роль у визначенні загального рівня ризику і 
прибутковості обраного портфеля. Таким чином, 
структура активів портфеля повинна відобража-
ти цілі інвестора у будь-який момент часу. 

Вибір та розподіл фінансових активів у порт-
фелі є одночасно і процесом, і результатом, і ін-
вестиційною стратегією. У зарубіжній фінансовій 
практиці вибір активів до портфеля є окремою 
процедурою, що підлягає дослідженню і модерні-
зації. Так, вибір (розподіл) активів до портфеля 
(asset allocation) – це інвестиційна стратегія, яка 
спрямована на баланс ризику і прибутку шляхом 
розподілу активів портфеля відповідно до цілей 
інвестора, вимог до ризику та інвестиційного го-
ризонту. За визначенням У. Шарпа, дана стра-
тегія являє собою виділення для себе «основних» 
класів активів та формування портфеля з них 
відповідно власним уподобанням та ринковим 
умовам [8]. Найбільш поширеними є стратегіч-
ний та тактичний підходи до вибору активів у 
портфель (рис. 1).

Стратегічний розподіл активів (strategic 
asset allocation) є інтегративним елементом на 
етапі планування в управлінні портфелем. При 
стратегічному розподілі активів бажаний рівень 
прибутку інвестора, схильність до ризику та ін-
вестиційні обмеження інтегровані у довгостро-
ковій перспективі на ринку капіталу з очіку-
ванням встановити експозицію з класів активів, 
що задовольняють вимоги заданої інвестиційної 
політики [5].

Стратегічний вибір активів (як інвестиційна 
політика портфеля) є процесом, що налічує низ-
ку кроків, виконання яких проводить до розпо-
ділу і утвердження портфельних ваг для визна-
чених класів активів.

Стратегічний розподіл активів відображає 
схильність інвестора до систематичного ризику. 
Оскільки запорукою інвестиційного аналізу є те, 
що систематичний ризик винагороджується, тоб-
то диверсифікований портфель у довгостроковій 
перспективі власною дохідністю здатний компен-
сувати понесені ризики, тому різні групи активів 
повинні мати різні рівні впливу та/або різні чин-
ники впливу на фактори ризику.

В межах стратегічної стратегії вирізняють 
управління активами і зобов'язаннями та управ-
ління лише активами. У першому випадку перед-
бачається докладне моделювання зобов'язань та 
вибір оптимального розподілу активів по відно-
шенню до інвестиційних ресурсів. Даний підхід ха-
рактеризуються переважанням у портфелі часток 
активів з фіксованим рівнем прибутку. На відміну 
від даного підходу, управління лише активами не 
потребує моделювання і, як правило, не додає прі-
оритету інструментам з фіксованим доходом.

Тактичний розподіл активів (tactical asset 
allocation) включає розробку та імплементацію ко-
роткострокових коригувань до часток активів пев-
них класів на основі короткострокових очікувань 
відносної ефективності між класами активів [9].

Окрім двох найбільш поширених стратегій 
вибору активів у портфель фінансових інвести-
цій використовуються:

– стратегія постійного зважування (Constant-
Weighting Asset Allocation) полягає у тому, що 
інвестор може вибрати варіант портфеля постій-
но збалансовуючи його: при падінні вартості ак-
тиву у портфелі пропонується збільшувати його 
частку у портфелі (купувати ще), і навпаки, при 
зростанні ціни активу у портфелі варто скорис-
татися моментом і продати актив з премією. При 
використанні даного підходу не застосовуються 
жорсткі вимоги до незмінності часток активів у 

портфелі, тим не менш, при 
зміні частки хоча б одного ак-
тиву більше ніж на 5%, порт-
фель повинен бути ребалансо-
ваний відповідно до вихідних 
параметрів.

– динамічний розподіл акти-
вів (Dynamic Asset Allocation) 
базується на постійному регу-
люванні співвідношення акти-
вів, але діаметрально проти-
лежному стратегії постійного 
зважування. Тобто, якщо від-
бувається падіння вартості ак-
тиву у портфелі пропонуєть-
ся мінімізувати його частку у 
портфелі (продати актив в очі-
куванні подальшого зниження 
вартості), і навпаки, при зрос-
танні ціни активу у портфелі 
варто його нарощувати (купу-
вати з прогнозом подальшого 
росту ціни). 

– стратегія застраховано-
го розподілу активів (Insured 
Asset Allocation) несе у собі 
встановлені базові частки ак-
тивів з метою досягнення міні-
мально бажаного рівня доход-

 

Вибір (розподіл) активів

Стратегічний

Пропонує встановлення періодичних 
цільових інвестиційних асигнувань з 
наступним відновленням рівноваги в 

портфелі до бажаного рівня.

Виступає аналогом стратегії «купити і 
тримати», але неактивного торгового 

підходу.

Може змінюватися з плином часу, 
відповідно до змін потреб інвестора 

Тактичний

Дозволяє ранжувати питомі ваги по 
кожному з класів активів.

Встановлює мінімальні і максимальні 
прийнятні частки активів, які 

дозволяють інвестору скористатися 
ринковими умовами в рамках обраних 

параметрів.

Рис. 1. Вибір активів до портфеля фінансових інвестицій
Джерело: побудовано автором на основі [9]
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ності (нижче якого портфель не може впасти). 
При активному управлінні інвестор може наро-
щувати вартість портфеля, при цьому збільшу-
ючи її доходність, але при різких змінах ринко-
вої кон'юнктури навіть у несприятливу сторону 
частки активів у портфелі підібрані таким чином, 
щоб досягнути базового мінімального значен-
ня доходності. Це обумовлено тим, що зазвичай 
портфель містить відчутну питому вагу безри-
зикових активів. Дана стратегія спрямована на 
схильних до ризику інвесторів з низькими мож-
ливостями для ризику.

– вбудований (інтегрований) розподіл акти-
вів (Integrated Asset Allocation) включає у себе 
аспекти всіх вище зазначених стратегій, і вра-
ховує не тільки очікування інвестора, а й інди-
відуальні особливості інвестора – толерантність 
до ризику, – а також фактичні зміни на ринку 
капіталу. Дана стратегія є максимально гнучкою 
і базується на власних бажаннях та схильностях 
інвестора до ризику, у зв'язку з чим коригують-
ся частки активів у портфелі [1].

Серед дослідників та практиків портфельного 
інвестування існує твердження, що вибір опти-
мальної стратегії розподілу активів у портфелі 
гарантує 90% успіху у процесі інвестування. На-
ведена думка піддається критиці, пропонуються 
інші значення, зокрема 40% та 80% успіху [4]. Так 
чи інакше, сумнів щодо доцільності адекватної 
оцінки індивідуальних параметрів є безпідстав-
ним. При цьому варто розуміти, як виникають 
такі суттєві дискусії з приводу ефективності об-
раної інвестиційної стратегії. Справа в тому, що 
найбільш важливою змінною в процесі розподілу 
часто вважається часовий горизонт. Основна ло-
гіка, що лежить в основі цієї гіпотези, наступна: 
чим довший період часу між початковими інвес-
тиціями і потребою в грошових коштах з порт-
феля, тим більша ймовірність того, що інвестор 
може відшкодувати будь-які тимчасові втрати 
власних статків. За таких умов, якщо розглядати 
процес інвестування у цілому, як єдиний пері-
од від старту до завершення, результати впли-
ву стратегії розподілу активів вражаючі (80% 
та 90%). Чим довший процес інвестування, тим 
більш тісний зв'язок між параметрами, тобто у 
довгостроковій перспективі винагорода за ризик 
проявляється більшою мірою, ніж у короткостро-
ковому. Відповідно, розглядаючи процес інвес-
тування як сукупність короткочасних періодів 
(що абсолютно логічно) і оцінюючи ефективність 
стратегії, що використовується, виявляється, що 
її вплив не такий суттєвий (40%), як у попере-
дньому випадку. 

Зазначимо також, що помилково вважати 
у даному випадку під «ефективністю обраної 
стратегії» лише дохід від інвестування: як кри-
терій ефективності виступає варіація доходнос-
ті. При цьому лише пасивна частина доходності 
(бета-доходність) є прямим наслідком обраної 
інвестиційної стратегії розподілу активів, інша 
ж частина (активна, альфа-доходність) висту-
пає як перевищення загально ринкової доход-
ності, що на мові трейдерів звучить як «обігра-
ти ринок», і не описується стійкою залежністю 
від стратегії.. На практиці ж при агрегуванні 
показників загальна альфа-доходність на рин-

ку наближається до нуля, оскільки «вправних» 
інвесторів серед числа усіх учасників ринку до-
сить мало [5]. Якщо знехтувати тим, що кожен 
інвестор діє під впливом своїх психологічних 
уподобань, то «нейтральний» інвестор здатний 
отримувати значно вищу альфа-доходність, хе-
джуючи максимальну кількість ризиків і макси-
мально диверсифікуючи портфель.

Вище описані експерименти проводились, як 
правило, на прикладі інвестиційних фондів, де 
індивідуальний інвестор розглядався як клієнт 
менеджера відповідної установи, який підбирає 
максимально прийнятний для клієнта варіант 
інвестування. Однак такі результати можна по-
ширити і на самостійних гравців ринку, оскіль-
ки їм також присутні аналогічні психологічні 
мотиви. З цієї позиції толерантність до ризику 
(risk tolerance) та бажання його уникнути (risk 
aversion) є ключовими взаємозалежними пара-
метрами при формуванні стратегії розподілу ак-
тивів у портфелі індивідуального інвестора. Такі 
характеристики є суто особистісними, але потре-
бують економічного аналізу. Однак існують деякі 
загальні, експериментально доведені закономір-
ності, які здатні впливати на той чи інший рівень 
толерантності до ризику, зокрема це:

– вік (обернений зв'язок);
– стать (чоловіки є більш ризиковими, ніж 

жінки);
– сімейний стан (чим менша родина, тим ви-

щий ризик є прийнятним);
– поточна та очікувана заробітна плата (пря-

мий зв'язок) тощо [7].
При виборі стратегії розподілу активів важли-

во враховувати подібні індивідуальні особливості 
з метою формування ефективного та прийнятно-
го для інвестора портфеля фінансових активів. 
Окрім цього, переоцінюючи власні можливості 
інвестори часто нехтують точністю оцінювання 
параметрів портфеля, приймаючи ризик, ко-
варіацію та очікувану доходність за приблизні 
значення. У даному контексті важливим є поділ 
інвесторів на тих, хто керується фундаменталь-
ними положеннями портфельної теорії, з враху-
ванням її сучасних надбань (невиправдано мала 
частка у загальному обсязі інвесторів), та тих, хто 
використовує евристичну концепцію управління 
портфелем – таких інвесторів значно більше, їх 
знання теорії портфеля початкові, інструмента-
рій прогнозування та оцінки більш примітивний. 
Ми не будемо зосереджувати увагу на другому 
класі інвесторів, втім це не означає, що «профе-
сійні» трейдери мають ігнорувати емпіричні ха-
рактеристики фонового ринку, що не потребують 
повторного аналізу при кожному конкретному 
формуванні інвестиційного портфеля.

Так, можна піддати критиці усталене твер-
дження зарубіжних дослідників щодо найбільш 
сприятливого варіанту інвестування у активи 
крупних, рентабельних та широковідомих ком-
паній. Звичайно, дана стратегія має право на іс-
нування, її адекватність є виправданою для ін-
вестора-початківця, що не володіє фінансовим та 
аналітичним інструментарієм, або в умовах кри-
зи, нестабільності, переломного моменту в еконо-
міці, оскільки у довгостроковій перспективі та-
кий портфель забезпечить поступове зростання. 
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Зазначимо, що саме у довгостроковому періоді 
такий портфель демонструє ефективність, після 
невдач у короткострокових етапах інвестування: 
зазвичай зростання спостерігається після кіль-
кох років стратегії «купити і тримати» [3]. 

Останню тезу можна підтвердити експеримен-
том на фондовому ринку України, включивши до 
портфеля активи крупних рентабельних націо-
нальних емітентів. Включимо до розгляду саме 
«ризикову» його складову, що містить лише акції 
(табл. 1). У короткостроковому періоді доходність 
такої частки портфеля несуттєва, однак протя-
гом року зміни вражаючі. Варто зважити на те, 
що на момент аналізу фондовий ринок перебував 
у критичній ситуації, тому зміни настільки сут-
тєві, за інших умов різниця була б менш разюча, 
втім це не спростовує попередню тезу.

Як показало дослідження, протягом перших 
трьох місяців доходність від таких активів не-
суттєва – 4%, втім за рік володіння портфель у 
змозі забезпечити 37% доходності (ми вже пояс-
нювали деяке завищення цієї цифри). Тобто при 
довгостроковому інвестуванні (понад рік) така 
стратегія дійсно виправдовує себе, однак порів-
нюючи її з рівно-зваженим ринковим портфелем 
або фундаментально-зваженим, вона програє у 
ефективності [6].

Таблиця 1
Структура ризикової складової портфеля  
активів національних емітентів за умови  

стратегії «купити і тримати»

60%

Ризикові активи r σ
CEEN 15% 0,21% 0,0434
KVBZ 15% 0,19% 0,0315
GOLDI 15% 0,38% 0,0262
KIEN 15% 0,27% 0,0429

30%
Активи з низьким ризиком

0,09% 0,0198
UXUA 30%

10%
Безризикові активи

0,03% 0,0104
CGOK 10%

Середньоденне значення 0,13% 0,0161
Середня доходність за 3 місяці 4%

Середня доходність за рік
 37%

Джерело: побудовано автором на основі [10-15]

Тому задача індивідуального інвестора на сьо-
годні полягає у якомога варіативній диверсифі-
кації та включенні до аналізу максимальної кіль-
кості наявних на ринку активів. Це необхідно:

– для аналізу загальноринкових тенденцій та 
визначення переоцінки/недооцінки конкретного 
активу;

– для цілей компаундування та дисконтуван-
ня у розрахунках;

– для моделювання факторного впливу на 
ціну конкретного активу;

– для прогнозування коливань ціни на актив 
у майбутньому.

З цією метою варто включати до розгляду 
максимальну кількість ринкових індексів, оскіль-
ки кожен з них охоплює лише окреме коло емі-
тентів, ігноруючи при цьому інших регіональних, 
менш масштабних та нових учасників ринку. Для 
прикладу, Morgan Stanley Capital International 
пропонує регіональні фондові індекси, що у своїй 
сукупності покривають близько 85% акцій у віль-
ному обігу у світі [2]. Неправомірно думати, що 
на практиці можна врахувати усі активи, пред-
ставлені на ринку, втім прагнення до цього сприяє 
найбільш адекватному інвестиційному аналізу.

Для України на сьогодні дещо обмежені мож-
ливості використання всіх переваг індивідуаль-
ного інвестування, що додатково підкріплюється 
фінансовою нестабільністю і стагнацією фондо-
вого ринку. Однак перспективи розвитку індиві-
дуального інвестування вже намічені (подібний 
механізм вже запущений на платформі Україн-
ської біржі) і потребують детального досліджен-
ня з врахуванням національних особливостей.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити висновки щодо 
суттєвої різниці між інституціональним та інди-
відуальним інвестуванням і неможливості їх при-
ведення до загального знаменнику. Особі властиві 
деякі психологічні мотиви, що часто спонукають 
її до неадекватних інвестиційних рішень. Уник-
нення даних пасток, продумана стратегія розподі-
лу активів у портфелі, а також свідома оцінка та 
прогнозування вартості активів при максималь-
ній диверсифікації здатні забезпечити інвестору 
ефективність управління статками. Врахування 
зарубіжного досвіду та рекомендацій дослідників 
є запорукою розвитку фінансового ринку України.
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ЕКОНОМЕТРІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ  
І СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВИМИ СУСПІЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

Доведено необхідність підтримання соціально-економічного паритету в забезпеченні суспільної динаміки. Виокремлено 
деструкції в соціальних і економічних змінах, які виникають в зв'язку з відсутністю економетричних основ їх виміру. 
Обгрунтовано методологічні можливості опису і прогнозування соціально-економічної ситуації як одним, так і декількома 
комплексними показниками за різними напрямками. Репрезентована спроба формування економічного і соціального 
чинникових наборів для визначення характеру їх сукупних змін та управління співвідношенням між ними на основі 
синтезу наявних розробок. Для вирішення питань забезпечення керованих соціальних і економічних змін розроблено 
наукові основи моделювання та експлікації їх комплексних показників. Встановлено міру співвідношення економічної та 
cоціальної складової суспільної динаміки у 2000-2014 рр. з поділом часового проміжку на фази його змін. Запропоновано 
заходи щодо унормування процесу соціальних і економічних змін і надання їм чітко зорієнтованої динаміки.
Ключові слова: суспільна динаміка, економічні і соціальна складові, співвідношення, економетрія, оцінка, деструкції, 
перспективи змін.

Постановка проблеми. Зі здобуттям незалеж-
ності Україною в її економічному просторі по-
чали здійснюватися трансформаційні процеси, 
пов'язані з запровадженням ринкового механіз-
му активізації економічної діяльності, який ба-
зується на приватній формі власності. Більш ніж 
двадцятичотирьохрічний період реформаційних 
перетворень обумовив урешті-решт визнання 
нашої держави країною з ринковою економікою, 
але з недостатнім представництвом відповід-
них інститутів та інституцій. Проте сходження 
до ринкового господарства не було основним за-
вданням суспільних змін, тим більше, що ринок 
є жорстким інститутом активізації економічної 
діяльності. Реально трансформаційні процеси 
мали підпорядковуватися місії соціального при-
значення держави. Між тим ринкова переорієн-
тація національної економіки привела до згор-
тання функцій держави в соціальній сфері, а дії 
суб'єктів господарювання продовжують засно-
вуватися на ігноруванні соціальної компоненти в 
забезпеченні суспільного поступу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
цих обставин економічна наука опинилася перед 
необхідністю більш ретельного дослідження міри 
насичення продуктивної діяльності суб'єктів 
економіки соціальними аспектами. Українські 
вчені відразу з започаткуванням економічного 
зростання почали обгрунтовувати необхідність і 
специфіку забезпечення соціалізації економіки у 
умовах ринкового трансформування інверсійно-
го типу [1], закономірності соціалізації економіки 
як складової системної трансформації суспіль-
ства [2], теоретичну базу соціалізації економі-
ки з оконтуренням її складових за сферами і 
об'єктами здійснення [3, с. 60-117], напрямків ре-
алізації в межах країни соціального призначення 
держави [4, с. 31-68], суперечності соціалізації 
та їх причини [5, с. 97-163], природу соціальнос-
ті як продукту діяльності соціальної держави 
[6, с. 120-184]. В сукупності розробки названих 
авторів сприяли включенню соціальних факторів 
у систему мотивації господарюючих суб'єктів.

Звичайно час вимагав і природно, що з'явилися 
рішення не тільки в сфері соціальної конверсії 

економіки, а й щодо поля економічної діяльнос-
ті. Так, В. Гришкіним здійснено побудову моделі 
соціально-економічного розвитку [3, с. 425-444], 
М. Костенко надав наукові основи встановлення 
рівня соціально-економічного розвитку регіонів 
[7, с. 165-209], О. Єлісєєвою обгрунтовано модель 
інтегрального показника соціально-економічного 
стану та розвитку регіонів [8, с. 103, 104], А. Сі-
маховою розроблено інструментарій об'єктного 
спрямування інноваційної підтримки соціально-
економічного розвитку [9, с. 129, 130]. Проте, без-
посередньо питання співвідношення економічної і 
соціальної складової в процесі суспільної динамі-
ки вченими до останнього часу не досліджувалися.

Постановка завдання. У цьому зв'язку необ-
хідна розробка концепції факторно-параметрич-
ного конструкту соціальної і економічної скла-
дових суспільного поступу та інструментарію 
визначення співвідношення між ними. Нагальна 
потреба в наданні соціально-економічним змінам 
керованого характеру й зумовили мету та визна-
чили завдання даного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
кономірне прагнення до більш активного вклю-
чення нашої країни в процеси цивілізаційного 
облаштування суспільства вимагають нових під-
ходів до управління ресурсним потенціалом з 
метою його спрямування на реальне підвищення 
рівня життя населення. Це надзвичайно складне 
завдання оскільки мова йде про підпорядкуван-
ня управлінським впливам поліструктурної сис-
теми, яка охоплює територіально розташованих 
суб'єктів економіки, а також потоки ресурсів до 
і від них. Потрібно врахувати й те, що соціаль-
но-економічний простір країни формується під 
впливом соціальних і економічних відносин між 
суб'єктами економіки і за своєю сутністю взаємо-
обумовлюється їх взаємозв'язками і взаємовпли-
вом.Природно, що в такому разі мають для різних 
періодів суспільного розвитку мати місце дві ме-
тодологічні конструкції щодо співвідношення еко-
номічного і соціального у його підтриманні. На на-
ціональних теренах не тільки в наукових статтях, 
а й в підручники і навчальні посібники внесено 
вимогу першості соціального перед економічним.
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Зокрема, соціальна політика, – за визначенням 
колективу авторів, – є пріоритетним складником 
економічної політики…» [10, с. 201]. За підходом 
А. Гальчинського «..як домінанта номер один 
має розглядатися сфера соціальних відносин» 
[11, с. 59]. В. Копильцова констатує, що потрібне 
«…дотримання вимоги щодо перманентного со-
ціального сходження» [12, с. 81]. Л. Тимошенко і 
А. Сімахова вважають, що «…відповідно до сучас-
них умов життєдіяльності суспільства пріоритет у 
розвитку людської цивілізації повинен належати 
саме соціальній компоненті» [13, с. 68].

Знаковим у цьому зв'язку слід сприймати 
вихід деяких авторів за межі суто абстрактно-
го порозуміння соціальної конверсії економіки. 
Так, В. Гриньова наголошує, що «соціальний 
розвиток має бути адекватним стану економіки» 
[14, с. 237]. Автори одного з навчальних посібни-
ків ставлять вимогу «…знайти оптимальне спо-
лучення соціальної та економічної ефективності» 
[15, с. 456]. В цьому ж контексті інший авторський 
колектив підкреслює, що «…економіка і соціаль-
на політика органічно взаємнозв'язані і взаємо-
залежні, що потребує правильного і зваженого 
вибору пріоритетів їх узгодженого розвитку» 
[16, с. 347]. Йдеться, отже, про те, що дотриман-
ня оптимального співвідношення між соціальною 
і економічною складовою суспільної динаміки є 
невід'ємним постулатом забезпечення соціальної 
спрямованості в ринковій економіці. Це аксіома-
тичне положення, але економетрична форма від-
творення цього параметру на сьогодні відсутня.

Вагомий момент відтворення об'єктивності 
полягає в тому, що соціально-економічний роз-
виток зумовлюється впливом значної маси різ-
нохарактерних чинників. За офіційними даними 
у формах державної статистичної звітності вмі-
щується 106 645 соціальних показників і стільки 
ж економічних [17, с. 20]. Природно, що інфор-
мативність опису соціально-економічних змін ви-
значається мірою залучення показників їх від-
творюючих із наявної кількості обліково-звітних. 
Але при цьому маємо осмислено сприймати й ін-
ший аспект цієї констатації. Для аналітиків не є 
невідомим факт того, що залучення для аналізу 
соціально-економічних змін вже понад 100 по-
казників є методично неприйнятним.

Водночас існують і такі методологічні переду-
мови, які дозволяють усунути до прийнятної міри 
виокремлені аналітичні перепони. Перш за все, у 
розмаїтті обліково-звітних показників є не тільки 
взаємопов'язані між собою, а й такі, що дублюють 
один одного або репрезентують досить обмеже-
ний, незначний за впливом факт. Між тим це за-
стереження створює досить вмотивовані підвали-
ни методологічної бази теоретичного усвідомлення 
можливостей відтворення соціального і економіч-
ного стану системи порівняно меншою кількістю 
але більш інформативними показниками. Йдеться 
про можливості опису і прогнозування соціально-
економічної ситуації як одним, так і декількома 
комплексними показниками.

Стосовно зорієнтованості на один економічний 
(ВВП, ВВП на особу) чи то соціальний (дохід, до-
хід на особу) показник, то проведені нами роз-
рахунки не підтвердили за тенденціями їх змін 
перспектив задіяння в аналітико-управлінські 

процеси. За умови визнання цього ствердження 
постає питання про визначення чинникових на-
борів, презентуючих економічний і соціальний 
напрямки суспільного поступу й оконтурення ко-
ридорів, в яких проходять зміни їх параметрів, а 
слід і встановлення можливостей корекції. 

Наше бачення звуженого набору показників 
сформувалося на підвалинах використання ре-
зультатів розробок інших авторів у контексті до-
слідження. Йдеться про те, що в наявності є нау-
кові дослідження, в яких розглядаються в різних 
аспектах питання формування блоків економіч-
них та соціальних змін для моделювання комп-
лексних показників по кожному з цих напрям-
ків поокремо або в сукупності. І, неважно те, що 
вони зовсім не зачіпали питання співвідношення 
економічної та cоціальної складової суспільної 
динаміки. Звичайно, такий підхід не є новим в 
аналітичній практиці, але дозволяє отримати до-
сить новаційні рішення.

Спроби поєднати однотипні чинники в еко-
номічний та соціальний блоки здійснювали 
В. Гришкін [3, с. 398, 412], М. Костенко [7, с. 147], 
О. Єлісєєва [8, с. 103, 104], А. Сімахова [9, с. 129, 
130] та інші.

Не всі чинники, охоплені ними в рамках окон-
турення напрямків суспільної динаміки, заслуго-
вують на підтримку щодо їх всеохопної інфор-
мативності. До того ж, на наш погляд, чинникові 
блоки приведені безсистемно і не мають зв'язку з 
логікою розвитку людини, її здібностей і життєвих 
потреб. Не можна не помітити і того, що чинники 
в деяких випадках носять подвійне тлумачення і 
не можуть бути виміряні одним показником. Ми 
маємо на увазі такі поєднання як «забезпеченість 
житлом і послугами», «доступність і рівень», «без-
пека і дотримання», «обсяги і стан», «міра і ефек-
тивність», «обсяги і структура». Викликає подив 
включення практично однозмістових чинників до 
різних їх блоків, а саме «питомої ваги зайнятих 
найманих працівників у загальній чисельності 
населення» до соціального, а «частки населення 
зайнятого у сільському господарстві» – до еконо-
мічного. Дещо несподіваним є також включення в 
блоки чинників корельованих між собою чинників. 
Є ще одне зауваження, яке стосується в принци-
пі усіх приведених вище результатів оптимізації 
чинникових наборів. Це стосується насамперед 
врахування філософської сутності змін. З пози-
цій методології маємо враховувати факт того, що 
будь-який матеріальний об'єкт розкриває себе че-
рез єдність просторових і часових характеристик. 
На засадах цього базового принципу вибудовуєть-
ся підхід, за яким соціальні і економічні зміни слід 
розглядати як різновид суспільної динаміки. Слід 
враховувати і те, що за визначенням Г. Гегеля 
«…процес змін утримує у собі кількісну і якісну 
визначеність» [18, с. 438]. Якщо послатися на ви-
окремлені теоретичні есенції, то жодне з оцінених 
блокових поєднань соціальних і економічних чин-
ників не відтворює впорядкованості з врахуван-
ням динамічності.

За подібної неупорядкованості, а то й не-
визначеності з чинниками, які забезпечують 
формування соціально-економічних підвалин 
суспільного прогресу, управлінські рішення не 
утримують в собі бажану ціль і не визначають 
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точний напрямок руху до неї через домінуван-
ня економічного чи соціального. Управління, у 
такому випадку, лише слідує у фарватері соці-
альних і економічних явищ, а не прориває сте-
реотипи їх асиметричного збалансування. Тільки 
зріз не лише реально діючих, а й домінуючих на 
конкретному часовому проміжку чинників соці-
ального і економічного характеру, відтворюючих 
зростання і розвиток у відповідних напрямках, 
обумовлює обґрунтовані управлінські впливи.

В прагненні заповнити нішу в інформаційно-
методичному забезпеченні проблеми пізнання ха-
рактеру нагромадження і структурування кіль-
кісних і якісних змін в суспільному бутті, нами 
була здійснена спроба формування економічного 
і соціального чинникових наборів для визначення 
їх сукупних змін та управління співвідношенням 
між ними на основі синтезу наявних розробок. 

Ряд чинників нами було введено на умовах нова-
ційності. Cформована за таким принципом матри-
ця економічних і соціальних чинників з їх поділом 
на кількісний і якісний блоки наведена у табл. 1.

Для вирішення питань забезпечення керова-
них соціальних і економічних змін потрібна мо-
дель, яка б синтезувала чинники їх опису. Вся 
складність її побудови полягає в застосуванні 
такої методології, яка б дозволила відтворити як 
кількісні, так і якісні зміни в узагальнюючому 
показнику. В основу методики формування мо-
делі оцінки соціального і економічного стану та 
співвідношення між ними нами було покладено 
апробований інструментарій приведення різних 
показників до порівняного виду за безрозмірною 
шкалою. Кожен показник, забезпечуючий відтво-
рення економічних і соціальних здобутків через 
відповідні кількісні і якісні чинники, приведені 

Таблиця 1
Блоки економічних і соціальних чинників за напрямками впливу на суспільну динаміку

Напрямок змін
 (Кількісний) Зростання Якісний (Розвиток)

Економічні чинники (Е)
Найменування Позначення Найменування Позначення 

Темп зростання валового внутрішньо-
го продукту (ВВП), % до попереднього 
року

x1

Продуктивність праці найманого праців-
ника в національній економіці, грн. на 
особу

y1

Питома вага ВВП у випуску товарів і 
послуг x2 Фондовіддача в національній економіці y2

Питома вага валового нагромадження у 
ВВП x3

Матеріаломісткість в національній еко-
номіці y3

Питома вага валового нагромадження 
основного капіталу x4 Електромісткість ВВП, кВт.год/грн y4

Відношення обсягів інвестицій в осно-
вний капітал до ВВП, % x5 Водоємність ВВП, м3/ 1000 грн y5

Питома вага валової доданої вартості 
промисловості у її загальному обсязі x6 Наукомісткість ВВП, % y6

Відношення обсягу інвестицій до вар-
тості основних засобів x7

Питома вага зайнятих найманих праців-
ників у загальній чисельності населення, 
%

y7

Питома вага галузей інноваційного за-
безпечення розвитку, % x8

Демографічне навантаження непрацез-
датними y8

Знос основних засобів, % x9 Питома вага сфери послуг у ВДВ, % y9

Соціальні чинники (S) 
Охоплення дітей дошкільними закла-
дами j1

Питома вага витрат на харчування у ви-
тратах сімей, % k1

Питома вага видатків на освіту зведено-
го бюджету у ВВП j2

Калорійність харчування, ккал/особу на 
добу k2

Кількість студентів на 10000 осіб на-
селення j3

Співвідношення між ціною робочої сили 
і середньою місячною заробітною платою 
(СМЗ)

k3

Кількість населення на вищий навчаль-
ний заклад j4 Темп росту споживчих цін, % k4

Видатки зведеного бюджету на охорону 
здоров'я з розрахунку на особу насе-
лення

j5
Середньодушове споживання продуктів 
харчування k5

Співвідношення між кількістю серед-
нього медичного персоналу і лікарями j6 Зарплатомісткість ВВП, % k6

Співвідношення між соціальними допо-
могами та поточними трансфертами і 
заробітною платою

j7 Рівень злочинності k7

Питома вага оплати праці в доходах 
населення j8

Питома вага продукції тваринного по-
ходження у структурі харчування k8

Житловий фонд з розрахунку на жите-
ля, кв.м j9

Викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря з розрахунку на особу 
населення, т/особу

k9
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у табл. 1, передбачає аналітичну трансформацію 
в безрозмірний індикатор. Процес зведення по-
казників, які описують блокові характеристики 
кількості чи то якості, до одного вимірника тлу-
мачиться як стандартизація, сутність якої зво-
диться до розрахунків за формулами:
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де рiф (t) – фактичне значення i-го показника 
в t-й період часу;

рmax
Е (t) – еталонне (максимально можливе) 

значення i-го показника на конкретний t-й пе-
ріод часу.
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де рmin
Е (t) – еталонне (мінімально можливе) 

значення i-го показника на конкретний t-й пе-
ріод часу.

Діапазон зміни безрозмірного стандартизова-
ного показника рi

c коливається в межах: 
0 ≤ рі

с ≤ 1                      (3)
Узагальнюючі показники Пj за кількісним і 

якісним блоками соціального (J, K) і економічно-
го (X, Y) характеру визначаються за формулою 
середньоарифметичної: 
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де Пj – показники кількісного і якісного блоків 
соціального (J, K) і економічного (X, Y) характеру

Концептуальна архітектура показника інте-
гративної економічної складової розраховується 
за формулою

Е = (Х + Y) / 2,                 (5)
а соціальної складової

S = (J + K) / 2.                 (6)
Інтерпретацію значень співвідношення між 

економічною і соціальною складовими Е/S як 
стандартизованих узагальнюючих індикаторів в 
цілому можна здійснювати, поділивши квадрант 
на рівномірні зони. Ми вважали достатнім у ви-
східному стані запровадження механізму забез-
печення керованих змін співвідношення між еко-
номічною і соціальною складовими Е/S поділ поля 
першого квадранту на чотири зони. З цим кон-

структивним заходом, в принципі, були створені 
основи шкали експрес-діагностики показника Е/S.

Є всі підстави трактувати знаходження стан-
дартизованих індикаторів рі

с, J, K, Х, Y, Е, S у 
діапазоні від 0 до 0,25 як управлінську невизна-
ченість, в діапазоні від 0,251 до 0,5 – як дис-
ипативність у сприйнятті домінант забезпечення 
суспільного поступу без конкретних впливів, в 
інтервалі від 0,501 до 0,75 – як формальна при-
хильність до узгоджених дій і в діапазоні від 
0,751 до 1 – як достатню керованість.

Нами було встановлено міру співвідношення 
економічної (Е) та cоціальної (S) складової сус-
пільної динаміки у 2000-2014 рр. і наведено її 
на рис. 1, з якого слідує, факт наявності трьох 
фаз у змінах співвідношення економічної (Е) та 
cоціальної (S) складової суспільної динаміки у 
2000-2014 рр. У даному випадку під фазою ми 
розуміємо часовий діапазон зі специфікою соці-
альних і економічних змін. 

У першій фазі, оконтуреній 2000-2004 рр., 
мало місце переважання соціальних аспектів над 
економічними. Це можна пояснити відшкодуван-
ням втраченого соціального за роки економічної 
рецесії в силу об'єктивних причин, пов'язаних 
з ринково-трансформаційними перетвореннями. 
Власне це період, на якому дістали прояв соці-
альні інновації, пов'язані з введенням ряду соці-
альних інститутів захисту населення від свавілля 
ринку та звичайних ринкових негараздів. У дру-
гій фазі, яку ми ідентифікуємо з 2004-2008 рр., 
мало місце може і незначним чином домінуван-
ня економічного над соціальним. У цей час темпи 
зростання ВВП склали у 2004 р. понад 112,1% до 
попереднього року, у 2005 р. відповідно 102,7%, 
у 2006 р. – 107,3% і у 2008 р. – 102,3% [19]. Не є 
новиною факт того, що у другій половині 2008 р. 
істотно скоротився попит на залізо та сталь на 
світових ринках, що призвело до зменшення об-
сягів експорту та надходження валюти до укра-
їнської економіки. Вже восени було призупинено 
понад 80% будівельних проектів [19]. Саме цими 
деструкціями характеризується початок третьої 
фази зміни підходів до співвідношення еконо-
мічної (Е) та cоціальної (S) складової суспільної 

Рис. 1. Динаміка співвідношення економічної (Е)  
та cоціальної (S) складової суспільної динаміки у 2000-2014 рр.
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динаміки. В подальші 2009-2014 роки криза на-
бувала дедалі ширших вимірів, розповсюджую-
чись на грошово-кредитну та фіскальну сфери 
і не тільки в силу економічних та фінансових 
пертурбацій у світі. Експортоорієнтована модель 
економічного зростання з переважанням низь-
котехнологічного експорту виявилась в Україні 
вельми вразливою ще до спалаху світової кризи і 
сплескових змін кон'юнктури на світових ринках.

В умовах економічного спаду і невизначенос-
ті з можливостями переходу до економічного 
зростання зберігався порівняно високий рівень 
фіскального вилучення коштів суб'єктів госпо-
дарювання на потреби споживання. Незважаючи 
на негативний вплив кризових явищ на доходи 
Державного бюджету, не було відтерміновано 
фінансування значної кількості популістських 
соціальних статей. Більш того, Кабінет міністрів 
України списав непогашену позику Пенсійному 
фонду України на суму 4,7 млрд грн, надану в 
2008 р. [19]. Новою для країни тенденцією ринку 
праці стало безпрецедентне збільшення кількості 
осіб, які зверталися до центрів зайнятості після 
звільнення з підприємств і отримували держав-
ну допомогу. В сукупності дії держави сприяли 
підтриманню доходів населення. За офіційними 
даними Держслужбстату України, наявний ре-
альний дохід населення, який визначається з 
урахуванням цінового фактору, зріс тільки за 
2008 р. на 10,3% [19].

Для визначення тенденцій, які склалися з спів-
відношенням (Е/S) економічної (Е) та cоціальної 
(S) складової суспільної динаміки і їх можливих 
змін у перспективі, нами було змодельовано його 
тренд за лінійною регресією. В результаті розра-
хунків отримано кореляційне рівняння:

tty cп 0056,09988,0)( −=                  (7)
Якщо слідувати параметрам рівняння (7), то 

щорічно величина співвідношення (Е/S) еконо-
мічної (Е) та cоціальної (S) складової суспільної 
динаміки зменшувалася впродовж 2000-2014 рр. 
на 0,0056 відсоткових пункти. Цікаво, але мова 

йде про негативи змін економічної складової. 
У разі подальшого ігнорування важливості змін 
економічної політики і надання їй переваг порів-
нянно з іншими величина співвідношення змен-
шиться у 2016 р. до 0,9036 і у 2017 р. – до 0,898 
порівняно з 0,9596 у 2000 р.

На наш погляд, надалі у 2016-2017 рр. слід очі-
кувати поступового наростання проблемних явищ, 
пов'язаних насамперед із наявністю низки політич-
них проблем, значних структурних вад у виробни-
чому сегменті та на вітчизняному ринку праці.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
ведених вище результатів дослідження можна 
зробити наступні висновки і прогноз його про-
довження в перспективі. Відомо, що соціальні 
позиції населення визначаються економічними 
результатами, і навпаки, зі зміною соціального 
статусу на вищий активізується продуктивна ді-
яльність. При цьому важливим моментом є під-
тримання їх асиметричної збалансованості, що 
вимагає виміру соціальних і економічних змін. 
Апеляція до економетрії має особливу значимість 
в силу її відсутності. Запропонований інструмен-
тарій виміру співвідношення між економічною 
і соціальною складовими може стимулювати 
унормування цього процесу і надання йому чіт-
ко зорієнтованої динаміки. Характер накладання 
проекцій економічного й соціального в суспіль-
ній динаміці підтвердив хибне сприйняття до-
мінування другого над першим. На наш погляд, 
у вирі політичних баталій та дій по збагаченню 
осіб, доступних до державного майна й бюджет-
них коштів, залишилися теоретично і практично 
неосмисленними саме економічні реалії націо-
нального ступору.

Оскільки складність забезпечення прийнят-
ного співвідношення між економічною і соціаль-
ною складовими суспільного поступу полягає не 
в розрахунках, а в установленні об'єктивних віх 
для досягнення через певні часові проміжки, то 
подальші дослідження слід продовжити в на-
прямку формування статистичної бази відповід-
них еталонів.
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Аннотация
Доказана необходимость поддержания социально-экономического паритета в обеспечении общественной динамики. 
Выделены деструкции в социальных и экономических изменениях, которые возникают в связи с отсутствием экономе-
трических основ их измерения. Обоснованы методологические возможности описания и прогнозирования социально-
экономической ситуации как одним, так и несколькими комплексными показателями по разным направлениям. Пред-
ставлена попытка формирования экономического и социал-льного факторных наборов для определения характера их 
совокупных изменений и управления соотношением между ними на основе синтеза имеющихся разработок. Для реше-
ния вопросов обеспечения управляемых социальных и экономических изменений разработано научные основы моде-
лирования и экспликации их комплексных показателей. Установлено меру соотношения экономической и социальный 
составляющей общественной динамики в 2000-2014 гг. с разделением временного промежутка на фазы его изменений. 
Предложены мероприятия по нормализации процесса социальных и экономических изменений и предоставления им 
четко ориентированной динамики.
Ключевые слова: общественная динамика, экономические и социальная составляющие, соотношение, эконометрия, 
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ECONOMETRICS CORRELATION BETWEEN ECONOMIC  
AND SOCIAL COMPONENTS OF SOCIAL DYNAMICS

Summary
The necessity of maintaining social and economic parity in providing social dynamics. Thesis there is determined 
destruction of social and economic changes that occur in the absence of econometric bases of measurement. Grounded 
methodological possibilities for describing and predicting the socio-economic situation as one and more complex indicators 
in different directions. Try sending the formation of economic and sociolnoho chynnykovyh sets to determine the nature 
of change and the total packment ratio between them based on the synthesis of existing developments. To address the 
issues of managed social and economic develchanges Blenheim scientific basis of modeling and explication of complex 
indicators. Established as about social and economic value component puflax dynamics in the 2000-2014 biennium. 
Division timeframe for its phase change. The measures on normalization process of social and economic change and 
providing them clearly oriented dynamics.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА

В статье рассматривается вариант использования информационно – аналитического моделирования для решения 
задач количественной оценки качества интеллектуального продукта. Предложен подход к организации процесса «ко-
личественной оценки качества продуктов авторов и редакторов специализированного печатного издания». Приведен 
механизм снятия «разрыва» между внутренней и внешней оценками статей. Предлагаются алгоритмы получения 
количественных оценок интеллектуального продукта.
Ключевые слова: интеллектуальный продукт, количественные оценки, качество интеллектуального продукта, инфор-
мационно-аналитическое моделирование, «разрыв» между внутренней и внешней оценками статей.

Постановка проблемы. Качество любого про-
дукта, интеллектуального в особенности, пред-
ставленного на рынке, выступает в настоящий 
момент одним из основных факторов конкурен-
тоспособности компании. Его уровень позволяет 
получить или не получить фундаментальные 
конкурентные преимущества. По этому, актуаль-
ность проблемы «оценки» качества не требует 
дополнительной аргументации.

Категория «качество» рыночного интеллекту-
ального продукта системна, комплексная и мно-
гогранная. Её измерение носит «двойственный» 
характер. С одной стороны – это внутренняя 
оценка соответствия стандартами и нормативами 
компании производителя, с другой – рыночная 
оценка конечными потребителями. Чем меньше 
разрыв между ними – тем больших успехов мо-
жет достичь компания. Кроме того, «качество» 
не носит застывшего, дискретного характера. 
Меняются условия на рынке, меняются запросы 
потребителей, меняются возможности компании. 
Оно находится в процессе постоянного измене-
ния. Дополнительные трудности оценки создаёт 
отсутствие объективного «измерителя», «меры», 
«эталона» этого качества. Что такое «хорошо» и 
что такое «плохо» для интеллектуального про-
дукта решается отдельно взятым потребителем, 
в конкретное время, в конкретно взятых усло-
виях на основе индивидуальных предпочтений. 
Однако, субъективный характер и отсутствие 
формальных измерителей не должно останавли-
вать производителей продукта, если они хотят 
остаться на рынке.

Проблемам комплексного количественного 
оценивания «качества» объектов различной при-
роды в последнее время уделяется много вни-
мания. В рамках научного направления «ква-
лиметрия» Ю.П. Адлером, Г.Г. Азгальдовым, 
В.Г. Беликом, Г.Н. Бобровниковым, А.В. Гличевым, 
В.В. Кочетковым, Г.Н. Солодом, М.Ф. Федоровым 
и др. велись и ведутся работы по формированию 
теоретической базы и разработке методологии 
получения такого рода оценок. Однако, даже в 
рамках расширения предметного поля исследо-
ваний, оценке качества интеллектуального про-
дукта (специализированных авторских статей) 
уделяется недостаточно внимания. Ю.Е. Сцепин-
ский, в своё время, предложил использовать ин-
формационно-аналитические модели в качестве 

действенной методики оценки сложных явлений 
и процессов. Применение этого подхода для ре-
шения оценки «авторского продукта», позволило 
получить максимально объективный управлен-
ческий инструмент позволяющий организовать 
эффективную работу редакции направленную на 
удовлетворение запросов потребителей.

Постановка задания. Сформулировать, обо-
сновать и на примере оценки качества авторских 
статей специализированного издания продемон-
стрировать:
•	применение	 информационно-	 аналитиче-

ского моделирования для комплексной оценки 
качества работы авторов и главного редактора;
•	начальный	 вариант	 организации	 процесса	

получения этих оценок.
Изложение основного материала исследо-

вания. Одним из вариантов решения проблемы 
оценки качества интеллектуального продукта, 
может быть разработка информационно-анали-
тической модели и механизма её внедрения в 
практику оценочной деятельности.

При создании такого рода модели и механиз-
ма следует придерживаться (учитывать) следу-
ющих предпосылок.

Двойственный, с точки зрения оценки, харак-
тер продукта

Субъективный характер оценки
Отсутствие «эталона» качества
Отсутствие формальных измерителей
Внутренняя и внешняя оценка качества про-

дукта.
Получение адекватных, а самое главное со-

поставимых, оценок должна обеспечить единая 
методика оценивания, включающая – единые 
подходы к формированию и формализации фак-
торов определяющих качество, единую систему 
оценивания (измерители, шкалы…), единую про-
цедуру получения и обработки первичных дан-
ных. При этом она должна обеспечить решение 
следующих задач.
•	Максимально	 исключить	 влияние	 субъек-

тивного фактора на конечный результат позво-
лит применение техник многомерной статистики.
•	Разработать	 динамическую	 модель	 каче-

ства, параметры которой, будут приниматься за 
«стандарт» при оценивании.
•	Разработать	 такие	 инструменты	 оценива-

ния, которые позволяли бы учитывать полный 
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набор характеристик факторов определяющих 
качество продукта.

Решения отмеченных задач могут быть най-
дены в рамках построения информационно – 
аналитической модели – ИАМ оценки качества 
интеллектуального продукта.

Концептуально ИАМ представляет системное 
единство информационной модели исследуемого 
явления (совокупность качественных признаков 
и параметров) с его аналитической моделью

В рамках такой модели выдвигается гипоте-
за о том, что качество, как объект оценивания, 
имеет ФОРМУ (набор свойств, признаков, харак-
теристик), и СОДЕРЖАНИЕ (набор факторов, 
определяющих эти признаки, свойства, характе-
ристики). Оценка содержания интерпретируется 
как внутренняя оценка продукта компании, в 
системе интерпретируется как «качество». Оцен-
ка формы – как оценка продукта компании по-
требителем «внешняя оценка качества». Обоб-
щенная (итоговая) оценка интерпретируется как 
«уровень качества» интеллектуального продукта. 
Этот показатель в дальнейшем используется в 
процедурах стратегического управления.

Оценка уровня качества – рассматривается 
как непрерывный, постоянно самосовершенству-
ющийся процесс. Процесс сравнения конечного 
продукта:
•	с	требованиями	потребителей,
•	внутренними	и	внешними	стандартами.
Составляющие процесса.
1. Задание целевых, однозначно понимаемых, 

ориентиров качества и уровня качества.
2. Формирование стандартов, критериев ка-

чества, в том числе и «уровня авторов».
3. Формирование системы и механизмов оце-

нивания качества
4. Разработка мероприятий по ликвидации 

разрывов между стандартом и текущей оценкой.
5. Доведение до всех участников процесса 

«правил игры»
6. Вовлечение всех в активное, неравнодуш-

ное, инициативное участие в системе.
7. Увязка системы качества с системой опла-

ты и мотивации.
Общая схема (пример реализации).
Рабочая концепция. Оценка уровня качества 

продукта это подпроцесс процесса более высоко-
го уровня – комплексного управления качества.

Принципы: Коллективной ответственности
Принцип тотальности
Принцип непрерывности
Принцип объективности
Принцип стимулирования.
Принцип системности
Принцип соответствия
Принцип количественного оценивания.
Цели и задачи.
1. Стратегический уровень.
•	Достичь	и	поддерживать	заданный	уровень	

качества конечного продукта компании.
•	разработать	 внедрить	 и	 поддерживать	 в	

актуальном состоянии, систему управления ка-
чеством.

2. Оперативный уровень.
•	Не	допустить	выхода	в	свет	«не	качествен-

ного продукта компании».

•	Максимально	 уменьшить	 разрыв	 между	
фактическим качеством продукта компании и 
требованиями к нему рынка, потребителей.

3. Операционный (технологический уровень).
•	Разработать	стандарты	и	нормативы	каче-

ства
•	Разработать	дерево	продуктов,	для	измере-

ния качества
•	Разработать	 систему	 и	механизмы	 оценки	

качества
•	Совершенствовать	процесс	управления	ка-

чеством
•	Увязать	системы	оценки	уровня	качества	и	

мотивации.
Решение задач и достижение целей (пример 

элемента информационно-аналитической модели).
Формулировка проблем.
•	Проблема	 категории	 качества	 (описание,	

определение, структура, характеристики)
•	Проблема	 продукта.	 (Точное	 определение	

формы и содержание продукта, качество которо-
го мы будем определять)
•	Проблема	понимания	и	однозначности	трак-

товки категорий качества, продукта, нормативов, 
критериев, характеристик.
•	Проблема	стандарта	(эталона)	качества.
•	Проблема	оценки,	измерения	качественных	

характеристик.
•	Проблема	 самосовершенствования	 и	 само-

развития системы управления качеством.
Что делать. Общий случай.
•	Определить	 «дерево	 продуктов	 компании»,	

с точки зрения оценки его качества. (внутренний 
продукт, внешний продукт, структура продуктов).
•	Определить,	довести	и	добиться	однознач-

ного понимания всеми «категории качества». Её 
структуры, характеристик, содержания, факто-
ров определителей.
•	Разработать	 и	 внедрить	 систему	 стандар-

тов качества (эталона качества).
•	Разработать	систему	оценки.	Качества	и	уров-

ня качества внутреннего и внешнего продуктов.
•	Привязать	 показатели	 качества	 к	 системе	

мотивации.
•	Запустить	 процесс	 управления	 качеством,	

вовлечь в него всех и каждого.
Используемые подходы.
Рассмотрение проблемы управления каче-

ством как непрерывного процесса.
Декомпозиция. Структурирование. Выделение 

и разделение при оценке «формы» и «содержа-
ния» объекта

Оценка качества – это сравнение с эталоном 
или требованиями потребителей (рынка)

Разделение при оценке «качества» и «уровня 
качества».

Внедрение и реализация (пример). Через орга-
низационные механизмы – внесение дополнений 
в организационную структуру, ДИ, планы. Вне-
дрение новых процедур – «разработки стандар-
тов и нормативов качества», «оценки качества», 
«оценки уровня качества», «внешней оценки», 
«формирования дохода с учетом уровня качества 
продукта компании». Закрепление ответственно-
сти за выполнение процесса и процедур.

Оценка качества поставляемого продукта 
(услуги) его потребителем.
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•	Оценка	 качества	 продуктов,	 услуг	 по-
ставляемых внутри компании (поставки между 
управлениями, отделами, секторами)- внутрен-
нее оценивание.
•	Оценка	качества	продуктов	и	услуг	компа-

нии потребителями – внешнее оценивание.
Учет оценки качества при формировании 

дохода.
•	Формирование	фонда	оплаты
•	Формирование	фонда	мотивации	(стимули-

рования)
Формирование стандартов и критериев ка-

чества
Разработка системы, механизмов и инстру-

ментов оценки качества.
Система оценок Качества. Уровня качества.
Внутренняя оценка качества (оценка каче-

ства – ОК, внутренняя оценка качества – ВОК, 
индекс – ИВК) – оценка данная поставщику то-
вара, услуги внутренним потребителем. Отража-
ет уровень соответствия качества поставленного 
продукта, услуги действующим на момент оце-
нивания стандартам, нормативам и критериям 
качества. Влияет на формирование и распреде-
ление, в рамках сформированного, фонда моти-
вации (премирования) сотрудников.

Внешняя оценка качества (внешняя оценка 
качества – ВК, индекс – ИВК) – оценка качества 
продукта и услуги компании внешним, конечным 
потребителем. Влияет на показатель уровня ка-
чества продукта и услуги компании.

Уровень качества (УК) – оценка качества 
продукта услуги компании с учетом внешней 
оценки за определенный период. Влияет на фор-
мирование размера фонда оплаты.

Оценка качества интеллектуального продукта 
(на примере продукта главного редактора ПГР)

Определение. Качество продукта главного ре-
дактора – это степень соответствия подготовлен-
ного для передачи в ТИПОГРАФИЮ журнала, 
корпоративным нормам, стандартам и критери-
ям печатного продукта.

Внешняя оценка качества – обобщенная 
оценка «отклика» рынка на продукт

Уровень качества продукта главного редакто-
ра – это степень соответствия вышедшего журна-
ла требованиям рынка и целевой аудитории.

Цель мониторинга показателя «Качество про-
дукта главного редактора» – не допустить вну-
треннего брака. Т.е. – не допустить к печати про-
дукт, который не соответствует корпоративным 
стандартам, нормативам и критериям.

Цель мониторинга показателя «Уровень ка-
чества продукта главного редактора» – достичь 
максимального соответствия продукта требова-
ниям рынка, конечных (целевых) потребителей.

Предлагаемый подход оценки показателей ка-
чества и уровня качества опирается на гипотезу, 
согласно которой само «качество продукта» это 
обобщенный результат действия целого ряда 
различных внешних и внутренних факторов.

Под оценкой качества понимается интеграль-
ная (обобщенная) оценка действия факторов, 
определяющих это качество.

Оценка качества (внутренняя оценка про-
дукта) осуществляется при помощи статистиче-
ской обработки экспертных оценок факторов.

Внешняя оценка качества – осуществляется 
путем комплексной обработки показателей ха-
рактеризующих оценку потребителями продук-
та, например, динамика тиража, наличие рекла-
маций и т. д.

Оценка уровня качества (оценка продукта 
с учетом отклика конечных потребителей) осу-
ществляется путем статистической обработки 
различной информации отражающей оценку 
рынком конкретного издания и внутренней оцен-
ки качества.

Факторы определители качества ПГР.
1. Понимание ожиданий собственника
– Основ корпоративной культуры
– Стратегических целей, основных направле-

ний деятельности и развития.
– Стратегического плана
2. Планирование деятельности с учетом требо-

ваний рынка и целевой аудиторией потребителей.
– Формализованные требования Целевой ау-

дитории.
– Календарный план
– Освоенная процедура планирования
3. Стандартизация и нормирование деятель-

ности. Совершенствование системы оценивания.
– Принципы организации деятельности.
– Стандарты, нормы, критерии
– Поддержание стандартов, норм и критериев 

в актуальном состоянии
– Постоянно совершенствующаяся, в соответ-

ствии с требованиями времени, система оценивания.
4. Организация и управление работой автор-

ского коллектива.
– Концепция, структура издания
– Контроль соблюдения концепции и струк-

туры
– Структура редакции
– Составление и доведение план – заказа
– Согласование материала (ОДП, литератур-

ный редактор)
5. Организация и взаимодействие со смежни-

ками и поставщиками.
– Информационный отдел
– Отдел Допечатной Подготовки
– Отдел маркетинга, рекламы, продаж.
6. Сдача в типографию печатного продукта.
– Требования ОДП
– Требования Типографии
7. Развитие продукта. Инновация.
– Понимание сути процесса развития компа-

нии, продукта компании
– Предложения по инновационному развитию 

продукта Главного редактора
– Стимулирование инновационного развития 

продукта Автора.
8. Уровень главного редактора.
– Интеллектуальный уровень
– Профессиональная подготовка и качества
– Умение строить отношения с авторами, со-

трудниками.
Процесс оценки «качества», и «уровня каче-

ства»
Оценка качества «Авторского продукта» (КАП)
ОАП – внутренняя экспертная, оценка соот-

ветствия авторского продукта стандартам, нор-
мативам и критериям качества.

Соответствие:
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1. Ключевым факторам успеха
2. Критериям авторских материалов
3. Требованиям к отдельным формам автор-

ского материала
Критерии качества
1. Актуальность
2. Доступность изложения
3. Практическая полезность
4. Эксклюзивность
Цель оценивания – не допустить в печать 

продукт не соответствующий требованиям.
Оценку статьи на этапе её подготовки осу-

ществляет группа экспертов.
Оценивание осуществляется путем заполне-

ния специальных форм, каждым экспертом неза-
висимо друг от друга. Автоматизированная про-
цедура выводит обобщенную оценку.

Этот результат интерпретируется «как сте-
пень соответствия оцениваемой статьи корпора-
тивным требованиям».

Оценка «Уровня качества авторского продук-
та» (УКАП). Это скорректированная на коэффи-
циент отклика рынка внутренняя оценка качества.

Цель показателя – сокращение до минимума 
разрыва между требованиями рынка к качеству 
продукта компании и его фактическим состоянием.

УКАП = Котклика * КАП
Коэффициент отклика рынка рассчитывается 

по формуле: 
Котклика = К∆тиража * Коткл.читателей *  

* Коткл.экспертов * Копроса
Где: Котклика – обобщенный коэффициент от-

клика рынка на печатное издание, в котором 
размещен, авторский продукт.

К∆тиража – коэффициент динамики, тиража 
конкретного печатного издания.

Котклика читателей – коэффициент, отражающий от-
клики читателей по их собственной инициативе.

Коткл.экспертов – коэффициент, отражающий мне-
ние независимых экспертов, высказанное по 
инициативе компании

Копроса – коэффициент, отражающий мнение 
потребителей относительно качества продукта, 
полученное в результате специального прове-
денного опроса.

Для оценки «качества авторских продуктов» и 
«уровня качества авторских продуктов» за учетный 
период – используются следующие показатели.
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Где: N – количество авторских работ за учет-
ный период.

КАПi – коэффициент качества i-го авторского 
продукта за учетный период.

«Уровень качества авторских продуктов» за 
учетный период рассчитывается по формуле:

УКАПучет.период = КАПучет.период * Котклика

Качество печатного продукта. КПП рассчиты-
вается как среднее показателей авторских про-
дуктов данного издания.
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Уровень качества печатного продукта. УКПП, 
скорректированное на коэффициент отклика ка-
чество печатного продукта.

УКПП = КПП * Котклика 
Качество печатного продукта за учетный пе-

риод:
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Уровень качества печатного продукта за 
учетный период получаем по формуле:

УКППучетный период = КПП * Котклика 
На выходе системы динамические ряды по-

казателей качества:
І. Внутренняя оценка качества.
1. Печатных продуктов
2. Продуктов автора.
3. Внутренних продуктов компании
ІІ. Внешняя оценка продукта компании
1. тиража
2. Матрица отзывов читателей
3. Сводные оценки экспертных групп
4. Обобщенные результаты исследований, 

опросов проведенных по заказу компании.
ІІІ. Уровень качества продуктов компании.
1. Печатных продуктов
1.1. По отдельным печатным продуктам.
1.2. Обобщенные показатели.
2. Продуктов автора.
3. Внутренних продуктов компании
Кроме того, на основании исходных данных 

могут быть получены следующие данные: Инте-
гральные индексы уровня качества

1. По печатным продуктам
2. По внутренним продуктам компании
3. По продукту компании (в целом)
4. По другим продуктам компании
Полученные объективные показатели, в рам-

ках цикла стратегического управления, дают 
возможность:

1. Формировать «эталонные» требования ка-
чества продукта

2. Производить количественную оценку «со-
ответствия» продуктов компании эталону.

3. Сформировать систему управления каче-
ством продукта.

4. Внедрить действенный механизм мотива-
ции непрерывного соответствия требованиям 
компании, в том числе и по разделу «качество».

Система количественной оценки качества 
дает возможность компании получить дополни-
тельные конкурентные преимущества на рынке. 
Более тесно увязать «уровень качества» постав-
ляемого продукта (независимо от того внутрен-
ние это поставки или внешние) с доходом компа-
нии, подразделения, личным доходом.

Выводы исследования. Качество продукции, 
услуг, труда, в условиях выравнивания условий 
ведения бизнеса, становится основным факто-
ром в конкурентной борьбе. По этой причине 
проблема оценка «качества» становится акту-
альной как в практическом, так и в теоретиче-
ском плане. Ведь известно, что управлять, при-
чем эффективно, можно лишь тем, что можно 
измерить. Оценка качества интеллектуального 
продукта вообще и продукта автора, главного 
редактора, в частности сложная, комплексная 
и многоаспектная задача. Отсутствие объек-
тивных измерителей, приводит порой к разноч-
тениям в оценке потребительской полезности 
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и результативности конечного продукта. Это 
приводит как конфликтам внутри творческих 
коллективов, так и потере рыночной позиции 
издания. Теоретически обоснованные, выве-
ренные на практике методики количественной 

оценки интеллектуального труда помогут снять 
проблемы организации деятельности редакций 
специализированных изданий по мониторингу 
потребительских предпочтений и выпуску кон-
курентоспособного продукта.
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

У статті розглядається варіант використання інформаційно – аналітичного моделювання для вирішення завдань 
кількісної оцінки якості інтелектуального продукту. Запропонований підхід до організації процесу «кількісної 
оцінки якості продуктів авторів і редакторів спеціалізованого друкарського видання». Приведений механізм зняття 
«розриву» між внутрішньою і зовнішньою оцінками статей. Пропонуються алгоритми здобуття кількісних оцінок 
інтелектуального продукту.
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MODEL ASSESSING THE QUALITY OF THE INTELLECTUAL PRODUCT

Summary
The article discusses the option of using the information and analytical modeling for solving quantitative estimation 
problems of intellectual product quality. In this article the approach for organizing the process of quantifying products 
quality of the authors and editors of specialized publication is proposed. Also author provides a mechanism to remove 
«gap» between internal and external evaluation of articles. The algorithms of getting the quantitative estimation of the 
intellectual product are suggested. 
Keywords: intellectual product, information and analytical modeling, quantitative estimation of intellectual product 
quality, «gap» between internal and external evaluation of articles.
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МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

У статті розглянуто перспективи налагодження ефективної взаємодії учасників інноваційного процесу з метою 
активізації інноваційної діяльності. Виявлено, що проміжок часу від висунення ідеї та проведення наукових розробок 
до їх комерціалізації в Україні є надто тривалим, що часто призводить до втрати перспективними розробками своєї 
новизни й актуальності. Аналіз системи комунікацій учасників інноваційного процесу виявив, що вона недостатньо 
сприяє безперешкодному трансферу знань і технологій. Сформовано комплекс рекомендацій щодо створення умов 
для активізації діяльності сучасних інноваційних структур з метою реалізації перспективних інноваційних проектів. 
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, інноваційний процес, інноваційні проекти, трансфер технологій, 
комерціалізація інновацій.

Постановка проблеми. Інноваційний процес 
включає взаємопов'язані дії щодо генерування, 
поширення та практичного застосування науко-
вих ідей з метою їх втілення у реальні дослід-
ницькі розробки й забезпечення комерціалізації 
інновацій. На сьогодні учасники інноваційного 
процесу в Україні недостатньо інтенсивно та 
ефективно взаємодіють між собою внаслідок 
погано розвинутої інноваційної інфраструкту-
ри. У результаті не вдається реалізувати ба-
гато перспективних наукових розробок, які б 
підвищили рівень конкурентоспроможності ві-
тчизняної економіки за рахунок виходу на ринок 
із високотехнологічними продуктами з великою 
часткою доданої вартості. Внаслідок недостатньо 
ефективної взаємодії учасників інноваційного 
процесу, який стає все більш складним внаслі-
док зростання рівня міждисциплінарності дослі-
джень і розробок, втрачається ефект синергії і 
виникають непереборні проблеми при організації 
виходу на ринок з новими перспективними кон-
курентоспроможними продуктами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми взаємодії учасників інноваційного про-
цесу досліджували такі вчені як С. Бай, В. Геєц, 
Г. Іцкович, С. Соколенко, В. Соловйов, Л. Феду-
лова, Г. Чесбро, Н. Чухрай та ряд інших, що роз-
глянули різні аспекти інноваційної діяльності та 
форми взаємодії її учасників. Сучасні досліджен-
ня інноваційних моделей розвитку національ-
них економік на думку С. Бая та К. Яцишиної 
переконливо доводять важливість перебудови 
взаємовідносин між державою, освітніми, науко-
во-дослідними установами та бізнесом у сфері 
генерування та комерціалізації інновацій, що від-
повідає концепції «потрійної спіралі», запропоно-
ваній Г. Іцковичем [1; 2]. Однак важливо навчи-
тися швидко оновлювати знаннєвий потенціал з 
метою приведення його у відповідність до швидко 
зростаючих потреб споживача. У публікаціях на 
дану тему немає єдності думок щодо переходу на 
інноваційну модель розвитку економіки, яка би 
сприяла успішній комерціалізації наукових ідей 
та розробок, так як точаться дискусії стосовно 
доцільності окремих форм взаємодії науки, біз-
несу та держави у процесі трансферу технологій 
і поширення інновацій у різні сфери діяльності.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
роботи є визначення можливостей ефективної 
взаємодії учасників інноваційного процесу для 
формування оптимальних умов генерації ними 
нових ідей, здійснення наукових досліджень і 
розробок та їх успішній комерціалізації. Для 
цього важливо створити середовище сприйняття 
інновацій на базі ефективної взаємодії учасни-
ків інноваційного процесу на основі оптимального 
поєднання інтересів сторін з метою досягнення 
поставлених цілей розвитку країни, регіону чи 
інших територіальних або структурних утво-
рень, наприклад, кластеру. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній економіці все більшу роль відіграють 
зворотні зв'язки партнерів, що дозволяє підтриму-
вати оптимальні режими її функціонування. Однак 
падіння платоспроможного попиту за умов кризи 
вимагає своєчасної модернізації економіки шляхом 
переходу на більш ефективні технології управлін-
ня та виробництва. Нові типи взаємовідносин парт-
нерів повинні бути зорієнтованими на формування 
ефективних зворотних зв'язків, які забезпечують 
ефект синергії. Організаційні інновації, спрямовані 
на формування ефективних мережевих структур 
можуть передбачати перетворення форм влас-
ності, запровадження нових підходів до системи 
управління. Система взаємовідносин учасників 
інноваційного процесу формується під впливом 
різних чинників з урахуванням ролі конкретного 
суб'єкта в економічному процесі. Найпоширеніши-
ми формами міжсуб'єктної взаємодії учасників є 
економічна, організаційна, логістична, інформацій-
на та правова взаємодія (табл. 1).

Економічна взаємодія може бути реалізована 
через систему технологічної кооперації та спіль-
ну реалізацію проектів розвитку. 

За умов ринку держава має сприяти успішно-
му здійсненню пріоритетних та масштабних про-
ектів і програм. Усі ж інші види взаємодії між 
учасниками інноваційного процесу повинні здій-
снюватися самостійно на основі їхніх взаємних 
інтересів. Так Г. Іцковичем [2] запропоновано мо-
дель «потрійної спіралі», що дозволяє організу-
вати взаємодію основних учасників інноваційно-
го процесу, ядром якої виступає дослідницький 
університет. У даній моделі саме університети 
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започатковують співпрацю з бізнесом на основі 
виконання затребуваних ринком досліджень. До-
слідницькі університети працюють одночасно за 
трьома взаємопов'язаними напрямами: навчання, 
наукові дослідження і технологічний трансфер з 
метою комерціалізації результатів розробок.

Таблиця 1
Основні види і форми взаємодії  

учасників інноваційної діяльності
Види взаємодії Форми взаємодії

Економічна 
взаємодія 

Технологічна кооперація, коорди-
нація інвестиційних програм роз-
витку, бізнес-планування масштаб-
них проектів 

Організаційна 
взаємодія

Асоціація, корпорація, концерн, 
консорціум, трест, холдинг, фінан-
сово-промислова група, стратегіч-
ний альянс

Логістична вза-
ємодія

Логістичні центри, термінальні та 
вантажні комплекси, складські 
мережі, транспортно-логістичні 
кластери

Інформаційна 
взаємодія

Мережа центрів науки, іннова-
цій та інформатизації, мережа 
трансферу технологій, наукові та 
ресурсні ІКТ-центри

Правова вза-
ємодія 

Угоди, регламенти, стандарти, кор-
поративні норми і правила

У процесі формування сучасного середовища 
інноваційних знань і технологій важливо вико-
ристати передовий світовий досвід. Для приско-
рення економічного розвитку в ЄС було створе-
но 36 технологічних платформ для вирішення 
стратегічних завдань у ключових галузях на 
інноваційній основі та принципах взаємовигід-
ного партнерства. Учасниками платформ стали 
ключові суб'єкти промисловості та бізнесу, нау-
ково-дослідні інститути й університети, торгово-
промислові палати, регіональні агенції розвитку 
і центри трансферу технологій, які налагодили 
своєчасний обмін інформацією щодо підвищення 
інноваційної активності та покращення інвести-
ційного клімату. Це передбачає розвиток мере-
жевих інноваційних структур, зокрема, клас-
терів, в межах яких можна досягти значного 
поліпшення взаємодії науки і виробництва, що 
вимагає створення сучасної інноваційної інф-

раструктури і налагодження взаємозв'язку між 
окремими партнерами (табл. 2). 

Цікавою з огляду на позитивний досвід вза-
ємодії сторін з метою досягнення конкретних 
результатів у сфері інноваційної діяльності є 
програма трансферу технологій Мічиганського 
університету (U-M Tech Transfer) [4]. Дана про-
грама почала діяти ще з 1980 р. У ході її здій-
снення постійно удосконалюються підходи до за-
безпечення взаємодії учасників. Річний бюджет 
програми становить 6 млн. дол. США. Кількість 
залучених консультантів становить 20 осіб, бе-
нефіціаріїв – 30-50 старт-апів на ранніх стадіях 
розвитку, персонал програми складає 30 осіб, з 
яких тільки одна людина працює на умовах по-
вної зайнятості. Фінансові відносини з бенефіці-
аріями побудовані на основі поєднання ліцензу-
вання та роялті з продажів.

В Україні недостатня розвиненість інновацій-
ної інфраструктури та низька її якість зумов-
люють високі трансакційні витрати, пов'язані з 
пошуком інформації про інноваційні розробки та 
партнерів у сфері комерціалізації новацій, за-
хистом прав інтелектуальної власності, несум-
лінною конкуренцією у цій сфері. Це, зокрема, 
спричинює міжрегіональні диспропорції у розмі-
щенні інституційної інфраструктури інновацій-
ної діяльності та недорозвиненість комунікацій-
ної інфраструктури.

За роки незалежності в Україні було розро-
блено і затверджено сотні науково-технічних та 
соціально-економічних програм. Проте більшість 
з них не справила серйозного впливу на розви-
ток економіки. Основні причини подібного стану 
речей полягають у наступному [5, с. 30]: 

1. Склалася практика, при якій затверджен-
ня не означає подальшого виділення необхідно-
го обсягу фінансування. Ряд програм (наприклад 
затверджена спеціальним законом програма 
впровадження високих технологій) отримували 
менше 1% передбачених асигнувань. 

2. Відбулася деградація механізму застосу-
вання програмно-цільового підходу (немає вза-
ємної узгодженості та взаємообумовленості за-
вдань програм, процес їх виконання фактично 
позбавлений належного управління).

Однак існують такі підходи до налагоджен-
ня взаємодії учасників інноваційного процесу, 

Таблиця 2
Склад та взаємозв'язки інноваційної інфраструктури [3, зі змінами]

Освіта, наука
Інноваційна інфраструктура 

СуспільствоДослідницька 
інфраструктура

Промисловість, 
провайдери Партнери

Нові наукові знання Дослідницькі фонди Інноваційні можли-
вості

Фінансування,  
зайнятість

Конкуренція вина-
хідників 

Нові технології Удосконалення 
управління

Промислові  
спін-оффи

Публічне партнер-
ство Публічні придбання

Привабливість на-
вчання

Мобільність науковців, дослідників та ви-
робничників

Збільшення надхо-
джень Обмін «мізками»

Нові можливості на-
уки

Патенти, можливе використання влас-
ності

Покращення вико-
ристання ресурсів

Публічні видатки на 
НДДКР

Удосконалене дослід-
ницьке середовище

Співробітництво університетів і промис-
ловості

Екологічні аспекти, 
науковий туризм

Нове бачення шля-
хів розвитку

Вдосконалена інфраструктура (дослідницька, транспортна, енергетична, будівельна),  
розкриття потенціалу трансферу знань і технологій
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які не вимагають значних інвестицій. С.Д. Енто-
ні та його колегами була розроблена концепція 
«План інноваційної гри». Відповідно до неї ком-
панія, щоб стати інноваційно активною повинна 
розробити план дій для виявлення нових мож-
ливостей, приділяти особливу увагу недорогим 
проектам і змінити своє корпоративне мислення. 
Це дає шанси швидко створити високоефектив-
ні інновації, які не вимагають великих початко-
вих інвестицій [6, с. 17]. Нові потреби споживачів 
та швидкі технологічні зміни відкривають нові 
можливості і суттєво скорочують життєвий цикл 
продуктів, що і передбачає все необхідність ма-
сового поширення інновацій.

Інновації є надзвичайно важливими для 
здійснення змін в технологіях, організаційних 
структурах, соціальній практиці, темпі обміну 
знаннями та впровадженню нових ідей та тех-
нологій. Прискорюють швидкість поширення 
знань і досвіду мережі, які є дуже корисними 
для інновацій. Інноваційні мережі – це спільноти 
із спільними технологічними завданнями: вони 
підтримують навчання на організаційному рівні, 
дозволяють поглиблювати спеціалізацію та поєд-
нання ресурсів. Мережі допомагають налагодити 
механізм обміну даними у ході зустрічей, кон-
ференцій, тренувань, спілкування з експертами, 
вивчення баз даних, інформації окремих видань 
та веб-сайтів. Вони полегшують трансфер техно-
логій, доступ до клієнтів та джерел фінансуван-
ня. Коли компанії розташовані в одній місцевості 
або взаємодіють через ланцюг поставок, вони ін-
тенсивно співпрацюють у вирішенні спільних пи-
тань, що сприяє об'єднанню інфраструктури їх 
підтримки. Мережі також формуються для під-
тримки видачі патентів та трансферу техноло-
гій; перетворення інноваційних підприємницьких 
проектів на успішні бізнес-проекти [7, с. 70-71]. 

Цікавим і багатообіцяючим для України є під-
хід, в основу якого покладено взаємодію учасни-
ків інноваційного процесу (концепція «відкритих 
інновацій» Г. Чесбро) [8]. У випадку застосуван-
ня даного підходу (моделі) зовнішні можливості 
оптимально поєднуються з внутрішнім потен-
ціалом розвитку, тобто суб'єкт господарювання 
отримує додаткові шанси для розвитку за ра-
хунок різних форм зовнішньої кооперації. У се-
редовищі відкритих інновацій переважають до-
говірні відносини, так як у багатьох випадках 
потрібно приймати швидкі неформальні рішення 
для зміни ситуації з метою пришвидшення про-
цесу комерціалізації результатів R & D. 

Інфраструктура з інноваційної діяльності в 
Україні не отримує достатнього фінансування, 
не володіє відповідним устаткуванням, методо-
логіями та знанням для надання відповідного 
рівня послуг. учасникам інноваційного процесу 
Найбільше потерпають від цього компанії-по-
чатківці та малий бізнес, оскільки їх можливості 
самостійно приєднатись до міжнародних мереж 
є обмеженими. Низький рівень комерціалізації 
результатів наукових досліджень – це одне зі 
слабких місць Національної інноваційної системи 
України. На даний час не існує дієвих механізмів 
посередництва у сфері трансферу технологій та 
відсутні структури, які мають доступ до передо-
вих технологій, визначають технологічні потреби 

та знаходять відповідні рішення, поєднуючи про-
вайдерів технологій та їх споживачів.

Світова практика свідчить про те, що функ-
ціонування ефективних економічних систем, 
високу конкурентоспроможність і стабільне 
економічне зростання забезпечує виважена про-
мислова політика держави на основі кластерного 
підходу, як нової форми взаємодії між господа-
рюючими суб'єктами, державними, недержавни-
ми й різноманітними суспільними структурами, 
що стимулює комплексне використання соціаль-
но-економічного потенціалу територій і сучасних 
концепцій інноваційного розвитку [9, с. 28].

Формування кластерів у промисловості дозво-
ляє створювати новий клас виробничих систем, 
розвивати високотехнологічні і наукоємні вироб-
ництва, використовувати переваги спеціаліза-
ції компаній, створюючи значний синергетичний 
ефект в економіці. Завдяки «ефекту переливу» 
(spill-over) і більш тісному контакту зі споживача-
ми та іншими компаніями виникають можливості 
створення й поширення нових ідей та техноло-
гій серед учасників кластеру і за його межі, що, 
у свою чергу, сприяє зростанню доданої вартості 
продукції та орієнтації виробництва на виготов-
лення високотехнологічної продукції [10, с. 18].

Інституційною базою для розвитку інновацій-
ної економіки мають стати регіональні інноваційні 
системи (РІС), які сприяють процесу створення, 
відбору та комерціалізації інновацій. Однак не-
ефективна існуюча система трансферу технологій 
і дифузії інновацій призводить до розривів у лан-
цюжку «наука-виробництво», незатребуваності 
результатів наукової та науково-технічної діяль-
ності, що веде до втрати конкурентних позицій на 
ринку наукомісткої продукції, обсяг якого оціню-
ється у 2 трлн. 300 млрд. дол. [11, с. 176]. Для усу-
нення даних причин важливо сформувати ефек-
тивну систему трансферу технологій на основі 
кластерного підходу, яка має бути сприйнятливою 
до інновацій та гнучкою до змін ситуації.

Л. Федулова справедливо зазначає, що діюча 
в Україні система державних наукових і науко-
во-технічних програм (ДНТП) не забезпечує тісні 
й продуктивні коопераційні зв'язки між науко-
вими організаціями, освітніми закладами і під-
приємствами. Мізерні кошти розпорошені серед 
великої кількості дрібних проектів, не пов'язаних 
єдиною системою цілей в рамках програм [12]. Це 
унеможливлює розв'язання комплексних міжга-
лузевих і міждисциплінарних проблем при ство-
ренні новітніх технологій. 

У процесі інноваційної діяльності важливо 
створити сприятливі умови для вивільнення осо-
бистої ініціативи і перейти на нову інноваційну 
культуру. Ознаками такої інноваційної культури 
є творчий підхід до вирішення завдань за раху-
нок розвитку інноваційного потенціалу. Однією 
із найважливіших функцій є формування у кон-
кретних носіїв знань та вмінь креативних влас-
тивостей, тобто їх здатностей по-новому творчо 
підходити до вирішення завдань. Це сприятиме 
своєчасному успішному трансферу нових техно-
логій і їх ефективному застосуванню у конкрет-
них умовах діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
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вки: створення сучасних технологій передбачає 
об'єднання зусиль багатьох учасників, як прави-
ло, у кластерних структурах. У результаті про-
являться ефект синергії від взаємодії учасників 
інноваційного процесу. Об'єднання зусиль сторін 
має відбуватися прозоро на основі формування 
узгодженої платформи спільних інтересів задля 
досягнення поставлених цілей розвитку. Виявлено 
причини існуючого стану справ у сфері інновацій-

ної діяльності, які пов'язані із відсутністю реаль-
ної підтримки учасників інноваційного процесу, 
що реалізують перспективні інноваційні проек-
ти. Запропоновано ряд рекомендацій з успішної 
комерціалізації результатів наукових розробок. 
Подальші дослідження мають виявити джерела 
ресурсів для налагодження механізмів партнер-
ської взаємодії учасників інноваційного процесу 
та спільної реалізації ними інноваційних проектів.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация
В статье рассмотрены перспективы налаживания эффективного взаимодействия участников инновационного процесса 
с целью активизации инновационной деятельности. Выявлено, что промежуток времени от выдвижения идеи и про-
ведения научных разработок до их коммерциализации в Украине является слишком длительным, что часто приводит 
к потере перспективными разработками своей новизны и актуальности. Анализ системы коммуникаций участников 
инновационного процесса выявил, что она недостаточно способствует беспрепятственному трансферту знаний и тех-
нологий. Сформирован комплекс рекомендаций по созданию условий для активизации деятельности современных 
инновационных структур с целью реализации перспективных инновационных проектов.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновационный процесс, инновационные проекты, трансферт тех-
нологий, коммерциализация инноваций.
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АВИАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ  
КАК ФОРМА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Формирование кластеров – следствие самоорганизации экономических субъектов. Авиационные кластеры формиру-
ются на базе территориально-производственных комплексов в промышленно развитых регионах. Институализация 
процессов кластерообразования обусловлена государственной промышленной политикой.
Ключевые слова: региональный промышленный кластер, авиационный кластер, институциализация, экономиче-
ская эффективность. 

Постановка проблемы. Большинство отраслей 
производства переживают процессы кластериза-
ции. Это обусловлено большей эффективностью 
кластерных структур, их адаптивностью к кри-
зисам и ростом возможностей для инновацион-
ного развития предприятий в рамках кластера. 
Предприятия авиатранспорта и авиастроения 
традиционно работали в кооперации, поскольку 
единство технологических стандартов обеспе-
чивает безопасность эксплуатации авиатехни-
ки. Проблемой является согласование экономи-
ческих интересов независимых предприятий в 
рамках кластера, социально-экономических ин-
тересов региона, в котором функционирует авиа-
кластер, и общегосударственных интересов, свя-
занных с развитием авиационной сферы. 

Постановка задачи. На примере авиапред-
приятий Российской Федерации можно видеть 
эффективность процессов кластеризации. Зада-
чи данной статьи – обзор теоретических основ 
формирования региональных промышленных 
кластеров, описание процессов институциали-
зации авиакластеров, обоснование принципов 
эффективного управления развитием региональ-
ным авиакластером. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Понятие «кластер» применимо к разнообраз-
ным экономическим системам. В силу размыто-

сти категориальных признаков данного понятия, 
существует много его толкований. Основные ха-
рактеристики кластера – географическая бли-
зость предприятий, их кооперация наряду с кон-
куренцией, их юридическая самостоятельность. 
Эти черты позволяют причислять к кластерам и 
группу предприятий, локализованных в рамках 
муниципального образования, и межнациональ-
ные производственные структуры. Мы рассма-
триваем региональный кластер как экономиче-
скую структуру и объект управления на уровне 
отдельного административно-территориального 
образования или группы таких образований, на-
ходящихся в непосредственной близости, а так-
же как объект государственного управления. 

Прообразом региональных промышленных 
кластеров в странах Восточной Европы явля-
ются территориальные производственные ком-
плексы (ТПК), которые в 30-40-х годах осно-
ватель школы экономического районирования 
Н. Н. Колосовский определил как «взаимообус-
ловленное (соподчиненное) сочетание производ-
ственных предприятий и селитьбы (населенных 
мест) либо на ограниченной территории (локаль-
ные комплексы), либо на территории экономи-
ческого района (районные комплексы)». Произ-
водственный комплекс – такое экономическое 
сочетание предприятий в одной промышленной 
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точке или целом районе, при котором достигает-
ся определённый экономический эффект за счёт 
удачного подбора предприятий в соответствии с 
природными и экономическими условиями райо-
на, с его транспортным и экономико-географиче-
ским положением [1, c. 109]. В 1970-х годах тер-
мин «кластер» использовался А. П. Горкиным и 
Л. В. Смирнягиным, К. Фредрикссоном и Л. Линд-
марком для обозначения скоплений предприятий 
в пространстве.

В 1990 г. М. Портер определял кластеры как 
сконцентрированные по географическому при-
знаку группы взаимосвязанных компаний, спе-
циализированных поставщиков, поставщиков 
услуг и связанных с их деятельностью организа-
ций в определенных областях, конкурирующих, 
но вместе с тем и ведущих совместную работу. 
Основой для формирования кластеров является 
возможность и/или необходимость совместного 
использования многими хозяйствующими субъ-
ектами одного или нескольких объединяющих 
факторов, таких как базовая технология, ка-
налы маркетингового продвижения продукции, 
система подготовки кадров, система генерации 
ноу-хау [2, с. 198]. Кластеры формируются на 
принципах самоорганизации экономических от-
ношений, а ТПК создавались решениями руко-
водства страны для общегосударственных целей: 
«Важное обстоятельство, которое часто недооце-
нивается: комплекс ведущих отраслей экономи-
ческого района есть звено союзного хозяйства, а 
не только хозяйства данного района. Кузбасс – 
это вторая союзная угольная база, Поволжье-
Урал – вторая союзная нефтяная база, Средняя 
Азия – союзная хлопковая база. Словом, эконо-
мическое районирование проводится не для ре-
шения узкоместных задач, а для задач союзного 
значения. Это определяет методику экономиче-
ского районирования» [1, c. 108]. В плановой эко-
номике ТПК строились на основе просчитанных 
технико-экономических моделей, имели чёткие 
географические границы (часто они проектирова-
лись при освоении малонаселённых территорий). 
Кластер же строится на принципах рыночной 
экономики и объединяет независимые предпри-
ятия, которые могут относиться к различным от-
раслям, состав его участников непостоянный, как 
и их договорные отношения. ТПК решали задачи 
экономики страны в целом, а кластеры объеди-
няют компании с самостоятельными задачами, 
однако их кооперация усиливает потенциал ре-
гиональной и государственной экономики. 

В теории региональных кластеров М. Энрайта 
и Б. Робертса в 90-х годах промышленные кла-
стеры – это географическая агломерация фирм, 
которые находятся в географической близости 
и работают в одной или нескольких родствен-
ных отраслях экономики. При этом отмечалось, 
что понятие «промышленный кластер» содер-
жит толкование связи между группами деловых 
предприятий и некоммерческих организаций «на 
основе отношений «покупатель – поставщик» 
или на базе использования общих технологий, 
каналов распределения, общего рынка или со-
вместного рынка труда» [4, с. 12]. В работах кол-
лектива Т. В. Усковой «регинальный кластер» и 
«промышленный кластер» дифференцируются. 

«Промышленный кластер состоит из всевозмож-
ных действующих лиц, ресурсов и видов дея-
тельности, которые объединяются вместе для 
развития, производства и продажи разнообраз-
ных типов товаров и услуг. Критическая масса 
в цепочке начисления стоимости делает фирмы 
более конкурентными, поскольку они извлекают 
выгоды из общего рынка труда и других фак-
торных условий. Промышленный кластер, как 
правило, пространственно не привязан к какой-
либо урбанизированной области. В противопо-
ложность региональному кластеру, он обладает 
потенциалом расширять границы, охватывая 
весь регион или страну» [2, с. 133].

В гражданской авиации выделяются две мо-
дели кластеров: кластеры предприятий, которые 
занимаются производством, техобслуживанием 
и ремонтом авиатехники и кластеры авиатран-
спортных услуг. Во втором случае авиакластером 
называют группу близких друг к другу авиаузлов 
и аэропортов [5, с. 10]. На основе анализа стати-
стики авиаперевозок Российской Федерации вы-
делены 19 таких авиакластеров (групп аэропор-
тов), границы которых не совпадают с границами 
традиционных экономических районов [5, с. 7], 
границы субъектов РФ при таком подходе так-
же нивелируются. Однако чаще под авиакла-
стерами подразумевают сконцентрированные на 
ограниченной территории группы предприятий, 
основной деятельностью которых является про-
изводство и эксплуатация авиатехники, НИОКР 
и образовательная деятельность. Единство произ-
водства, эксплуатации авиатехники, подготовки 
кадров для этих сфер и научно-технические раз-
работки – это отличительные особенности регио-
нальных авиационных кластеров.

Авиакласторы Российской Федерации – это 
региональные промышленные кластеры, сочета-
ющие производственную деятельность, транспор-
тно-логистическую и научно-исследовательскую 
деятельность, подготовку кадров для авиастрое-
ния и авиаперевозок. Формирование региональ-
ных кластеров активизировалось с подъёмом 
промышленного производства в 2000-е годы. Эко-
номический подъём в тот период активизиро-
вал не только крупные предприятия, но малый 
и средний бизнес в регионах, что способствова-
ло формированию кластерных структур «снизу», 
естественной кооперации предприятий. Форми-
ровались и институциональные основы деятель-
ности кластерных образований: федеральный за-
кон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» от 22.07.2005 г., закон 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ», «Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года» (Распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).

Экономический кризис 2008-2009 гг. пока-
зал, что положительные результаты развития 
промышленного производства нуждаются в го-
сударственной поддержке. Согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации (распоряжение Пра-
вительства РФ 17.11.2008 г. № 1662-р), в стране 
создаётся сеть инновационных высокотехноло-
гичных кластеров. Их деятельность поддержива-
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ется Указом Президента РФ № 596 от 7.05.2012 г. 
«О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике», а также Программой развития 
региональных инновационных кластеров (По-
ручение Правительства РФ № ДМ-П8-5060 от 
28.08.2012 г.), которая на конкурсной основе пре-
доставила бюджетную поддержку 25 региональ-
ным кластерам. В их числе четыре авиакласте-
ра, которые мы причисляем к кластерам «певой 
волны», оформившимся несколько раньше, чем 
другие региональные авиакластеры:

1) Консорциум «Научно-образовательно-про-
изводственный кластер «Ульяновск-авиа» обра-
зован в 2009 г., ядро кластера – АО «Авиастар-
СП» (производство и ремонт Ту-204, Ил-476, 
Ан-124), в составе кластера более 70 организа-
ций: авикаомпания «Волга-Днепр», два между-
народных аэропорта, предприятия, изготавлива-
ющие оборудование для авиационной техники;

2) Инновационный территориальный кластер 
«Технополис «Новый Звездный» создан Пору-
чением Правительства РФ № ВП-П17-1232 от 
29.02.2012 г.), его специализация – ракетное дви-
гателестроение, авиационное двигателестроение, 
энергетическое машиностроение, энергетика и 
металлургия; в кластере 9 якорных предприятий 
с годовой выручкой более 1 млрд. руб.;

3) Инновационный территориальный Аэрокос-
мический кластер Самарской области соглаше-
нием 2012 г. объединил «ЦСКБ-Прогресс», НИИ 
«Экран», АО »Авиакор-авиационный завод», Са-
марский государственный аэрокосмический уни-
верситет; кластер включает три подкластера: 
ракетно-космический, подкластер авиастроения, 
подкластер двигателестроения;

4) Инновационный территориальный кластер 
авиастроения и судостроения Хабаровского края 
объединяет филиал АО «Гражданские самолеты 
Сухого», Хабаровский радиотехнический завод 
и ряд других крупных промышленных предпри-
ятий, научно-исследовательских и образователь-
ных организаций (Протокол общего собрания 
участников кластера № 1 от 13.04.2012 г.). 

Целесообразность интеграции авиастроитель-
ных предприятий и транспортно-логистических 
структур наиболее ощутима в ситуации эконо-
мического кризиса. После 2012г. негативные тен-
денции в экономике нарастали, что подталки-
вало предприятия к консолидации, и процессы 
кластерообразования усилились. Приняты ряд 
нормативно-правовых актов, в которых отме-
чалась приоритетность кластерных принципов 
производства: «Концепция снижения админи-
стративных барьеров для предпринимательской 
деятельности» (Распоряжение Правительства 
РФ № 1021-р от 10.06.2011 г.), Программа Пра-
вительства Российской Федерации «Развитие 
авиационной промышленности на период с 2013 
по 2025 год» от 23.11.2012 г., Закон «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации»  
№ 488-ФЗ от 31.12.2014 г.

В итоге в течение 2012-2015гг. в большинстве 
регионов Российской Федерации авиастроитель-
ные предприятия начали формировать кластер-
ные структуры, о чём заключались соответ-
ствующие соглашения. Данные объединения мы 
относим ко «второй волне» авиакластеров:

1) г. Жуковский – Национальный центр ави-
астроения (Указ Президента РФ № 217, 2008 г.), 
на базе которого создан авиационный инноваци-
онный кластер (Соглашение о создании кластера 
от 28.08.2015 г.);

2) г. Уфа – кластер легкой и сверхлегкой ави-
ации (Постановление Правительства республики 
Республики Башкортостан № 447 «О формиро-
вании кластеров в Республике Башкортостан» от 
7.12.2011г.);

3) г. Казань – авиационный кластер Респу-
блики Татарстан (Соглашение о создании кла-
стера от 14.08.2012 г.);

4) г. Нижний Новгород – авиастроительный 
технопарк на территории нижегородского ави-
азавода и авиационный кластер Нижегородской 
области (Соглашение о создании кластера от 
27.09.2012 г.);

5) Воронежская область – Воронежский ави-
ационный технопарк – ядро воронежского авиа-
кластера (Соглашение от 6.06.2015 г.);

6) г. Иркутск – машиностроительный кластер 
(Соглашение о создании кластера от 20.11.2014 г.);

7) г. Калуга – НО «Кластер авиационно-косми-
ческих технологий полимерных композиционных 
материалов и конструкций Калужской области» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
11.11.2014 г.) и авиационный транспортно-логи-
стический кластер (февраль 2016 г.);

8) г. Ростов-на-Дону и г.Таганрог – Иннова-
ционно-технологический кластер «Южное со-
звездие» (Соглашение о создании кластера от 
29.01.2015 г.).

Нельзя утверждать, что кластеры «первой 
волны» являются лидерами рынка, а кластеры 
«второй волны» менее конкурентоспособны. Это 
интегрированные образования, которые работа-
ют на различных рынках, а также могут взаи-
модействовать как смежники. Специализация 
предприятий-кооперантов данных кластеров 
различна, а продукция для авиатранспортной 
отрасли для многих предприятий не является 
профильной. Кроме того, полная загруженность 
производственных мощностей заказами для ави-
атранспорта возможна только при масштабных 
контрактах, что в ситуации экономического кри-
зиса не всегда возможно.

Каждый из названных кластеров имеет от-
личительные особенности, обусловленные исто-
рически сформированными в регионе произ-
водственными отношениями, специализацией и 
масштабами бизнес-структур. Однако можно вы-
делить основные черты, отличающие авиакла-
стеры России как форму региональных промыш-
ленных кластеров. 

Во-первых, деятельности резидентов класте-
ра, диверсифицирована, выпуск ими продукции 
и услуг авиационной специализации дополняет-
ся иными видами товарного предложения. Если 
в рамках отрасли предприятия идентифициру-
ются на основе выпуска одного или родственных 
видов продукции, то в кластере они могут иметь 
различные специализации, тем более, что в со-
временных экономических условиях отсутствуют 
крупные заказы на авиатехнику гражданского 
назначения, серийное производство воздушных 
судов и авиакомпонентов. Относительно стабиль-
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на деятельность научно-исследовательских и 
образовательных организаций авиакластеров, а 
также спрос на услуги техобслуживания и ре-
монта воздушных судов.

Во-вторых, для всех авиакластеров России 
первоочередными задачами являются техноло-
гическая модернизация, развитие инфраструк-
туры, а также инновационная направленность 
производственных процессов. Данные процес-
сы нуждаются в инвестициях, которые частич-
но привлекаются из государственного и регио-
нальных бюджетов, при этом на региональном 
уровне формируются условия благоприятного 
налогообложения и иные административные 
преференции, обеспечивающие приток частных 
инвестиций в перспективные проекты. Для пред-
приятий-кооперантов авиакластеров это значимо 
в силу отдалённого горизонта инвестирования, 
что в условиях экономической нестабильности 
повышает инвестиционные риски. 

В-третьих, для всех авиакластеров ха-
рактерно сотрудничество производственных 
предприятий, предприятий авиатранспортной 
инфраструктуры, авиакомпаний и научно-ис-
следовательских и образовательных органи-
заций. Данные организации во всех регионах 
являлись основными с момента заключения 
соглашений о формировании авиакластеров, 
взаимодействуют между собой как на уров-
не неформальных связей, так и на договорной 
основе. Это обусловлено традиционным разде-
лением функций, характерным для ТПК: про-
изводственные процессы, эксплуатация авиа-
техники, подготовка кадров для производства, 

развитие услуг по техобслуживанию и ремонту 
авиатехники.

В-четвёртых, развитие авиакластеров про-
исходит при поддержке государственных реги-
ональных органов власти. Институциональное 
оформление сотрудничества кооперантов класте-
ров после 2012г. активизировалось в связи с эко-
номическими и законодательными изменениями. 
Административные решения и законодательные 
инициативы на государственном и региональном 
уровнях обеспечили поддержку предприятиям 
авиатранспорта, а также малому и среднему 
бизнесу в кластерных образованиях. 

Выводы из проведенного исследования. 
Предприятия авиастроения, эксплуатационные 
авиапредприятия, а также научные и образо-
вательные организации авиационного профиля 
объединяются на уровне регионов в кластерные 
структуры, поскольку кооперация и конкуренция 
в таких образованиях обеспечивает им экономи-
ческую эффективность. При этом авиационная 
специализация не является в таких структурах 
единственной, деятельность кооперантов класте-
ра диверсифицируется, что обеспечивает им фи-
нансовую устойчивость. Авиакластеры как форма 
региональных промышленных кластеров нужда-
ются в модернизации инфраструктуры и в дол-
госрочных инвестициях, гарантировать которые 
может только государственная поддержка. Меры 
законодательной и административной поддержки, 
предоставляемые региональным авиакластерам 
Российской Федерации, имеют следствием сохра-
нение и развитие их производственного потенци-
ала, несмотря на экономическую нестабильность.
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Сьогодні інтернет стає каталізатором еконо-
мічного зростання, відкриваючи безмежні про-
стори для економічної активності, освоєння но-
вих ринків і аудиторій, як для бізнесу, так і для 
некомерційного сектора. Кількість природних ре-
сурсів обмежена, але немає ніяких кордонів для 
зростання ринків інфокомунікаційних послуг.

Internet – це об'єднання десятків тисяч ло-
кальних мереж, розкиданих по всьому світу. 
Internet – це єдина мережа, здатна передавати 
інформацію з будь-якої точки земної кулі в будь-
яку іншу точку. Близько 78% користувачів вихо-
дять в мережу щодня, повідомляється в дослі-
дженні. Більшість користувачів використовують 
домашній комп'ютер – 65%, 59% користувачів 
виходять в мережу і на роботі, 75% користують-
ся ресурсами мобільного зв'язку, 21% викорис-
товують комп'ютери в школах і університетах, в 
той час як частка людей користуються послуга-
ми інтернет-кафе становить лише 7%.

Аудиторія інтернет – це найбільш активна 
частина працездатного населення в світі, орі-
єнтована на розвиток прогресу і інновацій. А в 
загальному – це ще й найбільш інтелектуальні 
здебільшого представники суспільства. Для них 
найважливішими цінностями є свобода слова і 
вираження думки. Вони готові підтримати будь-
які позитивні починання і моментально реагують 
на спроби введення цензури або обмежень з боку 
держави.

Більше 80% інтернет-аудиторії користуєть-
ся найбільшими і відомими інтернет-портала-
ми. Слід зауважити, що Інтернет-аудиторія за 
краще читати інформацію від великих, і як їй 

здається, найбільш достовірних медійних засобів 
масової інформації.

У свою чергу популярність соціальних мереж 
(Social Media) в сучасному світі просто безмежна. 
Вони стають все більш і більш поширеним яви-
щем. Одне з визначень поняття соціальна мережа 
(Social Media) говорить, що це сайт розрахований 
на багато користувачів, який наповнюється ін-
формацією самих учасників. Як відомо, людина, 
істота, якій просто необхідно постійне спілкуван-
ня, ця потреба закладена в ньому самою приро-
дою. Але в реальному житті повністю задовольни-
ти цю потребу буває не завжди можливо. Ось тут 
і приходить на допомогу інтернет з його безмеж-
ними можливостями, в тому числі і спілкування. 
Спілкування в соціальних мережах з'явилося з 
появою засобів комунікацій, таких як електронна 
пошта, телеконференції, але варто відзначити, що 
спочатку вони розроблялися для ділового спілку-
вання, але з появою в мережі індивідуальних ко-
ристувачів, воно стало набагато вільніше. Серед 
любителів соціальних мереж віртуальне спілку-
вання має деякі плюси. Наприклад, не потрібно 
робити вигляд, показувати себе з кращого боку, 
як в реальному житті. Коли людина спілкується в 
соціальній мережі, він намагається надати ту ін-
формацію, яка більш вигідна для нього.

Виходячи з цього, метою цього дослідження 
стало визначення ролі та впливу соціальних ме-
реж (Social Media) на розвиток індустрії туризму 
в сучасному світі.

Найбільш популярними формами спілкування 
в мережі є форуми, блоги, між учасниками по-
ступово встановлюються соціальні зв'язки. Вва-
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жається, що однією з перших соціальних мереж 
став популярний в наш час сайт «Однокласни-
ки», який був розроблений в 1995 році. Його при-
значення полягає в підтримці зв'язку між друзя-
ми і родичами. Зараз з'явилася велика кількість 
подібних сайтів, в яких зареєстровано величезне 
число користувачів різного віку і соціального рів-
ня. Соціальні мережі, такі як «В контакті», «Мій 
світ» і т.п. Доступні практично всім. Необхідним 
критерієм в них є реєстрація. Сайти дозволяють 
обмінюватися різною інформацією: це фотогра-
фії, відео ролики, прослуховування улюбленої 
музики. Сайти дозволяють не тільки підтриму-
вати старі знайомства, а й придбати нові, вони 
допомагають знайти вигідні для себе знайомства.

Варто також відзначити, що соціальні мере-
жі дуже потужний двигун різної реклами. У наш 
час вони є дуже перспективними для розвитку 
різних галузей економіки, в тому числі і такої 
галузі як індустрія туризму.

Широке застосування інтернет-технологій 
стає однією з найактуальніших завдань у розви-
тку індустрії туризму. Сьогодні без інтернету не-
можливо уявити діяльність сучасної туристичної 
фірми, Інтернет використовується практично у 
всіх основних бізнес-процесах всередині турист-
ської компанії, починаючи від пошуку і залучен-
ня клієнтів в якості комунікаційного і маркетин-
гового інструменту і закінчуючи формуванням 
турпродукту. Інтернет поступово займає все 
більш значимий сегмент туристського ринку.

Турфірми, перевізники, готельні мережі та 
інші компанії об'єднуються в Мережі і пропону-
ють можливості онлайн-бронювання. У свою чер-
гу мандрівники все частіше не тільки шукають 
тут інформацію про готелі і місцях відпочинку, 
а й самостійно бронюють всі необхідні послуги.

За 2014 рік кількість відвідувачів сайтів най-
більших агентств Expedia і Thompson зросла на 
80% – обидва роблять ставку на онлайн-броню-
вання квитків, готелів та інших туристичних по-
слуг. За останніми даними, пошукові системи що-
місяця обробляють близько 400 млн. Запитів на 
туристичну тематику. У Великобританії близько 
40 млн жителів повністю або частково формують 
свої подорожі за допомогою інтернету, повідомляє 
travelindustrydeals.com. Дослідження EyeforTravel 
за 2010-15 рік також показують значне зростан-
ня інтересу до онлайн-бронювання в Централь-
ній і Східній Європі. Так, в Чехії за останні два 
роки кількість заброньованих через інтернет ту-
ристських послуг зросла в два рази. У Словенії 
та Словаччини зростання склало 50%. Згідно з 
даними Euromonitor International, в 2015 році в 
країнах Євросоюзу туристський ринок в інтернеті 
виріс на 20% і досяг обороту в 68,7 млрд. євро.

Останні дослідження показують, що на само-
стійному бронюванні авіаквитків можна заоща-
дити близько 9%, а повного комплексу туристич-
них послуг – до 25% щодо вартості турпакета в 
турфірмі. Ці факти сильно турбують агентів, які 
звикли заробляти на перепродажі і тепер зму-
шені шукати нові шляхи розвитку. Більш від-
критими для інтернет-користувачів стають і ве-
ликі корпорації: наприклад, свої блоги створили 
Avis Rent-A-Car, авіакомпанія Delta і багато ін. 
Звичайні призначені для користувача текстові 

блоги також поступово виходять на новий рівень 
відеоблогів і подкастів (тематичних інформацій-
них аудіофайлів).

Помітне розвиток відбувається в мобільних 
технологіях. З'являються можливості подкаст-
путівників в будь-якому доступному місці, все 
простіше забронювати квиток або готель в без-
дротових системах онлайн-бронювання. Про те, 
що тема розвитку туризму в інтернеті стає все 
більш актуальною, говорить той факт, що на 
професійній туристської виставці World Travel 
Market (WTM), яка проходить в Лондоні, окрема 
секція Technology & Online Travel Sector при-
свячена інтернет-рішень в галузі туризму.

При цьому турпродукти на сьогодні є одним 
з чільних місць в обсягах продажів через інтер-
нет. Ця тенденція накладається на збільшується 
бажання туриста самому проектувати свою по-
їздку і відповідно відмова від покупки через ту-
рагентства готового, розрахованого на масового 
споживача турпакета. Все більше число туристів 
в Європі вважає за краще заздалегідь бронювати 
тільки переліт і готель, а інші елементи програми 
докуповувати на місці відповідно до свого індиві-
дуального смаку і графіку.

Ще одна тенденція в сфері туризму є зрос-
тання мобільності споживачів за рахунок появи 
бюджетних авіаперевізників і в зв'язку з цим 
зміна термінів тривалості поїздки до більш ко-
ротким за тривалістю турам і бронювання тур-
послуг напередодні поїздки. Це вимагає від по-
стачальників послуг більш оперативної стратегії 
в інформуванні клієнтів може скоротити термін 
на обробку замовлення.

В останні роки в туризмі відбувається змі-
щення акценту з заходів по рекламі і прямому 
маркетингу до маркетингу напрямків і продажу 
в інтернеті. При цьому турпродукти на сьогодні є 
одним з чільних місць в обсягах продажів через 
інтернет. Споживачі туристського ринку відчуває 
величезну потребу в інформації (докладні описи, 
фотографії, відгуки), яку не здатні задовольнити 
ні друковані видання, ні тим більше такі засоби 
масової інформації як телебачення і радіо. Турис-
ти цінують свій час і підбирають тури найбільш 
зручним і раціональним способом: на туристичних 
інтернет-порталах, в пошукових системах.

Туристські фірми, в свою чергу, прагнуть до-
нести максимум інформації до клієнта. Щоб по-
відомити всю ту ж інформацію в друкованому 
виданні туристська фірма повинна викупити 
цілий випуск туристичного журналу, витрати-
ти час, сили і гроші на відстеження результа-
тів рекламної кампанії. Відвідуваність провідних 
туристичних порталів досягає мільйона чоловік 
в місяць, жоден туристичний журнал не вида-
ється таким тиражем. Тим більше, що вартість 
рекламної площі в інтернет значно нижче, ніж в 
друкованих виданнях.

Величезна конкуренція ринку туристської ре-
клами в інтернет є найбільш переконливим до-
казом того, що реклама туристської фірми в ін-
тернет дає відчутні результати при мінімальній 
вартості. На даний момент рідкісна туристська 
компанія обходиться без інтернет-реклами, тому 
що на сучасному ринку недозволено нехтувати 
таким активним джерелом клієнтів. Боротьба за 
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кращі рекламні позиції починається задовго до 
старту туристичного сезону і, незважаючи на ве-
лику кількість туристських сайтів, найбільш ви-
гідні позиції вимагають завчасного бронювання.

В даний час спостерігаються два основних 
способи використання мережі Інтернет турис-
тичними фірмами:

– реклама туристських послуг і іміджу фірми 
на власних або чужих інтернет-сторінках;

– продаж туристських послуг через інтернет-
сторінки (Інтернет-магазин).

У першому з вищеописаних випадків мере-
жу Інтернет використовується з метою рекла-
ми туристських послуг приблизно так само, як і 
традиційні ЗМІ. На персональних або чужих ін-
тернет-сторінках турагента розміщується інфор-
мація рекламного характеру, дається контактна 
інформація фірми. Переваги використання ре-
клами в мережі інтернет в порівнянні з тради-
ційними ЗМІ, як правило, складаються в більш 
низьких витратах. У другому випадку на інтер-
нет-сторінках туристської фірми наводиться до-
кладний опис послуг, що надаються і забезпечу-
ється можливість заповнення і відправки форми 
заявки на придбання певного туристського паке-
та або окремих туристичних послуг.

Стрімкий розвиток інтернету поступово змі-
нює ставлення туристських фірм до реклами. 
Так, наприклад, деякі агентства стали скорочу-
вати обсяги опублікованій газетної реклами, за-
мість великих рекламних оголошень в газетах 
все частіше зустрічаються маленькі блоки із за-
значенням адреси інформаційної сторінки агент-
ства в інтернеті.

Інтернет дає можливість проводити масо-
ві рекламні кампанії при мінімальних витратах. 
Якщо публікувати комерційну інформацію в по-
пулярному електронному виданні, вона стане 
доступною мільйонам людей всього світу не на 
один день, а на місяць, квартал, рік. За порівняно 
невеликі гроші в мережі можна розмістити самі 
великі відомості про фірму, її товарах і послугах, 
умовах роботи з клієнтами і т.д. Таким чином, 
сучасні інтернет-технології дозволяють турист-
ської організації:

– розширити діапазон послуг, що надаються 
клієнту;

– підвищити оперативність роботи і знизити 
витрати;

– більш ефективно взаємодіяти з партнерами;
– використовувати мультимедійні рекламно-

інформаційні продукти;
– отримати доступ до великих інформаційних 

ресурсів.
Інтернет здатний не тільки передавати інфор-

мацію. Завдяки графічним можливостям компанії 
можуть отримувати наочний матеріал (фотогра-
фії готелів, номерів, засобів транспорту, турист-
ських місць і об'єктів), який широко використо-
вується для залучення клієнтів. Мережа також 
пропонує широко доступні пошукові можливості 
(дозволяючи задати певні параметри пошуку), 
які допомагають клієнту оцінювати і порівнюва-
ти вартісні параметри пропозицій, зберігати за-
цікавила його інформацію і т.д.

Для туристських організацій вирішальне зна-
чення має своєчасність і точність одержуваної 

і відправляється оперативної інформації, тому 
поряд з електронною поштою – найпопулярні-
шою послугою Інтернету – набули широкого по-
ширення і соціальні мережі. Вони зазвичай ви-
користовуються для обміну текстової, графічної 
та іншою інформацією з партнерами і клієнтами. 
Дана послуга дозволяє знизити витрати на те-
лефонний зв'язок в кілька разів і забезпечити 
високу швидкість доставки інформації. Середній 
час доставки повідомлення незалежно від міс-
ця розташування адресата зазвичай становить 
кілька секунд.

Найпоширенішим способом заявити про себе 
в Інтернеті – це створити, підтримувати і ре-
кламувати свій власний інтернет-проект, а саме 
Web-сайт або Web-сторінку. Практично кожна 
туристська фірма вже має свої сайти. Найбіль-
ший інтерес і високу відвідуваність мають ті сай-
ти, які надають не тільки інформацію про фірму 
і пропонованих турпродукти, але і забезпечують 
електронне бронювання і продаж турів. Головна 
особливість туристського електронного магази-
ну – деталізований опис кожного туру, готелю, 
на певну дату з відповідними цінами пропону-
ється можливість замовити конкретний турис-
тичний пакет. Досить розвинена система інтер-
нет-платежів уже дозволяє сьогодні здійснювати 
покупки туру через інтернет, а також визначи-
тися з туром, з конкретною готелем, зробити по-
переднє замовлення.

Говорячи про український ринок інформацій-
них технологій, важливо відзначити, що сьогод-
ні він знаходиться на тій стадії, коли більшість 
турфірм готові надати всю необхідну клієнтові 
інформацію в режимі онлайн, а український спо-
живач підготовлений до використання інтернет-
технологій в своїх цілях, частка потенційно пла-
тоспроможних користувачів Мережі становить 
близько 70%. Були проведено соціальне опиту-
вання, і питання про те «Як Ви вибираєте мож-
ливість здійснення туристичної поїздки?» (всього 
віддано голосів 193) дав наступні результати:

– за рекомендаціями друзів, в тому числі в 
соціальних мережах – 36.23%

– періодично переглядаю сайти турфірм – 
26.12%

– виходжу на турфірму через гарячі путів-
ки – 5.37%

– з реклами в ЗМІ – 12.90%
– як доведеться – 19.35%
Кожен продукт туристської індустрії вимагає 

проведення заходів щодо просування, формуван-
ня PR-компанії, реклами в Інтернеті, і, перш за 
все, в соціальних медіа. Туристські компанії ви-
являють підвищену цікавість до нового інстру-
менту маркетингової діяльності – до маркетин-
гу в соціальних медіа (Social Media Marketing). 
Social Media представляє можливим передавати 
інформацію в усіх напрямках [2, c. 24]. Комуніка-
ція в SM здійснюється за допомогою соціальних 
мереж, куди залучені різні групи людей в режи-
мі реального часу, за інтересами.

Social Media Marketing виконує ряд завдань:
– управління думкою цільової аудиторії;
– використання рекламних механізмів в ін-

тернеті, які дозволяють виділити цільову ауди-
торію, і показати рекламу саме їй;
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– збільшення числа споживачів з позитивним 
ставленням до туристської компанії, послуг, пер-
соналу, іміджу, і т.д.;

– корекція небажаних стереотипів, їх заміна 
на позитивні;

– збільшення відвідуваності сайту компанії;
– збільшення популярності бренду, зростан-

ня продажів пропозицій і послуг компанії [1].
У Social Media Marketing застосовуються свої 

інструменти:
– підбір Social Media і створення нових (влас-

них блогів, форумів, щоденників);
– створення нових електронних ЗМІ;
– управління спільнотами;
– партизанський, вірусний, провокаційний 

маркетинг;
– розкрутка сайту;
– використання рекламних прийомів в Social 

Media для залучення уваги покупців до нових 
акцій і послуг;

– стимулювання інтернет продажів за раху-
нок проведення різних акцій [3, с. 76].

Основний механізм Social Media Marketing 
(SMM) – сформувати громадську думку заради 

комерційного успіху з просування турпродукту. 
Соціальні мережі це, мабуть, один з простих і 
швидких способів донесення інформації до по-
тенційного споживача. Їх використання робить 
роботу маркетологів легше, адже вся багатоміль-
йонна аудиторія розбивається на спільноти за 
інтересами, де простежується сегментація. Для 
розкрутки певного туристського об'єкта марке-
тологу необхідно зробити добірку конкретних 
спільнот і працювати з ними. Ще не так давно 
досить було мати свій сайт, реклама в інтернеті 
поширювалася з нього. Залежність будувалася 
по ланцюжку: компанія-сайт- цільова аудито-
рія. Сьогодні багатомільйонна армія споживачів 
отримують інформацію в Social Media. Заходячи 
на який-небудь сайт і бачачи значок Facebook, 
Twitter, Вконтакте, інтернет-користувачі пере-
ходять на сторінку цієї організації в соціальній 
мережі [5, с. 17]. Це дуже зручно, адже корис-
тувач, перебуваючи на одному сайті знаходить 
все, що його цікавить, може залишати коментарі, 
обмінюватися думкою і інформацією, робити «пе-
репост» інформації на свою сторінку, де бачать 
інші користувачі і т.д. по ланцюжку.
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ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА СТАН ДЕРЖАВИ В ЦІЛОМУ

У статті розглядаються те, як процес роботи регіонів впливає на розвиток держави в цілому. Оскільки вони не тільки 
визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Також пропонуються шляхи 
покращення регіональнальної економіки та вирішення проблем економічного розвитку країни.
Ключові слова: регіональна політика, територіальна структура, ринкові відносини, криза, економічний потенціал, 
продуктивні сили, стратегічне планування, безробіття, державне регулювання.

Постановка проблеми. Відсутність у минулому 
власної виваженої регіональної політики в країні 
призвела до значних диспропорцій у територі-
альній структурі української економіки, неефек-
тивного використання переваг територіального 
поділу праці, природно-ресурсного та науково-ви-
робничого потенціалу регіонів, до надмірного за-
бруднення навколишнього середовища у багатьох 
містах і районах. Також слабкою є фінансово-еко-
номічна база багатьох адміністративно-терито-
ріальних одиниць. Усе це зумовлює необхідність 
вжиття цілеспрямованих заходів державної регі-
ональної економічної політики, які б забезпечили 
ефективне регулювання процесів регіонального 
розвитку, узгодження дій центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади щодо структур-
ної перебудови економіки країни та послідовного 
впровадження ринкових відносин.

Нинішній соціально-економічний та еколо-
гічний стан регіонів є наслідком загальної кризи 
економіки. Незважаючи на потужний економічний 
потенціал, величезні можливості для стабілізації 
і пожвавлення господарської діяльності, в Укра-
їні непомітні суттєві позитивні зрушення. Нера-
ціональне і неповне використання економічного 
потенціалу зумовлене рядом факторів, у тому 
числі – недостатньою увагою до регіональних 
проблем, до наявних диспропорцій у розміщенні 
продуктивних сил. Розробку і проведення регіо-
нальної політики в країні ускладнює значна ди-
ференціація її соціально – економічного простору. 
Внаслідок кризової ситуації в економіці звужу-
ються фінансові можливості уряду і гостріше про-
являється розрив у рівнях, темпах розвитку, пе-
ревагах та можливостях окремих регіонів.

Ступінь соціальної диференціації регіонів відби-
вається у динаміці і структурі зайнятості, безробіт-
ті, рівні доходів та реального споживання [2, c. 6].

Для розв'язання цих проблем постає необхід-
ність створити умови для оптимальної економіч-
ної самостійності регіонів, вжити організаційні, 
правові та економічні заходи для забезпечення 
ефективного державного регулювання процесів 
регіонального розвитку країни та координації 
міжрегіональних зв'язків, тобто опрацювати за-
сади продуманої державної регіональної політики.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в тому щоб чітко обґрунтувати про-
блеми регіонів в процесі економічного розвитку 
держави та шляхи їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і результатів. Ва-
гомий внесок у дослідження питань, пов'язаних 
з розвитком регіонів та впровадженням страте-
гічного планування на регіональному рівні, зро-
били зарубіжні вчені: Ансофф І., Брайсон Ф., 
Варда Я., Гордон Г., Карлоф Б. та вітчизняні: 
Данилишин Б.М., Долішний М.І., Кравченко В.І., 
Леонідов І.Л., Невелєв О.М., Панасюк Б.Я., Скля-
рук Н.І., Черевко О.В., Шаров Ю.П., Щелку-
нов В.І., Щукін Б.М. та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регіональна економіка – галузь економічної на-
уки, яка вивчає закони й закономірності суспіль-
ного відтворення, механізм їх дії та реалізації на 
регіональному рівні [5, c. 36].

Завдання регіональної економіки полягає в 
зближенні регіонів за рівнем соціально-еконо-
мічного розвитку і подолання дезінтеграційних 
тенденцій, створення рівних соціально-економіч-
них і екологічних умов розвитку регіонів з метою 
становлення в них постіндустріального розвине-
ного суспільства, підвищення рівня життя усіх 
громадян [5, c. 37].

Економічний суверенітет України призвів 
до розвитку економічної самостійності регіонів, 
що у своє чергу вимагає посилення пошуку іс-
тини та впровадження практично прогресивних 
форм ведення економіки на регіональних рівнях. 
У цьому особливого значення набувають вивчен-
ня нагромадженого досвіду, користування та за-
стосування наукових розробок з питань госпо-
дарського управління у регіональних системах, 
розробка пропозицій тощо.

У сучасний період, незважаючи на високий 
природно-ресурсний потенціал, наявність зна-
чних виробничих потужностей, висококваліфіко-
ваних кадрів у всіх галузях народного господар-
ства, Україна істотно відстає за найважливішими 
економічними показниками від багатьох розви-
нутих країн. 

Основними причинами цього є:
1. розрив існуючих господарчих зв'язків, а, 

отже, руйнування налагоджених технологічних 
циклів;

2. руйнування існуючої фінансової системи 
і необхідність побудови нової системи, а також 
необхідність її удосконалення у відповідності до 
сучасної фінансової практики;

3. неврівноваженість галузевої структури народ-
ного господарства на території України, пов'язана 
із переважанням виробництва засобів виробництва 
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над виробництвом товарів споживання і доміну-
ванням енерговитратних галузей виробництва при 
енергодефіцитності балансу країни;

4. нерівномірність концентрації персоналу різ-
них спеціальностей, що призвело до дисбалансу 
на ринку праці і високого рівня явного і прихова-
ного безробіття;

5. неефективна система регіонального управ-
ління, що не враховує можливості місцевого са-
моврядування у використанні економічного по-
тенціалу регіонів;

6. нерівномірність екологічного навантаження 
на територію України, часткове вичерпання пев-
них складових природно-ресурсного потенціалу 
у зв'язку із їх посиленою експлуатацією;

7. необхідність врахування сучасних світових 
тенденцій у розвитку господарчих комплексів та 
виникнення нових світогосподарчих зв'язків.

Найефективнішим із шляхів покращення еко-
номічного стану держави є чіткий законодавчий 
розподіл повноважень, відповідальності та фі-
нансово-економічної бази між різними рівнями 
управління: загальнодержавним, регіональним і 
місцевим.

Державне регулювання регіонального еконо-
мічного розвитку забезпечує активізацію госпо-
дарської діяльності в регіонах, запроваджуючи 
нові виробничі відносини і впливаючи на поліп-
шення використання природно-ресурсного та еко-
номічного потенціалу; створює умови для посилен-
ня спеціалізації регіонів, прискореного розвитку 
прогресивних галузей економіки, залучення іно-
земного капіталу в регіони з найсприятливішими 
умовами, а також здійснює державне регулюван-
ня, спрямоване на ліквідацію локальних екологіч-
них криз та створення належних умов для життє-
діяльності населення на території країни [1, c. 22].

Основними складовими елементами механіз-
му державного регулювання є: 

1. законодавчо-нормативна база; 
2. бюджетно-фінансове регулювання регі-

онального розвитку та селективна підтримка 
окремих регіонів з боку держави; 

3. створення та розвиток спеціальних (віль-
них) економічних зон у певних регіонах; 

4. розвиток міжрегіонального та прикордонно-
го співробітництва.

Законодавчі акти визначають права і обов'язки 
регіонів у бюджетній і податковій політиці Укра-
їни, їх повноваження в управлінні майном, що 
перебуває у загальнодержавній власності, їх 
участь у реалізації загальнодержавних та регіо-
нальних програм [4, c. 56]. 

Нормативні акти регулюють порядок створен-
ня та використання регіональних фондів субвен-
цій, інвестування, соціальної підтримки населен-
ня. Для повнішого врахування інтересів регіонів 
за допомогою нормативних актів вносяться уточ-
нення та доповнення до деяких законодавчо-нор-
мативних актів. 

Принципи формування та розподілу фінансо-
вих ресурсів між державними й місцевими бю-
джетами є ключовими механізмами регіонального 
розвитку. Держава спрямовує свою політику на 
зміцнення фінансової автономії адміністративно-
територіальних одиниць, сприяючи зростанню 
бюджетних надходжень від їхніх власних доходів.

Податкова система на центральному й міс-
цевому рівнях базується на законодавчо вста-
новлених стабільних ставках податкових над-
ходжень до державного та місцевих бюджетів і 
розширенні прав місцевих органів влади щодо 
запровадження місцевих податків і зборів. З ме-
тою посилення соціального захисту населення 
мають застосовуватися регіональні системи міні-
мальних соціальних стандартів [4, c. 61]. 

Використання прямого державного інвесту-
вання, надання субсидій, створення спеціальних 
фондів для фінансування програм, залучення 
іноземного та вітчизняного приватного капіталу, 
пільгове кредитування й оподаткування, префе-
ренції та використання позабюджетних коштів 
посилюють вплив держави на економіку регіонів. 

Із централізованих джерел фінансуються ви-
трати на нове будівництво, роботи з реконструк-
ції підприємств базових галузей промисловості, 
агропромислового та військово-промислового 
комплексів, будівництво важливих природоохо-
ронних об'єктів, тобто ті підприємства й галузі, 
які мають загальнодержавне значення. Також 
державою фінансуються витрати на прискорений 
розвиток галузей економіки окремих регіонів, 
які могли б якнайшвидше забезпечити стабільне 
надходження валютних коштів і зростання об-
сягів виробництва товарів народного споживання. 

Особливим напрямком державної допомоги є 
фінансування структурної перебудови і рекон-
версії депресивних територій, тобто таких, де 
показники розвитку відстають від нормативних 
або середніх по регіону [3, c. 54]. 

Також допомога надається регіонам з відносно 
низьким рівнем промислового потенціалу та над-
лишком трудових ресурсів, гірським та іншим 
регіонам зі складними природно-географічними 
та екологічними умовами. У такий спосіб держа-
ва здійснює загальнонаціональні програми для 
розв'язання найважливіших регіональних про-
блем, а саме:

1. забезпечення соціальних гарантій для на-
селення регіонів; 

2. надання цільової фінансової допомоги окре-
мим регіонам з метою прискорення реформуван-
ня економіки. 

3. фінансування будівництва й функціонуван-
ня загальнонаціональних об'єктів культури, осві-
ти, науки, охорони здоров'я; 

Реалізація державних регіональних про-
грам – це засіб регулювання розвитку економіки 
регіонів. Вони дають можливість узгодити тери-
торіальні, галузеві та державні інтереси.

Сучасний розвиток світової економіки свід-
чить, що головною рушійною силою будь-якої 
національної господарської системи є регіони. 
Саме на рівні регіонів вирішуються питання від-
творення продуктивних сил, реалізуються про-
екти соціально-економічного розвитку, задоволь-
няються ключові соціальні потреби населення. 
Саме показники розвитку регіональної економіки 
є критерієм визначення рівня економічного роз-
витку держави в цілому.

Головною метою державного управління регі-
онального розвитку є забезпечення економічної 
та соціальної стабільності, захист вітчизняних 
виробників на світових ринках, правовий пере-
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розподіл доходів громадян, гармонізація май-
нових відносин, зміцнення існуючого ладу, де-
мократизація управління, транзит держави в 
європейські та євроатлантичні структури тощо.

Регіональний розвиток як об'єкт дер-
жавного управління є складною системою 
взаємопов'язаних елементів зі своєю специфіч-
ною структурою, культурою та рівнем розвитку, 
яка суттєво впливає на соціально – економічну 
ситуацію в державі й безпосередньо залежить 
від неї щодо впровадження дієвих механізмів 
власної динаміки зростання, вирішує ряд вну-
трішніх проблем стосовно ефективного викорис-
тання всіх наявних ресурсів на засадах самоза-
безпечення та самодостатності [4, c. 23].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Регіональна економіка – одна з найважливіших 
галузей економічних знань, вона займається до-
слідженням закономірностей, принципів всіх 
елементів продуктивних сил та соціальної інф-
раструктури в територіальному аспекті, аналі-
зом і прогнозуванням, а також обгрунтуванням 
напрямів розміщення продуктивних сил з ураху-
ванням загальної стратегії соціально-економіч-
ного розвитку та екологічних вимог; вивченням 
економіки республік і регіонів та міжрегіональ-
них економічних зв'язків, дослідженням терито-
ріальної організації господарства. 

Головні проблеми сучасної регіональної еко-
номіки:

– розрив існуючих господарчих зв'язків, а, 
отже, руйнування налагоджених технологічних 
циклів;

– руйнування існуючої фінансової системи 
і необхідність побудови нової системи, а також 
необхідність її удосконалення у відповідності до 
сучасної фінансової практики; 

– неврівноваженість галузевої структури народ-
ного господарства на території України, пов'язана 
із переважанням виробництва засобів виробництва 
над виробництвом товарів споживання і доміну-
ванням енерговитратних галузей виробництва при 
енергодефіцитності балансу країни;

– нерівномірність концентрації персоналу різ-
них спеціальностей, що призвело до дисбалансу 
на ринку праці і високого рівня явного і прихова-
ного безробіття;

– необхідність врахування сучасних світових 
тенденцій у розвитку господарчих комплексів та 
виникнення нових світогосподарчих зв'язків.

– неефективна система регіонального управ-
ління, що не враховує можливості місцевого са-
моврядування у використанні економічного по-
тенціалу регіонів та інші.

Дієвим шляхом вирішення проблем розвитку 
держави є чіткий розподілу повноважень, відпо-
відальності та фінансово – економічної бази між 

різними рівнями управління [2, c. 45]. Такий роз-
поділ дасть змогу покращити показники розвитку 
регіональної економіки і в свою чергу держави.

Державне регулювання регіонального еконо-
мічного розвитку забезпечує активізацію госпо-
дарської діяльності в регіонах, запроваджуючи 
нові виробничі відносини і впливаючи на по-
ліпшення використання природно-ресурсного 
та економічного потенціалу; створює умови для 
посилення спеціалізації регіонів, прискореного 
розвитку прогресивних галузей економіки, залу-
чення іноземного капіталу в регіони з найсприят-
ливішими умовами, а також здійснює державне 
регулювання, спрямоване на ліквідацію локаль-
них екологічних криз та створення належних 
умов для життєдіяльності населення на терито-
рії країни [2, c. 39]. 

Його основними складовими елементами ме-
ханізму державного регулювання є: 

– законодавчо-нормативна база; 
– бюджетно-фінансове регулювання регі-

онального розвитку та селективна підтримка 
окремих регіонів з боку держави; 

– створення та розвиток спеціальних еконо-
мічних зон у певних регіонах; 

– розвиток міжрегіонального та прикордонно-
го співробітництва.

За допомогою цих складових здійснюється 
ефективний розвиток регіонів і загалом держави.

Отже, для забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку регіонів і вирівнювання їхнього 
економічного потенціалу бюджетна політика най-
ближчих років має зосередитися на виконанні 
таких завдань [5, c. 100]: 

– зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів 
з метою ефективного функціонування місцевого 
самоврядування та створення фінансово спромож-
них адміністративно-територіальних одиниць;

– підвищення інноваційної складової місцевих 
бюджетів з метою зміцнення економічного потен-
ціалу адміністративно-територіальних одиниць, 
заохочення місцевих органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування до нарощування влас-
них джерел фінансування;

– продовження вдосконалення міжбюджет-
них відносин, виходячи з динаміки фінансово-
бюджетних та соціально-економічних показників 
розвитку адміністративно-територіальних оди-
ниць на основі якісних стандартів надання пу-
блічних послуг;

– реформування системи планування та ви-
конання місцевих бюджетів на основі запрова-
дження програмно-цільового методу, 

– підвищення ефективного розподілу й вико-
ристання бюджетних ресурсів; 

– підвищення ефективності та дієвості вну-
трішнього фінансового контролю на місцевому й 
регіональному рівнях.
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Постановка проблеми. В ринкових умовах 
господарювання ліквідність, конкуренто- та пла-
тоспроможність виступає головною передумовою 
успішного розвитку будь-якого суб'єкта господа-
рювання. Так як грошові кошти є найважливішою 
ланкою системи кругообігу ресурсів, то основні 
зусилля менеджменту підприємств повинні буди 
спрямовані на вирішення питань ефективного 
управління грошовими коштами, яке ґрунтуєть-
ся на оперативній та достовірній інформації. За 
таких умов зростає роль аудиту грошових коштів 
в касі, який дозволяє проаналізувати поточну та 
історичну інформацію, отриману із системи облі-
ку, виявити та оцінити ризики різної етимології 
та запропонувати напрями підвищення ефектив-
ності управління грошовими коштами.

З економічної точки зору витрати часу і ко-
штів на будь-яку діяльність будуть виправдани-
ми лише за умови того, що доходи від неї будуть 
перевищувати витрати, або буде отримано соці-
альний ефект. Проте на сьогодні є відсутня чітко 
сформульована концепції розвитку аудиту, яка б 
системно враховувала параметри, що дозволяють 
розкрити зміст аудиту як незалежного інструмен-
ту контролю, його функції та завдання, а методи-
ка проведення аудиту не завжди відповідає ви-
могам Європейських ринків [1]. Тому дослідження 
методики проведення аудиту касових операцій в 
контексті еволюції підходів до проведення ауди-
ту та визначення напрямів удосконалення аудиту 
грошових коштів в касі є актуальним.

Значний внесок у розвиток теоретичних, ме-
тодичних та прикладних питань еволюції підхо-
дів до аудиту зробили такі науковці як: М.О. Ви-
ноградова, І.К. Дрозд, К.О. Назарова, О.А. Петрик, 
О.Ю. Редько, В.С. Рудницький, В.В. Рядська. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у вивченні зміни мети та завдань аудиту 
касових операцій при еволюції підходів до поряд-
ку проведення аудиту та удосконаленні методики 
проведення аудиту грошових коштів в касі.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
основі вивчення наукової літератури з проблем 

розвитку аудиту [1-4] було встановлено, що сьо-
годні більшість авторів виділяє три етапи (стадії) 
розвитку сучасного аудиту: підтверджуючий, сис-
темно-орієнтований та ризико-орієнтований аудит.

При підтверджуючому аудиті грошових ко-
штів в касі увага аудитора спрямовується лише 
на детальну перевірку первинних документів 
(касових ордерів, чеків, супровідних відомостей, 
об'яв на внесення готівки та ін), облікових ре-
гістрів і фінансової звітності, зокрема Балансу 
(Звіту про фінансовий стан) та Звіту про рух гро-
шових коштів з метою підтвердження достовір-
ності даних обліку і звітності про касові операції.

При системно-орієнтованому аудиті касових 
операцій акцент переноситься на дослідження 
ефективності системи управління та внутрішньо-
го контролю. Перевірка правильності обліку та 
відображення у звітності даних про грошові ко-
шти в касі передбачає необхідність вивчення сис-
теми внутрішнього контролю (далі СВК) підпри-
ємства і прийняття рішення про її ефективність 
або неефективність. Це є підставою для прийнят-
тя рішення про необхідність та обсяг подальшої 
детальної перевірки і проведення тестів на сут-
тєвість. В межах підходу доведено, що якщо СВК 
працює ефективно, то ретельна перевірка непо-
трібна, оскільки можна довіряти СВК в розкритті 
помилок та припущень. Досліджуються взаємини 
між управлінським персоналом та особами, що за-
лучені до виконання касових операцій.

При ризико-орієнтованому аудиті касових 
операцій використовуються статистичні та не-
статичні методи отримання аудиторських доказів, 
а аудитор приділяє увагу не лише оцінці ефек-
тивності СВК грошових коштів в касі, а й визна-
ченню факторів внутрішнього ризику (контрольне 
середовище, наявність впливу на управлінський 
персонал, сторони, які залучень до операцій з гро-
шовими коштами, фінансовий стан підприємства).

Узагальнення даних про еволюцію підходів 
до порядку проведення аудиту касових операцій 
здійснено у табл. 1. Ми погоджуємося із думкою 
Назарової К.С. [4, с. 45-46] про формування нової, 
четвертої стадії аудиту – «стадії соціальної від-
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повідальності», що принципово відрізняється від 
трьох попередніх рівнем відповідальності суб'єкта 
аудиту за результати своєї діяльності перед сус-
пільством та державою. Так, сьогодні аудитор 

несе морально-етичну, цивільно-правову, адмі-
ністративну та кримінальну відповідальність за 
висловлену позитивну чи негативну думку, якщо 
вона не відповідає дійсному стану речей.

Таблиця 1 
Еволюція підходів до порядку проведення аудиту касових операцій

Етапи 
розвитку 
аудита

Мета 
аудита 

грошових 
коштів в 

касі

Особливості 
методики аудиту 
касових операцій Етапи аудиту касових операцій Переваги Недоліки

Призначен-
ня процедур

Обсяг 
аудита

Підтвер-
джуючий 
аудит 
(1850 р. – 
кінець 
1940-х 
років  
ХХ ст.)

Поперед-
ження і 
виявлення 
помилок, 
зловживань 
і шахрай-
ства щодо 
грошових 
коштів в 
касі шляхом 
детально-
го аналізу 
кожної гос-
подарської 
операції, 
інформація 
про яку 
наведена в 
обліку 

Підтвер-
дження 
записів у 
обліку

Су-
цільна 
пере-
вірка

1. Початкова стадія (або плану-
вання)
1.1. Вибір суб'єкта аудиту, озна-
йомлення з його бізнесом та ста-
ном обліку.
1.2. Ознайомлення із статутом, 
установчими документами, на-
казом про облікову політику та 
правовими зобов'язаннями клієнта.
1.3. Визначення обсягу робіт, узго-
дження суми оплати та складання 
угод.
2. Дослідна стадія (або основна) 
2.1. Перевірка господарських 
операцій і облікових записів щодо 
руху готівки та грошових доку-
ментів.
2.2. Коригування плану і робочої 
програми.
2.3. Перевірка достовірності відо-
браження у звітності даних щодо 
грошових коштів в касі
3. Завершальна стадія
3.1. Аналіз та узагальнення ре-
зультатів перевірки.
3.2. Підготовка звіту аудитора та 
пропозицій щодо удосконалення 
обліку касових операцій, ознайом-
лення з ними клієнта.
3.3. Складання акту виконаних робіт

Найбільш 
об'єк-
тивний, 
достовір-
ний та 
зрозу-
мілий з 
точки 
зору його 
замов-
ників та 
корис-
тувачів 
резуль-
татами 
аудиту

Найбільш 
трудоміст-
кий, вима-
гає багато 
витрат часу 
та людських 
ресурсів. Ви-
сока вартість 
послуг. Може 
не виявити 
пропущення 
фактів, які 
відбулися, 
але не відо-
бражені в об-
ліку

Сис-
темний 
підхід 
(1949 р. – 
1970 р.) 

Підтвер-
дження 
достовір-
ності даних 
обліку та 
фінансової 
звітності 
про грошо-
ві кошти в 
касі шляхом 
контролю 
та аналізу 
систем, що 
перевіряють 
рух грошо-
вих коштів 
в касі, СВК

Тести СВК, 
залишків на 
рахунках 
бухгал-
терського 
обліку

Ви-
біркова 
пере-
вірка 
на 
підставі 
резуль-
татів 
оцінки 
СВК

1. Початкова стадія (або плану-
вання)
1.1. Вибір суб'єкта аудиту, озна-
йомлення з його бізнесом та ста-
ном обліку.
1.2. Ознайомлення із статутом, 
установчими документами, на-
казом про облікову політику та 
правовими зобов'язаннями клієнта. 
1.3. Оцінка СВК касових операцій.
1.4. Визначення обсягу робіт, узго-
дження суми оплати та складання 
угод.
2. Дослідна стадія (або основна)
2.1. Вивчення господарських опе-
рацій і облікових записів щодо 
руху готівки та грошових доку-
ментів, проведення тестів на від-
повідність та тестів по суті.
2.2. Коригування плану і робочої 
програми.
2.3. Перевірка достовірності відо-
браження у звітності даних щодо 
грошових коштів в касі.
3. Завершальна стадія
3.1. Аналіз та узагальнення ре-
зультатів перевірки.
3.2. Підготовка звіту аудитора та 
пропозицій щодо удосконален-
ня обліку та покращення СВК 
касових операцій, ознайомлення з 
ними клієнта.
3.3. Складання акту виконаних робіт

Узгоджує 
критерії 
«ефек-
тивність 
пере-
вірки» та 
«три-
валість 
перевір-
ки». По-
кладений 
в основу 
МСА. 
Надає 
клієнту 
інформа-
цію про 
стан СВК

Складний, так 
як провести 
об'єктивну 
оцінку СВК 
важче, ніж 
перевіри-
ти облікові 
документи. 
Підвищу-
ється рівень 
суб'єктивізму
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Ризико-
орієнто-
ваний (з 
1970 р.)

Підтвер-
дження 
достовір-
ності даних 
обліку та 
фінансової 
звітності 
про грошо-
ві кошти в 
касі шляхом 
контролю 
та аналізу 
систем, що 
перевіряють 
рух грошо-
вих коштів 
в касі, СВК. 
Виявлення 
ймовірнос-
ті впливу 
або факту 
негативно-
го впливу 
різного роду 
ризиків на 
систему 
обліку касо-
вих опера-
цій та під-
приємство в 
цілому

Попередня 
оцінка ау-
диторського 
ризику

Тести 
СВК, 
записів 
в об-
ліку

1. Початкова стадія (або плану-
вання)
1.1. Вибір суб'єкта аудиту, озна-
йомлення з його бізнесом та ста-
ном обліку.
1.2. Ознайомлення із статутом, 
установчими документами, на-
казом про облікову політику та 
правовими зобов'язаннями клієнта. 
1.3. Оцінка СВК касових операцій.
1.4. Оцінка властивого ризику та 
ризику контролю, розрахунок 
величини аудиторського ризику та 
ризику не виявлення.
1.5. Визначення обсягу робіт, узго-
дження суми оплати та складання 
угод.
2. Дослідна стадія (або основна)
2.1. Вивчення господарських опе-
рацій і облікових записів щодо 
руху готівки та грошових доку-
ментів, проведення тестів на від-
повідність та тестів по суті.
2.2. Коригування плану і робочої 
програми.
2.3. Перевірка достовірності відо-
браження у звітності даних щодо 
грошових коштів в касі.
3. Завершальна стадія
3.1. Аналіз та узагальнення ре-
зультатів перевірки.
3.2. Підготовка звіту аудитора та 
пропозицій щодо удосконален-
ня обліку та покращення СВК 
касових операцій, ознайомлення з 
ними клієнта.
3.3. Складання акту виконаних робіт.

Є най-
більш 
прогре-
сивним. 
Надаєть-
ся більше 
значення 
аудитор-
ським 
доказам, 
отрима-
ним на 
основі 
вивчення 
факторів 
внутріш-
нього ри-
зику, що 
дозволяє 
найбільш 
скоро-
титися 
обсяг 
аудитор-
ських 
процедур 
при збе-
реженні 
якості 
аудиту

Складний, так 
як провести 
об'єктивну 
оцінку СВК 
та оціни-
ти факто-
ри ризику 
важче, ніж 
перевірити 
облікові до-
кументи. Ви-
сокий рівень 
суб'єктивізму

Примітка. Систематизовано на підставі [1-4]

Продовження таблиці 1

Тому при проведенні аудиту касових операцій 
аудитор повинен намагатися мінімізувати витра-
ти на проведення аудиту разом із максимізацією 
якості надання аудиторських послуг.

На стадії соціальної відповідальності метою ау-
диту грошових коштів в касі є підтвердження ін-
формації щодо повноти, достовірності, законності 
та правильності відображення в обліку грошових 
коштів в касі, дотримання підприємством вимог 
нормативно-правових актів та оцінка системи вну-
трішнього контролю касових операцій. При цьому 
аудитор повинен скласти обґрунтовану думку від-
носно достовірності та повноти інформації про ка-
сові операцій, відображену у фінансовій звітності та 
примітках до неї, за яку він буде нести всесторонню 
відповідальність перед суспільством та державою.

За таких умов надзвичайно важливим є пи-
тання підвищення якості програми аудиту та 
тестів СВК.

Вважаємо, що при оцінці СВК в контексті касо-
вих операцій необхідно вивчити такі групи питань:

1. Питання для оцінки стану внутрішнього 
контролю касових операцій повинні розкривати 
такі аспекти:

– наявність договору про матеріальну відпо-
відальність з касиром;

– підтвердження факту відсутності суміщення 
функцій касира та бухгалтера по розрахунках;

– відповідність створених умов для забезпе-
чення збереження грошових коштів в касі потре-
бам сьогодення;

– можливість підписання управлінським персо-
налом незаповнених видаткових касових ордерів;

– підтвердження постійної своєчасної реє-
страції касових ордерів в Журналах реєстрації;

– підтвердження повноти заповнення всіх 
реквізитів касових документів;

– можливість видачі грошових документів без 
реєстрації та складання звіту;

– підтвердження правильності та системності 
ведення касової книги, перевірки її бухгалтером 
та зняття залишків каси;

– встановлення частоти проведення раптової 
інвентаризації каси;

– встановлення частоти перегляду доцільнос-
ті зміни ліміту каси;

– встановлення частоти перевірки бухгалте-
ром дотримання ліміту каси.

2. Питання для оцінки стану внутрішнього 
контролю касових операцій повинні розкривати 
такі аспекти:

– наявність розробленої схеми відображення 
на рахунках операцій з грошовими коштами в 
касі;

– періодичність звіряння даних касової книги 
з даними облікових регістрів і первинних доку-
ментів;

– системність перевірки відповідності даних 
облікових регістрів даним Балансу (Звіту про фі-
нансовий стан), Звіту про рух грошових коштів 
та Приміткам до річної фінансової звітності в 
контексті касових операцій;
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– періодичність перевірки даних регістрів з 
обліку грошових коштів в касі з регістрами по 
розрахунках.

За результатами тестування аудитор приймає 
рішення про кількість процедур по суті. При 
цьому доцільно використати положення підтвер-
джуючого підходу до аудиту, яким передбачено 
можливість перевірки записів в обліку від доку-
ментів до звітності або навпаки, від звітності до 
документів.

Основними документами, які підлягають ви-
вченню під час перевірки касових операцій є: ка-
сова книга та звіти касира (як відривні аркуші 
касової книги); прибуткові та видаткові касові 
ордери; журнал реєстрації касових документів, 
депонованих сум; супровідні відомості; об'яви на 
внесення готівки тощо.

Ми поділяємо думку М.О. Виноградової та 
Л.І. Жидєєвої [5] пропонуємо програму аудиту 
касових операцій в частині процедур по суті 
розробляти в напряму від звітності до докумен-
тів. Тобто в програму аудиту повинні бути послі-
довно включені такі питання:

1. Перевірка узгодженості даних форм фінан-
сової звітності щодо грошових коштів

1.1. Перевірка узгодженості рахунків ба-
лансу в контексті грошових коштів (підтвер-
дження перевищення або рівність рядка 1165 
Балансу (Звіту про фінансовий стан) сумі ряд-
ків 1166 та 1167. 

1.2. Перевірка узгодженості даних Балансу 
(Звіту про фінансовий стан) із даними Звіту про 
рух грошових коштів (підтвердження рівності 
рядка 3405 Звіту про рух грошових коштів гра-
фі 3 рядка 1165 Балансу (Звіту про фінансовий 
стан) та рівності рядка 3415 Звіту про рух гро-
шових коштів графі 4 рядка 1165 Балансу (Звіту 
про фінансовий стан)).

1.3. Перевірка узгодженості даних Балансу із 
даними Приміток до річної фінансової звітнос-
ті щодо грошових коштів в касі (підтвердження 
рівності рядка 640 Приміток графі 4 рядка 1166 
Балансу (Звіту про фінансовий стан)).

2. Перевірка відповідності даних рядка 1166 
Балансу (Звіту про фінансовий стан) даним Го-
ловної книги та регістрам синтетичного та аналі-
тичного обліку.

2.1. Перевірка узгодженості даних рядка 1166 
Балансу (Звіту про фінансовий стан) із даними 
Головної книги по рахунку 30 «Готівка». 

2.2. Перевірка узгодженості даних Головної 
книги по рахунку 30 «Готівка» та регістрів з об-
ліку грошових коштів в касі (за обраною формою)

2.3. Перевірка узгодженості регістрів аналі-
тичного і синтетичного обліку

3. Перевірка законності та правильності відо-
браження в обліку грошових коштів в касі

3.1. Перевірка повноти та своєчасність опри-
буткування грошових коштів в касу, правиль-
ності оформлення документів по надходженню 
грошових коштів в касу

3.2. Перевірка повноти та своєчасність відо-
браження і обліку видачі грошових коштів з 
каси, правильності оформлення документів по 
видачі грошових коштів.

3.2. Перевірка додержання ліміту каси
3.3. Перевірка документів з інвентаризації 

грошових коштів та своєчасності відображення її 
результатів у бухгалтерському обліку;

3.4. Перевірка правильності відображення в 
обліку грошових документів

Висновки з проведеного дослідження. На осно-
ві проведеного дослідження ми дійшли висновку, 
що більшість авторів виділяє три етапи розви-
тку сучасного аудиту: підтверджуючий, систем-
но-орієнтований та ризико-орієнтований аудит. 
Проте на сьогодні доцільно говорити про пере-
хід на наступну стадію розвитку аудиту – ста-
дію соціальної відповідальності. Вона принципово 
відрізняється від трьох попередніх рівнем відпо-
відальності суб'єкта аудиту за результати своєї 
діяльності перед суспільством та державою. На 
цьому етапі метою аудиту грошових коштів в касі 
є підтвердження інформації щодо повноти, досто-
вірності, законності та правильності відображення 
їх в обліку, дотримання підприємством вимог нор-
мативно-правових актів та оцінка системи вну-
трішнього контролю касових операцій. При цьому 
аудитор повинен скласти обґрунтовану думку від-
носно достовірності та повноти інформації про ка-
сові операцій підприємства за яку він буде нести 
відповідальність перед суспільством та державою. 
За таких умов надзвичайно важливим є питання 
підвищення якості аудиторських послуг.
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Постановка проблеми. Зростання туристич-
ного потенціалу регіону в значній мірі залежить 
від інноваційної моделі розвитку національної 
економіки України. Значні територіальні відмін-

ності зумовлені територіальним розподілом при-
родних, економічних та соціальних умов, струк-
турою, механізмами й активністю інвестиційної 
діяльності в регіонах України. Інвестиційна при-
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вабливість є головною умовою формування ін-
вестиційного клімату регіону.

Постановка завдання. Відповідно, на основі 
викладеного можна сформувати наступні завдан-
ня дослідження: визначити інвестиційну прива-
бливість регіону; провести оцінку інвестиційно-
туристичного потенціалу регіону з врахуванням 
природо-рекреаційного ресурсу; здійснити якіс-
ну оцінку туристичного потенціалу регіону за до-
помогою SWOT-аналізу; визначити оптимальне 
готельне підприємство у вибраному регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для визначення інвестиційного потенціалу Іва-
но-Франківської області нам необхідно проана-
лізувати регіон з точки зору визначених нами 
23 показників інвестиційної привабливості регіо-
ну на основі офіційних даних Державної служби 
статистики України.

Чисельність населення. Згідно статистичних 
даних на кінець 2014 року в Івано-Франківській 
області проживало 1 382 100 особи. За цим по-
казником область знаходиться на 13 місці серед 
інших областей України. Оскільки цей показник 
відноситься до показників середньої важливості, 
присвоюємо по даному показнику рейтинг – 21.

Кількість зайнятого, економічно активного на-
селення. У 2014 році в області було 595900 еко-
номічно активного населення. За цим показником 
область знаходиться на 17 місці серед інших об-
ластей України. Так як цей показник відноситься 
до показників найбільшої важливості, присвоює-
мо по даному показнику рейтинг – 20.

Наявний дохід населення у розрахунку на 
одну особу в середньому на місяць складав у 
2014 році 1758,6 грн. За цим показником область 
знаходиться на 20 місці серед інших областей 
України. Оскільки цей показник відноситься до 
показників найбільшої важливості, присвоюємо 
по даному показнику рейтинг – 14.

Витрати населення у розрахунку на одну осо-
бу у 2014 році в Івано-Франківській області ста-
новили 2322,4 грн. За цим показником область 
знаходиться на 22 місці серед інших областей 
України. Так як цей показник відноситься до по-
казників найбільшої важливості, присвоюємо по 
даному показнику рейтинг – 10.

Середньомісячна заробітна плата в області за 
2014 рік становила – 2875 грн. на одну особу. За 
цим показником область знаходиться на 13 міс-
ці серед інших областей України. Оскільки цей 
показник відноситься до показників найбільшої 
важливості, присвоюємо по даному показнику 
рейтинг – 28.

Експорт та імпорт товарів і послуг у 2014 році 
склав: експорт – 65509,0 дол. США, імпорт – 
22757,7 дол. США. За цим показником область 
знаходиться на 12 місці серед інших областей 
України. Відповідно до того, що показник від-
носиться до показників найбільшої важливості, 
присвоюємо по даному показнику рейтинг – 30.

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капі-
тал) з країн світу в економіку регіону складали 
925,9 млрд. дол. США, що забезпечило області 
17 місце серед інших областей України. Оскільки 
цей показник відноситься до показників найбіль-
шої важливості, присвоюємо по даному показни-
ку рейтинг – 20.

Валовий регіональний продукт в Івано-Фран-
ківській області склав 26752 млн. грн., що відпо-
відає 16 місцю нашого рейтингу. Відповідно по 
причині високої важливості показника присвою-
ємо рейтинг 22.

Валовий регіональний продукт у розрахунку 
на одну особу складав 19386 грн. За цим показ-
ником область знаходиться на 16 місці серед ін-
ших областей України. Так як цей показник від-
носиться до показників найбільшої важливості, 
присвоюємо по даному показнику рейтинг – 22.

Рентабельність операційної діяльності під-
приємств Івано-Франківської області становила 
всього 0,5%, що відповідає 24 місцю. При високій 
важливості даного показника, присвоюємо регіо-
ну рейтинг 6.

Природнє скорочення населення становить 
160 осіб, тим самим область займає 6 місце серед 
інших областей України. Даний показник є по-
казником середньої важливості, тому йому від-
повідає рейтинг – 31,5.

Міграційний приріст населення становить 
1241 особи за 2014 рік. За цим показником об-
ласть знаходиться на 14 місці нашого рейтингу, 
що відповідає рейтингу 19,5 (показник середньої 
важливості).

Зайняте населення у % до населення віком 
15-70 років становить 53,9%, відповідно область 
займає 21 місце. Цей показник середньої важли-
вості і має рейтинг – 9.

Підвищення кваліфікації кадрів у процентах 
до загальної кількості працівників у Івано-Фран-
ківській області становить 9,4%, що означає 7 міс-
це серед інших областей України, і враховуючи 
середню його важливість, маємо рейтинг – 30.

Кількість студентів вищих навчальних закла-
дів І-ІV рівнів акредитації 40 тис. осіб. За цим 
показником середньої важливості область займає 
15 місце серед решти областей України. Відпо-
відно присвоюємо області рейтинг 18.

Кількість зареєстрованих злочинів за 2014 
становила 7590 випадків, згідно чого область по 
праву займає 2 місце. Оскільки показник відно-
сить до групи показників середньої важливості 
йому було присвоєно рейтинг 37,5.

Кількість суб'єктів підприємницької діяльнос-
ті. У 2014 році у Івано-Франківській області ді-
яло 7954 підприємств різних форм власності, що 
відповідає 18 місцю. Даний показник є середньо 
важливим, тому його рейтинг – 13,5.

Кількість вищих навчальних закладів 
І-ІV рівнів акредитації становила 27, а це 9 місце 
серед областей України, що, враховуючи меншу 
важливість показника означає рейтинг – 18.

Забезпеченість населення лікарями на 
10 000 населення становить 59,8 особи, відповідно 
область займає 3 місце в Україні, проте, врахову-
ючи малу значущість показника рейтинг лише 24.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних та пересувних джерел у 
розрахунку на квадратний кілометр у 2011 році 
становили 277,7 тис. т, що відповідає аж 19 міс-
цю. Цей показник є показником меншої важли-
вості. Тому у нього рейтинг – 8.

Щільність автомобільних доріг з твердим по-
криттям 1000 квадратних кілометрів становило 
300 км. За цим показником область посідає 8 міс-
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це, що відповідно означає рейтинг 19 (показник 
малої важливості).

Чисельність фахівців, які виконують наукові 
та науково-технічні роботи у 2014 році становила 
311осіб, що відповідає 14 місцю серед областей. 
Оскільки показник відноситься до групи менш 
важливих показників, області присвоюється рей-
тинг – 13.

Прямі іноземні інвестиції з країн світу в еко-
номіці регіону на кінець 2014 року становили 
925,9 млн дол. США, що відповідає 12 місцю, а 
оскільки цей показник інвестиційної привабли-
вості регіону є ключовим, ми присвоїли регіону 
рейтинг – 30.

Визначивши рейтинг Івано-Франківської об-
ласті по кожному показнику інвестиційної при-
вабливості регіону, можемо говорити про сумар-
ний рейтинг інвестиційного потенціалу регіону, 
що становить 466. 

За цим сумарним рейтингом область знахо-
диться в середині списку, тобто є регіоном з се-
реднім інвестиційним потенціалом, що говорить 
про, з одного боку значні бар'єри для інвесторів, а 
з іншого про серйозний потенціал у майбутньому. 
Для більш об'єктивної картини для інвестиційного 
рішення нам необхідно проаналізувати туристич-
ний потенціал Івано-Франківської області, оскіль-
ки нас цікавить ринок готельних послуг.

З точки зору інвестиційної привабливості, 
Івано-Франківська область не є лідером за на-
шим рейтингом інвестиційного потенціалу про-
те враховуючи значний туристичний потенці-
ал можна говорити про перспективність даного 
регіону в туристично-готельній сфері народного 
господарства, з точки зору залучення інвестицій.

Івано-Франківська область розташована в гео-
графічному центрі Європи, на південному заході 
України, на стику двох великих природно-геогра-
фічних підрозділів – Східноєвропейської рівнини 
та Східних Карпат. Івано-Франківська область 
межує із Закарпатською, Львівською, Тернопіль-
ською та Чернівецькою областями України. На 
крайньому півдні має державний кордон протяж-
ністю 50 км з Марамуреським повітом Республіки 
Румунія. Територія області становить 13,9 тис. кв.
км, що складає 2,4% площі території України і 
займає 22 місце серед інших областей держави. 
Населення області складає 1,38 млн. осіб.

Незважаючи на невелику територію, область 
за характером рельєфу належить до числа най-
більш мальовничих в Україні. Територія області 
має різноманітні природо-географічні ландшаф-
ти. Найбільший комплекс для організації актив-
ного відпочинку – у гірських видів ландшафтів, 
на які припадає третина території області. По-
верхневі води області сконцентровані в річкових 
басейнах Дністра і Прута, водосховищах, озерах 
і ставках. Загальна кількість водотоків на тери-
торії області нараховує 8321 річку, загальною до-
вжиною 15656 км, із них 188 річок мають довжи-
ну понад 10 км, у тому числі 5 річок – довжиною 
понад 100 км – Дністер, Прут, Свіча, Лімниця 
та Бистриця з Бистрицею Надвірнянською. Ліси 
області – складова частина лісового фонду Кар-
патського регіону, що є найбільшою сировинною 
базою України. Тут зосереджено близько 50% за-
пасу стиглих і перестиглих насаджень держави.

Загалом Івано-Франківська область володіє 
унікальними природно-рекреаційними багат-
ствами, що робить її інвестиційно привабливою з 
точки зору туристичного потенціалу.

Таблиця 1
Туристичні потоки  

Івано-Франківська область [1]
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2007 1268923 1072 8752 1259099 521671
2008 595031 1739 9719 583573 567972
2009 511397 2222 8135 501040 521716
2010 53333 4528 8509 40296 646465
2011 59327 3256 8816 47255 341653
2012 110162 3171 9681 97310 359994
2013 77666 5750 12025 59891 337472
2014 63848 567 7609 55672 1019836

Івано-Франківська область увійшла у трійку 
лідерів за кількістю туристів в Україні і за пла-
тежами від туристичної діяльності за підсумка-
ми 2010 року. Прикарпаття забезпечує понад 12% 
від усіх надходжень у державі від туристичної 
діяльності. У 2010 році Івано-Франківщина при-
йняла майже 1 млн. туристів та екскурсантів [1].

На ринку туристичних послуг Івано-Фран-
ківської області функціонує незначна кількість 
підприємств, які надають послуги розміщення. 
Готельний ринок області є середньо розвине-
ним, хоча і володіє значним туристичним по-
тенціалом для розвитку у порівнянні із іншими 
регіонами України.

Івано-Франківська область має великий сана-
торно-курортний потенціал, враховуючи природ-
ний та водний потенціал регіону. 

Проаналізувавши інвестиційно-туристичний 
потенціал регіонів України, ми віднесли Івано-
Франківську область до ІІ Зони регіонів з точки 
зору інвестиційно-туристичного потенціалу.

Підсумком проведення діагностики стану го-
тельної галузі в Івано-Франківській області та 
за для визначення доцільність та ефективності 
нового готельного проекту необхідно провести 
SWOT-аналіз готельної галузі, виявити сильні 
та слабкі сторони, загрози та можливості в її 
розвитку.

Здійснений SWOT-аналіз допоможе потенцій-
ному інвестору сконцентрувати увагу на силь-
них сторонах і можливостях, які створять умови 
для конкретних дій щодо подолання перешкод та 
проблем, які виникатимуть на шляху розвитку 
готельної сфери регіону. 

В подальшому проведений SWOT-аналіз го-
тельної галузі в Івано-Франківській області дасть 
змогу інвестору використати і розвинути сильні 
сторони та існуючі можливості, а також врахува-
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ти слабкі сторони, ліквідувати частину з них або, 
ж по можливості, перетворити їх на сильні і ней-
тралізувати всі загрози. З цією метою, для вияв-
лення найбільш впливових чинників використає-
мо матрицю, за допомогою якої визначимо вплив 
чинника та ймовірність посилення його впливу.

Згідно проведеного SWOT-аналізу, можемо го-
ворити, що Івано-Франківська область має висо-
кий туристичний потенціал в Україні і є цікавою 
для інвестицій у готельне господарство регіону.

Виходячи із проведеного нами SWOT-аналізу, 
можна зробити ряд висновків. На туристичний 
потенціал області, безумовно, негативно впливає 
загальна інвестиційна ситуація в країні загалом. 
Разом з тим природно-рекреаційний потенціал 
Карпатського регіону робить Івано-Франків-
ську область потенційно цікавою для інвестицій 
у туристичну галузь, в тому числі в готельну 
інфраструктуру. Рівень конкуренції на ринку 
готельних послуг області є невисокою, що та-
кож сприяє привабливості інвестицій у готель-
ний бізнес. Не до кінця реалізований транзит-
ний потенціал готелів міста Івано-Франківська, 
враховуючи відносну близькість до Карпат та 
західного кордону України.

Відповідно до визначеної методики ми розгля-
нули місто Івано-Франківськ, як обласний центр 
регіону, його приміську зону на предмет при-
йняття інвестиційного рішення щодо привабли-
вості регіону та визначення конкретного варіанту 
готельного проекту.

Ми сформували групу експертів, яким було 
запропоновано заповнити анкети-опитування 
для присвоєння значень критеріїв впливу чин-
ників зовнішнього середовища. Після групування 
і підрахунку значень критеріїв було сформовано 
остаточні значення впливу чинників.

Ми отримали наступні значення:
1) рейтинг чинника – ступінь важливості 

чинника для готельного бізнесу загалом, не зва-
жаючи на специфіку району розташування го-
тельного підприємства. Результати опитування 
показали, що найбільш важливими чинника, які 
впливають на розвиток індустрії гостинності є 
природно рівень конкуренції, стан інфраструк-
тури та фінансово-економічна ситуація в регіоні 
та в країні загалом.

2) актуальність чинника для конкретного ре-
гіону – ступінь актуальної важливості чинника 
для регіону, в якому знаходиться чи планує зна-
ходитись готельний комплекс. Згідно з отрима-
ними даними, ми бачимо найбільшу актуальність 
для вибраного регіону в рівні конкуренції, істо-
рико-культурному та природно-географічному 
потенціалі.

Просумувавши відповідні значення чинників 
зовнішнього середовища, ми отримали загальний 
рівень важливості факторів на розвиток готель-
ного бізнесу в Івано-Франківській області.

3) можливості і загрози
Після цього нам було необхідно визначити, 

які чинники є загрозою для розвитку готельного 
проекту в регіоні, а які є можливостями для цьо-
го розвитку. 

Опитавши експертів, простою більшістю голо-
сів ми отримали наступні дані. Як ми бачимо із ре-
зультатів опитування експертів, все-таки більшість 
чинників несуть загрози для розвитку індустрії гос-
тинності в регіоні, що робить можливість запуску 
інвестиційного проекту достатньо ризикованим.

4) ступінь важливості чинника для того чи ін-
шого варіанту ситуативної комбінації параметрів 
готелю, згідно з композиційною моделлю.

Враховуючи специфіку Івано-Франківської 
області, ми визначили 26 варіантів ситуативних 
комбінацій параметрів готелю. Опитавши експер-
тів та підсумувавши результати опитування, ми 
отримали наступні значення. 

Після отримання усіх попередніх даних кри-
теріїв впливів зовнішніх чинники на готельне 
середовище Івано-Франківської області нам не-
обхідно визначити оптимальні варіанти гіпоте-
тичного проекту розвитку засобу розміщення, 
виходячи із даних опитування експертів та на-
шої оптимізаційної моделі.

Просумувавши впливи чинників по кожній 
комбінації ми отримали дані, на основі яких мож-
на зробити висновок про те, що найбільш спри-
ятливим буде вплив зовнішнього середовища на 
запуск готельного проекту при беззірковій кате-
горії туристського готелю за межами міста Івано-
Франківська, розрахованого на клієнтів економ 
класу. Ці результати є досить прогнозованими, 
оскільки Івано-Франківськ є невеликим містом 
з невисоким бізнес потенціалом та серйозними 
транзитними можливостями. Низька конкурен-
ція даного типу розміщення забезпечить високу 
імовірність прибутковості цього проекту. 

Розглянувши часткові випадки, ми отримали 
наступні дані. Найкращим з погляду сприятли-
вості зовнішньої кон'юнктури туристським го-
телем буде все той же проект при беззірковій 
категорії туристського готелю за межами міста 
Івано-Франківська, розрахованого на клієнтів 
економ-класу.

Оптимальним бізнес-готелем буде бізнес-го-
тель 4-5 зірок, розташований за межами міста і 
розрахований на клієнтів із високим рівнем до-
ходів. Ці дані можна пояснити фактичною від-
сутністю конкуренції для даної категорії клієнтів 
у Івано-Франківській області загалом, історико-
культурним та природно-географічним потенціа-
лом регіону та транзитними можливостями.

Висновки з проведеного дослідження. Згідно 
з отриманими даними, найменш сприятливим зо-
внішнє середовище буде для 3 зіркового бізнес-
готелю, розташованого у місті та розрахованого 
на клієнтів із високим рівнем доходів; для 3 зірко-
вого бізнес-готелю, розташованого у місті та роз-
рахованого на клієнтів із середнім рівнем доходів; 
для 4-5 зіркового бізнес-готелю, розташованого у 
місті та розрахованого на клієнтів із високим рів-
нем доходів; для 4-5 зіркового бізнес-готелю, роз-
ташованого у місті та розрахованого на клієнтів 
із середнім рівнем доходів. Приведені вище дані 
показують низький бізнес потенціал регіону та 
суттєвий історико-культурний, природно-геогра-
фічний та транзитний його потенціал.
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Keywords: region investment attractiveness, methods of evaluation of the region investment attractiveness, investment 
and tourism potential.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглядається методика, заснована на системі збалансованих показників, яка дозволяє оцінити ефективність впро-
вадження та реалізації стратегії логістичного аутсорсингу, вводиться поняття «альтернативна дохідність напрям-
ку». Концепція Збалансованої системи показників відрізняється від інших концепцій тим, що стратегія підприємства 
охоплює набір і фінансових, і нефінансових показників, при цьому кожен показник є ланкою в ланцюзі причинно-
наслідкових зв'язків між індикаторами вже зробленого і показниками того, що буде зроблено.
Ключові слова: стратегія логістичного аутсорсингу, оцінка ефективності, система збалансованих показників, альтер-
нативна дохідність, ефект фінансового важеля.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
впровадження стратегій логістичного аутсор-
сингу бізнес-процесів в діяльність підприємств, 
проведення аналізу, що дозволяв би визначити 
ефективність результатів реалізації даних стра-
тегій, а також виявити проблеми в розвитку біз-
нес – системи та можливі шляхи їх вирішення, 
являються актуальною проблемою управління. 
Інструментів для оцінки ефективності від впро-
вадження логістичного аутсорсингу на даний час 
не так багато. Не існує універсального набору 
методик, які б гарантували б підприємству отри-
мання інформації в необхідній кількості та якос-
ті, для оцінки ефективності застосування страте-
гії аутсорсингу бізнес-процесів.

Підприємствам необхідна система оцінки, 
здатна збалансовано та адекватно відобража-
ти траєкторію руху в досягненні цілей стратегії 
розвитку, достовірно діагностувати зрушення та 
зміни, що відбуваються на підприємстві. Система 
оцінки має містити важелі управління діяльніс-
тю підприємств. Збалансована система показ-
ників, крім фінансових, включає показники, що 
характеризують ключові сфери діяльності під-
приємства, від яких залежить успішна реалізації 
стратегії. Це вигідно виокремлює ЗСП для об-
ґрунтування оцінки діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні вітчизняними та закордонними науков-
цями розроблено методи оцінки аутсорсингу, які 
здебільшого базуються на розробці параметрів 
(критеріїв) оцінки ефективності та визначен-
ні основних показників ефективності розвитку 
аутсорсингових відносин. Причому для кожної 
галузі діяльності дані критерії та показники від-
різняються, що пов'язано зі специфікою діяль-
ності підприємств. Так, дослідженням проблем 
аутсорсингу присвячені праці таких учених: 
Анікін Б.А. [1], Хачатурова А.В. [2], Литвак А.Г. 
[3], Прыбытков И. [3], Желінський Ю.А., Заводо-
вська І.І., Захарченко Л.А., Календжян С.О., Кот-
ляров І.Д., Курбанов А.Х., Лігоненко О.Л., Манжо-
сов Г.П., Мухіна І.С., Овчаренко А.В., Плахута Г.А., 
Плотніков В.А., Побольнак Н.Ю., Рибіна Т.Н., Си-
няєв В.В., Титюхин Н.Ф., Цвєткова В.І., Чугуно-
ва Г.В., Шестоперов А.М., Фролова Ю.Ю. та інші.

Однак відсутність єдиної думки щодо теоре-
тичного та практичного аспекту оцінки аутсор-

сингу сприяє необхідності систематизації та ви-
значення груп підходів, які характеризувалися б 
спільними рисами щодо методики її розрахунку. 
Крім того, потребує розроблення і методичний 
підхід для оцінки логістичного аутсорсингу, який 
би враховував особливості реалізації інновацій-
них процесів на підприємстві.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
цієї роботи є обґрунтування методичних підхо-
дів до аналізу та оцінки ефективності реалізації 
стратегії логістичного аутсорсингу за допомогою 
впровадження збалансованої системи показників.

Виклад основного матеріалу. З метою підви-
щення ефективності роботи будь-якого підпри-
ємства, успішного розвитку конкурентного бізне-
су та його адаптації до мінливих ринкових умов 
необхідна перебудова не тільки методів і форм 
господарювання, а й прийняття нових концеп-
туальних рішень, принципів ведення бізнесу та 
його структурної організації. 

У сучасному менеджменті під аутсорсингом 
розуміють виконання окремих функцій (вироб-
ничих, сервісних, інформаційних, фінансових, 
управлінських і ін.) або бізнес-процесів (організа-
ційних, фінансово-економічних, виробничо-тех-
нологічних, маркетингових) зовнішньою органі-
зацією, що має в своєму розпорядженні необхідні 
для цього ресурси, на основі угоди. Це зручно 
для обох сторін, оскільки кожна з них може зо-
середити власні ресурси на розвитку конкурент-
них переваг і перспективних напрямів діяльності. 
Основний із принципів аутсорсингу: «займатися 
тим, що можеш і вмієш робити краще, ніж інші» 
і «доручати іншим те, що вони роблять краще 
і дешевше». В сучасному світі досягають успі-
ху лише ті компанії, які, оптимізуючи операційні 
витрати при збереженні високої якості товарів 
і послуг, ведуть бізнес найефективнішим спосо-
бом. З метою підвищення ефективності роботи 
будь-якого підприємства, успішного розвитку 
конкурентного бізнесу та його адаптації до мін-
ливих ринкових умов необхідна перебудова не 
тільки методів і форм господарювання, а й при-
йняття нових концептуальних рішень, принципів 
ведення бізнесу та його структурної організації. 

Комплексним рішенням цих проблем, на дум-
ку зарубіжних і вітчизняних фахівців у галузі 
менеджменту, служить аутсорсинг, як страте-
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гічне рішення, спрямоване на реструктуриза-
цію підприємства з передачею окремих функцій 
або цілих бізнес-процесів зовнішнім виконавцям. 
При використанні аутсорсингу на вітчизняних 
підприємствах, планується досягнення наступ-
них цілей: підвищення економічної ефективнос-
ті і зниження витрат господарської діяльності; 
зниження потреби в інвестиціях на розвиток 
непрофільних видів діяльності; створення умов 
для задоволення сезонної потреби в додатковому 
персоналі; підвищення якості виконуваних робіт, 
послуг, переданих на аутсорсинг. Однак основною 
причиною впровадження аутсорсингу є прагнен-
ня знизити витрати при одночасному поліпшенні 
якості надаваних послуг. Одним із складний ас-
пектів застосування аутсорсингу на українських 
підприємствах, являється складність розробки 
методики оцінки ефективності від впровадження 
моделі аутсорсингу. 

Проведене нами зіставлення інструментів і 
методів оцінки ефективності діяльності підпри-
ємства дозволило б визначити можливість і до-
цільність застосування збалансованої системи 
показників (далі – ЗСП) для оцінки ефективності 
застосування аутсорсингу. Концепція ЗСП від-
різняється від інших концепцій тим, що стратегія 
компанії охоплює набір і фінансових, і не фінан-
сових показників, при цьому кожен показник є 
ланкою в ланцюзі причинно-наслідкових зв'язків 
між індикаторами вже зробленого і показника-
ми того, що буде зроблено. Традиційне вимірю-
вання ефективності діяльності підприємства, яке 
зосереджується тільки на фінансових показни-
ках, отриманих із систем бухгалтерського обліку, 
більше не є ефективним і не дає повної картини 
стану підприємства, не дозволяє точно спрогно-
зувати розвиток підприємства. З'явилася необ-
хідність у більш ефективних способах цілісної 
оцінки діяльності всього підприємства. Сучасні 

підходи до стратегічного менеджменту неможли-
ві без урахування таких нефінансових складо-
вих, як персонал, внутрішні бізнес-процеси, від-
носини зі споживачами.

Наявні системи оцінки не спроможні адек-
ватно вимірювати та підтримувати всі функції 
управління. Необхідно мати таку систему, яка б 
від-повідала сучасним вимогам управління. 

У сучасних складних економічних умовах 
функціонування, підприємства відчувають по-
требу в нових методах управління. Протягом 
останніх десятиліть спостерігаються зміни в 
методах управління підприємством, тоді як ме-
тодичні підходи до оцінки діяльності залиша-
ються тими ж.

Класично склалося, що оцінка результатів ді-
яльності підприємства орієнтується на фінансові 
показники діяльності, що є істотним її недоліком. 
Підприємствам необхідна система оцінки, здатна 
збалансовано та адекватно відображати траєкто-
рію руху в досягненні цілей стратегії розвитку, 
достовірно діагностувати зрушення та зміни, що 
відбуваються на підприємстві. Система оцінки має 
містити важелі управління діяльністю підприємств.

Впровадження збалансованої системи показ-
ників (ЗСП) як нового методу управління здатне 
активізувати функції управління, які спрямова-
ні на вирішення наявних економічних проблем 
кожного окремого підприємства. Збалансована 
система показників, крім фінансових, включає 
показники, що характеризують ключові сфе-
ри діяльності підприємства, від яких залежить 
успішна реалізації стратегії. Це вигідно виокрем-
лює ЗСП для обґрунтування оцінки діяльнос-
ті підприємства. Технологія впровадження зба-
лансованої системи показників аутсорсингу має 
свої специфічні особливості, які обумовлені тим, 
що аутсорсингові підприємства і підприємства-
замовники є юридично незалежними підприєм-

Таблиця 1
Функціонал системи оцінки реалізованої стратегії логістичного аутсорсингу

Функції Зміст Значення в аутсорсингу Головна роль

1. Планування

Стратегічне планування Визначення стратегії логістичного 
аутсорсингу

Замовник (влас-
ник активів)

Оперативне планування
Визначення стратегії розвитку логіс-
тичного аутсорсингу Аутсорсер

Визначення тактичного плану дії Аутсорсер

2. Облік і розрахунок 
показників функціону-
вання

Формування системи 
збалансованих показників 
та методів розрахунку 
ефективності

Визначення параметрів оцінки ефек-
тивності Замовник

Управлінський облік, нор-
мування показників

Поточна оцінка діяльності аутсорсин-
гової компанії Аутсорсер

3. Порівняння стан-
дартного і фактичного 
значень показників. Ви-
роблення управлінських 
рішень

Оцінка відхилень між 
плануванням і фактичним 
станом бізнес-процесів

Оцінка ефективності стратегії логіс-
тичного аутсорсингу з погляду вкла-
дення активів. Ухвалення управлін-
ських рішень

Замовник

Аналіз випадків відхилення від 
цільових показників та розробка за-
ходів щодо ліквідації вузьких місць. 
Приведення у відповідність із цілями 
стратегічного розвитку. Ухвалення 
управлінських рішень

Спільна діяль-
ність

4. Складання звітності Генерування звітних 
форм

Допомога для контролю та аналізу 
ефективності прийнятих рішень

Спільна діяль-
ність

Джерело: авторська розробка
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ствами, однак, якщо замовник передав процес на 
зовнішнє виконання аутсорсеру, то замовник по-
винен гарантувати виконання переданих функ-
цій бізнес-процесів і забезпечити управління та-
кими процесами. 

У зв'язку з цим виникає необхідність у досяг-
ненні синергізму між аутсорсинговими підпри-
ємствами та підприємствами-замовниками, який 
може бути досягнутий тільки за умови ефектив-
ної взаємодії, де основним фактором успіху слу-
жить висока задоволеність клієнтів. 

Процес створення ЗСП аутсорсингу для учас-
ників аутсорсингових взаємин доцільно проводи-
ти в чотири етапи (табл. 1). 

Дані таблиці демонструють, що оцінка йде в 
двох напрямках. З одного боку, це оцінка самої 
стратегії логістичного аутсорсингу замовником, з 
іншого боку, оцінка ефективності обраних стра-
тегій розвитку аутсорсингової компанії. Суть 
методики впровадження системи збалансованих 
показників для оцінки ефективності аутсорсин-
гової стратегії полягає в тому, що менеджмент 
компанії аутсорсера, а також замовника, проана-
лізувавши бізнес-процеси, виділяють конкрет-
ні цілі для кожної із сторін області діяльності, 
об'єднуючи в сукупність показників, розраховані 
в системі управлінського обліку, які підлягати-
муть регулярному вимірюванню у співвідношен-
ні з плановими показниками, з метою прийняття 
управлінських рішень. 

Дані таблиці показують трансформацію сис-
теми збалансованих показників, що застосову-
ються для оцінки ефективності діяльності, в дві 
системи: з одного боку, це система збалансова-
них показників в звичному вигляді, що відобра-
жає ступінь задоволеності клієнтів, тривалість 
логістичних циклів, продуктивність і продуктив-
ність елементів інфраструктури, тобто так зва-
на логістично-маркетингова система показників. 
З іншого боку – це система збалансованих показ-
ників, яка відображає перш за все ефективність 

інвестицій в аутсорсинг, так звана інвестиційна 
система. Дві системи існують паралельно, показ-
ники оцінки можуть належати як обом системам, 
так і одній системі. 

Перша система збалансованих показників бу-
дується для топ-менеджменту аутсорсингової 
компанії з метою прийняття ним рішень опера-
тивного і стратегічного характеру. Друга система 
будується виключно для власників, які інвесту-
ють кошти в розвиток зацікавленого їх напрям-
ку. Така розбивка системи збалансованих показ-
ників не тільки дозволяє виміряти ефективність 
стратегій для кожної сторони процесу, а й є не-
складною і досить зрозумілою, що особливо важ-
ливо для компаній. 

Аналіз створення такої системи здійснюєть-
ся як для аутсорсингової компанії в цілому, так 
і для замовника. Система «замовник-аутсорсер» 
розглядається не просто як структура, а як сис-
тема взаємопов'язаних бізнес-процесів, спрямо-
ваних на досягнення стратегічних та оператив-
них цілей аутсорсинг-проекту. Характеристика 
системи збалансованих показників для оцінки 
стратегій логістичного аутсорсингу приведена 
в табл. 2. Таким чином, дана система дозволяє 
правильно оцінити вплив логістичної системи на 
ефективність напрямку, переданого на аутсор-
синг, а згруповані аспекти оцінки дають цілісну 
картину стратегії і динаміки її розвитку. 

Відповідно до теорії акціонерної вартості ком-
панії, бізнес має цінність тільки тоді, коли він 
відповідає вартості капіталу або перевищує його, 
і при цьому правильно враховує інвестиційний 
ризик. Такий підхід дозволяє зробити висновок 
про те, що бізнес реалізованих стратегій логіс-
тичного аутсорсингу коштує стільки, скільки й 
прибуток, отриманий в кінці звітного періоду, за 
вирахуванням альтернативної вартості активів. 
Виходячи з цього, поряд з розумним складанням 
набору критеріїв ефективності фінансового і не-
матеріального характеру, об'єднаних в систему 

Таблиця 2
Характеристика системи збалансованих показників  

для оцінки ефективності стратегій логістичного аутсорсингу

Ознака
Система збалансованих показників

Логістично-маркетингова Інвестиційна

Ціль Розрахунок логістичної ефективності 
стратегії логістичного аутсорсингу

Розрахунок економічної ефективності 
стратегії логістичного аутсорсингу

Значення для замов-
ника

Інформаційна складова проекту, дозво-
ляє оцінити подальший розвиток проекту

Оцінка ефективності інвестицій в реалі-
зацію стратегії логістичного аутсорсингу. 
Ухвалення управлінських рішень

Значення для аутсор-
сера

Оцінка основних вимірників ефективнос-
ті логістики, маркетингу аутсорсингової 
компанії. Розподіл цілей по вимірникам. 
Ухвалення управлінських рішень

Оцінка економічної ефективності діяль-
ності аутсорсингової компанії

Відповідальний за за-
повнення карт звітності Аутсорсер Замовник

Періодичність місячна, річна місячна, квартальна, піврічна, річна

Обов'язки Визначення завдань і розподіл їх по ло-
гістичних бізнес-процесах

Розробка програми дій по досягненню 
цілей. Визначення розміру ресурсів для 
інвестування

Контроль
Дозволяє замовнику оцінювати логістичні 
складові, ринок і займану аутсорсером 
частку

Дозволяє аутсорсеру оцінювати еконо-
мічну ефективність компанії, відповідно, 
власний прибуток

Форма звітності Карта показників Карта показників

Джерело: авторська розробка
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оцінки реалізації стратегії логістичного аутсор-
сингу і впливають на процес створення доданої 
вартості в аутсорсингу.

Чистий прибуток напрямку, переданого на 
аутсорсинг – це кінцевий фінансовий результат 
реалізації стратегії за вирахуванням всіх ви-
трат на напрям і альтернативній прибутковос-
ті напрямку, яку власники можуть вилучати у 
вигляді дивідендів або реінвестувати з метою 
збільшення масштабів діяльності, а також влас-
них активів в напрямку. Чим більше величина 
чистого прибутку напрямку, тим ефективніше 
логістична система і стійкіше взаємозв'язок «за-
мовник-аутсорсер». Даний показник полегшує 
власникам розрахунок норми дохідності інвесто-
ваного в новий напрямок капіталу.

Показник альтернативної прибутковості на-
прямку відображає збільшення вартості капіталу, 
здатність компенсувати вартість позикових акти-
вів і альтернативність вкладення коштів як в інші 
напрямки діяльності, так і в основні, і являє со-
бою частину інвестиційної системи збалансованих 
показників. Альтернативна дохідність напрям-
ку – це вартість капіталу напрямку, яку підпри-
ємство платить за залучення позикових активів 
з інвестиційних джерел [5]. Вона підсумовується 
з чистої альтернативної прибутковістю напрямку, 
коригується з урахуванням частки власних акти-
вів напрямку в загальних активах. Даний показ-
ник враховує не тільки вартість інвестицій в той 
чи інший проміжок часу, але і ризик інвестицій в 
новий напрямок. Вартість позикових активів при 
цьому являється мінімальною нормою прибутку 
реалізації стратегії логістичного аутсорсингу, а 
прибутковість основного напрямку береться осно-
воположною точкою для аналізу.

Фінансування діяльності напряму тільки за 
рахунок власних коштів не завжди вигідно для 
власників, тому вводиться показник, який об'єднує 
власні активи з позиковими і з виручкою від ре-
алізації (ефект фінансового важеля), який пока-
зує частку власних активів в загальних активах 

напрямку, враховуючи при реалізації продукції 
приріст позикових коштів по відношенню до за-
гальних активів, і дозволяє регулювати альтерна-
тивну прибутковість, виходячи з інтересів влас-
ників і впливаючи на чистий прибуток напрямку. 
Таким чином, від ступеня оптимальності співвід-
ношення власного і позикового капіталу, що вкла-
дається в ту чи іншу направленість, багато в чому 
залежить фінансовий результат цього напрямку.

Висновки з проведеного дослідження. Тра-
диційне вимірювання ефективності діяльності 
підприємства, яке зосереджується тільки на фі-
нансових показниках, отриманих із систем бух-
галтерського обліку, більше не є ефективним і 
не дає повної картини стану підприємства, не 
дозволяє точно спрогнозувати розвиток підпри-
ємства. З'явилася необхідність у більш ефектив-
них способах цілісної оцінки діяльності всього 
підприємства. Сучасні підходи до стратегічного 
менеджменту неможливі без урахування таких 
нефінансових складових, як персонал, внутрішні 
бізнес-процеси, відносини зі споживачами. Наяв-
ні системи оцінки не спроможні адекватно вимі-
рювати та підтримувати всі функції управління. 
Необхідно мати таку систему, яка б від-повідала 
сучасним вимогам управління. 

Зрозуміло, що впровадження будь-якої систе-
ми управління – це стрес не тільки для компанії, 
але й для будь-якого співробітника. Тому важли-
вим моментом, сприяючим успішному здійсненню 
проекту, є отриманий позитивний досвід вже на 
першому етапі впровадження ЗСП аутсорсингу. 
Для того щоб ЗСП аутсорсингу діяла не як система 
показників, а як концепція менеджменту, необхід-
но впровадити її в усі системи, існуючі на підпри-
ємстві (управління, планування, звітність, облік). 
Запропонований алгоритм побудови збалансованої 
системи показників аутсорсингу дозволить не тіль-
ки оцінювати ефективність аутсорсингу, застосо-
вуваного на підприємствах, а й будувати взаємови-
гідні партнерські стосунки між усіма учасниками 
аутсорсингу на довгостроковій основі.
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ПРОСУВАННЯ WEB-САЙТІВ ПІДПРИЄМСТВ  
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У статті наведено універсальний механізм просування Web-сайтів підприємств в пошукових системах. Представлено 
спосіб визначення цільової аудиторії. Визначено найбільш важливі пошукові запити при створенні семантичного ядра.
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Постановка проблеми. Необхідність впрова-
дження інноваційних технологій та новітніх мето-
дів просування виробленої продукції до споживачів 
є вимогою часу. Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій вимагає модернізації ведення господар-
чої діяльності. Доступність і поширеність підклю-
чення до всесвітньої інформаційної мережі Інтер-
нет створює передумови для розвитку електронної 
комерції, яка видозмінює звичне поняття ринку 
як певного місця (географічної території) зустрічі 

покупців та продавців у ринок як певний простір. 
Електронна комерція стає ефективним засобом 
для просування вироблених товарів, їх рекламу-
вання та продажу [1, с. 5].

У XXI столітті підприємство, перш за все, 
представлено у вигляді ресурсу в мережі Інтер-
нет. Відповідно, сайт підприємства є його візит-
ною карткою і одночасно формує ланцюг вза-
ємодії «виробник-продавець-покупець». Але в 
сучасному світі мало просто мати якісний сайт. 
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Він повинен розташовуватись у першій 10-ці 
серед результатів пошукових запитів щодо то-
вару (послуги) підприємства. Таким чином, для 
підвищення ефективності роботи підприємства, 
необхідно просувати його web-сайт у пошуко-
вих системах.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розробці універсального механіз-
му просування web-сайту підприємств в пошу-
кових системах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним з головних завдань електронного мар-
кетингу вважається досягнення щоденного ви-
сокого числа відвідувачів сайту, особливо з тієї 
цільової групи, на яку цей сайт орієнтований, 
а також створення необхідних умов для виник-
нення у них циклу споживання, спрямованого 
на регулярне відвідування сайту. Це завдання 
має дві складові: внутрішню і зовнішню. Вну-
трішня складова відповідає за дизайн, контент 
(інформаційне наповнення сайту), швидкість за-
вантаження, сумісність з різними версіями бра-
узерів та інші технічні моменти. Вирішенням 
цього завдання займаються контент-майстри та 
веб-дизайнери, використовуючи інформацію про 
відвідувачів сайту. Зовнішня складова відповідає 
за створення іміджу підприємства та її репутації 
поза сайтом. Дане завдання виконують інтернет-
маркетологи, у обов'язки яких входить постійне 
відстежування трафіку сайту, інформації про 
клієнтів та їхні технічні можливості, стимулю-
вання популярності сайту, аналіз дієвості вжи-
тих маркетингових кроків і т.д. [1, с. 15].

Пошуковий маркетинг (SEM, від англ. Search 
Engine Marketing) – розміщення (індексування) 
сайту в пошукових системах, каталогах і рейтин-
гах та просування сайту в пошукових системах 
[2]. Він об'єднує пошукову оптимізацію (SEO), 
контекстну рекламу та пошукову рекламу. 

За даними [3], пошукова оптимізація (SEO, 
search engine optimisation) – це «комплекс захо-
дів для підняття позицій сайту в результатах ви-
дачі пошукових систем по певних запитах корис-
тувачів». Для того, щоб підприємство могло легко 
знайти партнерів, йому надважливо потрапити 
на першу сторінку в пошуковій видачі, адже чим 
вища позиція сайту в результатах пошуку, тим 
більше зацікавлених користувачів переходить 
на нього з пошукових систем, а це в свою чер-
гу сприяє підвищенню впізнаваності бренду та 
зростанню продажів. Пошукова оптимізація пе-
редбачає аналізування веб-сайту підприємства з 
точки зору відповідності пошуковому алгоритму, 
складання семантичного ядра, оптимізацію коду 
і контенту під ключові запити, розміщення зо-
внішніх посилань на сайт. 

Пошуковий маркетинг дозволяє регулювати 
цільову аудиторію від дуже широкої до вузької 
(таргетованої), націлюючись на тих, хто справ-
ді зацікавлений у придбанні продукції з сайту. 
Саме відповідність отриманої аудиторії бажаній і 
свідчить про успішність обраної пошукової стра-
тегії. Основними рисами пошукового маркетингу 
є робота під конкретні запити за рахунок клю-
чових слів, зв'язок з пошуковими системами та 
врахування контексту сайту. Питання пошуко-

вого маркетингу розглядається у численних на-
укових джерелах [4; 5].

У пошуковій оптимізації активно використо-
вується пошукова та контекстна реклама. Пошу-
кові системи є дуже зручним майданчиком для 
розміщення інтернет-реклами, адже вони є най-
більш відвідуваними сайтами в світі, дозволяють 
користувачам самостійно і чітко формулювати 
свої інтереси у формі запиту, а тому мають над-
звичайну можливість фокусування рекламного 
оголошення на цільову аудиторію. Ці можливос-
ті можуть бути використані підприємством для 
проведення рекламних кампаній [1, с. 28–29].

Контекстна реклама – це вид розміщення ін-
тернет-реклами на сайтах або сторінках, відпо-
відних йому за тематикою (контекстом, вмістом). 
Таке рекламне оголошення може мати форму 
тексто-графічного матеріалу або банеру. Для кон-
текстних оголошень існують спеціальні системні 
сервіси (движки), які дозволяють визначати кон-
текст та підбирати необхідну рекламу. Контек-
стна реклама є не лише швидким і гарантованим 
способом отримання цільових відвідувачів, а й 
можливістю постійно контролювати потік клієн-
тів та вартість їхнього залучення. Це ефективний, 
прогресивний і дуже гнучкий метод непошукового 
просування сайту, широкі можливості і налашту-
вання якого вражають уяву [1, c. 29].

Пошукова реклама відображається на сто-
рінці результатів пошуку у пошуковій системі. 
Рекламне оголошення за тематикою максималь-
но відповідає сфері інтересів інтернет-користу-
вача, яка виражається через пошуковий запит. 
Основним завданням пошукової реклами є стрім-
ке підвищення продажів, стимулюваня збуту. 
Оплата пошукової реклами може здійснюватися 
за кількість показів рекламного оголошення, за 
кількість кліків на нього інтернет-користувача, 
за принципом аукціону ключових слів [1, c. 29].

Сайт має бути не тільки зручним у викорис-
танні для споживача, а й будувати з ним довірчі 
стосунки, викликати почуття надійності і впевне-
ності у перевагах продукції відповідного підпри-
ємства, заохочувати до співпраці та стимулювати 
за рахунок різноманітних акцій, знижок та ін., а 
також надавати вичерпну інформацію про асорти-
мент та місце продажу товарів. Саме цими питан-
нями й займається маркетингова стратегія утри-
мання клієнтів (від англ. Customer Relationship 
Management, скорочено CRM) [1, c. 29–30].

CRM та її електронний варіант ЕCRM (клієн-
то-орієнтована стратегія розвитку підприємства в 
Інтернеті, е-customer relatіonshіp management) – 
«це інтегрований підхід до управління взаємо-
відносинами шляхом фокусування на утриман-
ні споживачів та розвитку відносин з ними» [6]. 
Вона наголошує, що якість та довготривалість 
взаємовідносин між покупцями та продавцями, 
а також підвищення рівня їхньої лояльності, є 
набагато важливішими за кількість цих клієнтів. 
Застосування CRM на підприємстві дозволяє під-
вищити рівень задоволення та простимулювати 
лояльність (прихильність) споживачів, збільши-
ти частку підприємства на ринку та підвищити 
його прибутковість.

ЕCRM охоплює стимулювання збуту з вико-
ристанням програм і стратегій лояльності спожи-
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вачів, сервісне обслуговування, e-mail маркетинг 
та кастомізацію продукції та послуг.

Пошукова оптимізація сайту – це мистецтво 
використання алгоритмів роботи пошукових сис-
тем для отримання прибутку. Добре розкручений 
ресурс сьогодні став невід'ємною деталлю іміджу 
процвітаючої фірми.

Перше, що необхідно зробити – це визначити 
цільову аудиторію. Визначення цільової аудито-
рії полягає в складанні приблизного портрету ці-
льового відвідувача сайту.

Основні характеристики цільової аудиторії: 
стать, місце проживання, вік, сімейний стан, 
освіту, зайнятість, фінансовий статус, соціаль-
ний статус, а також спеціалізовані дані, важливі 
для специфіки сайту.

Існує декілька способів визначення цільової 
аудиторії:

– Лог-аналізатор серверу і дані лічильника 
відвідувань (дозволяють вивчити всі дії користу-
вачів на сайті і конкретизувати розподіл аудито-
рії сайту по регіонам, по часу і ін.);

– опитування аудиторії сайту (анкетування 
унікальних відвідувачів з використанням опиту-
вальної форми або реєстрації на сайті);

– системи аудиту і традиційні опитування до-
слідницьких компаній (агентств).

Важливим джерелом статистичної інформації 
про цільову аудиторію сайту є статистика запи-
тів пошукових систем. Оцінити величину цільо-
вої аудиторії можна по числу пошукових запитів. 
Подібні сервіси мають, наприклад, пошукові сис-
теми Google, Яндекс або Рамблер.

На основі даних, отриманих в результаті збо-
ру інформації, можна отримати зведені цифри і 
вивчити закономірності поведінки груп користу-
вачів і оцінити ефективність рекламного впливу.

Характеристики портрета цільової аудиторії 
враховуються при розробці дизайну і структури, 
а також при внесенні коректувань в інформацій-
не наповнення сайту з метою залучення більшої 
кількості відвідувачів, що входять в коло цільо-
вої аудиторії.

Наступний крок оптимізації сайту – це пра-
вильне визначення найбільш важливих пошуко-
вих запитів або складання семантичного ядра.

При складанні семантичного ядра, в першу 
чергу, враховуються «Комерційні» запити, які 
задаються потенційним покупцем, потім інфор-
маційні запити загального характеру, малоцільо-
ві «нечіткі» запити і запити з помилкою.

Підбір семантичного ядра полягає в підборі 
якомога більшої кількості ключових слів. Клю-
чові слова прийнято розділяти на ВЧ – високо-
частотні, СЧ – середньо частотні і НЧ – низь-
кочастотні запити. У семантичне ядро сайту, як 
правило, включають всі види запитів. Чітких 
критеріїв визначення, що є ВЧ, а що СЧ немає, 
так як в різних тематиках кількість показів може 
значно відрізнятися. Як правило, ВЧ складають-
ся з одного-двох слів, СЧ з двох-трьох, а НЧ від 
трьох і більше слів.

Аналізуючи зміст сайту слід скласти при-
близний список цих слів (Словосполучень) разом 
з їх синонімами.

Далі необхідно провести внутрішню оптиміза-
цію сайту. Внутрішня оптимізація – це комплекс 

заходів по просуванню, пов'язаних з роботою над 
самим сайтом, що просувається.

Мета-теги. Найважливішим для внутрішньої 
оптимізації сторінки під той чи інший ключовий 
запит є точне входження цього запиту в назву 
сайту. Пошукові машини враховують тільки пер-
ші 70 символів даного тега, тому необхідно об-
межити свій ключовий запит цієї довжиною.

Текст. Бажано щоб текст на сторінках був 
унікальним, тобто він не повинен повторюватися 
на інших сайтах в Інтернеті. Як правило, сто-
рінкам з унікальною інформацією віддається де-
яка перевага в результатах видачі. Обов'язково 
треба використовувати ключові слова в тексті, 
причому, чим ближче ключове слово до початку 
сторінки, тим більшу вагу йому надається.

Інформація на сайті повинна оновлюється, 
шляхом додавання нових статей, або оновлення 
вже існуючих.

Структура посилань. Якщо на сторінку, яку ви 
оптимізуєте, є посилання з іншої сторінки вашо-
го сайту, то обов'язково використовуйте ключове 
слово в тексті даного посилання. На всіх сторін-
ках вказуйте посилання на головну сторінку з 
ключовим запитом в тексті посилання. Таким чи-
ном, значно додається вага головної сторінки по 
цьому запиту.

Наступним етапом у просування сайту є зо-
внішня оптимізація сайту, яка полягає в роботі 
з зовнішніми факторами. Зовнішні фактори, які 
впливають на становище сайту, який просуваєть-
ся, є не що інше як зовнішні посилання сайту. Або 
по-іншому посилання, які посилаються на сайт, 
який просувається. Кількість і якість посилань, 
які ведуть на сайт, мають величезне значення.

Група основних зовнішніх факторів ранжи-
рування:

1. Релевантність сайтів, на які посилаються – 
найбільш ефективними є посилання з тематич-
них ресурсів;

2. Релевантність сторінок, на які посилають-
ся – загальнотематичний ресурс може містити 
сторінку, яка має сходну тематику із сайтом, 
який просувається і посилатися на нього в тексті;

3. Якість сайтів, на які посилаються – вага 
сайтів в очах пошукової системи; 

4. Вхідні посилання з єдиної мережі сайтів – 
слід уникати посилань з мереж сайтів, створених 
лише з метою продажу посилань; 

5. Різноманітність типів і видів посилань: різ-
ні IP-адреси сайтів, на які посилаються – охо-
плення широкого діапазону IP-адрес сайтами 
донорами і всіма їх реципієнтами. Географічна 
різноманітність – охоплення донорами різних 
доменних зон. Розмаїття тем – різні шаблони 
сайтів донорів;

6. Співвідношення вихідних і вхідних поси-
лань – сайт, що просувається, не повинен по-
силатися на нетематичні сайти і неавторитетні 
ресурси;

7. Співвідношення посилань з соціальних ме-
реж з усім профілем зворотних посилань – по-
зитивний фактор, який надає натуральність за-
гальній масі посилань сайту, що просувається;

8. Зворотні посилання з соціальних сайтів за-
кладок – необхідна ознака популярності сайту, 
який просувається.
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Важливим кроком є вибір хостингу. Це може 
бути і надання в оренду цілого сервера, і навіть 
розміщення на своєму майданчику сервера, але 
найбільш затребуваною послугою є віртуальний 
хостинг. В інтернеті існують як платні, так і без-
коштовні хостинги. У кожного варіанту є свої 
плюси і мінуси. Основний плюс безкоштовного 
хостингу – не потрібно платити грошей. Розміс-
тити сайт на безкоштовному хостингу простіше 
і швидше. Мінуси його полягають в тому, що на 
сторінки сайту, розміщеного на безкоштовному 
хостингу, як правило, примусово додається ре-
клама, а так само існують більш жорсткі вимоги 
до тематики сайту і розміщення скриптів. Крім 
того, одне з основних обмежень в тому, що сайт 
буде мати доменне ім'я третього рівня, що знижує 
позиції сайту в пошукових системах і рейтингах.

Послуги платного хостингу пропонують вели-
чезну кількість компаній, від великих і широко 
відомих, до зовсім невеликих. Умови хостингу і 
тарифні плани, які вони пропонують, можуть іс-
тотно різнитися. При виборі хостингу потрібно 
уважно вивчити умови надання його, і вибрати 
найбільш підходящий.

Останнім етапом у просування сайту є залу-
чення такого інструменту, як маркетинг соціаль-
них мереж (SMM). Маркетинг соціальних мереж 
(SMM, від англ. Social media marketing) – це 
інструмент просування, залучення трафіку або 
уваги до продукту в соціальних мережах, най-
сильніший механізм впливу на цільову аудито-
рію пошукових систем через соціальні платфор-
ми та сервіси [7]. SMM передбачає розміщення у 
соціальних мережах необхідного маркетингового 
повідомлення і використовує соціальні медіа в 
якості каналів для просування підприємств, про-
дукції, послуг, брендів та вирішення різноманіт-
них бізнес-завдань.

Головним акцентом в SMM є створення кон-
тенту під конкретне завдання, який користувачі 
соцмереж будуть розповсюджувати самостійно, 
без участі організаторів. Ці користувачі форму-
ють дискусійні групи та спільноти за інтересами 
навколо продукції, що просувається, і переда-
ють по мережі повідомлення рекомендаційного 
або критичного характеру, які викликають у по-
тенційних клієнтів більшу довіру, ніж пряма ре-
клама. Тому просування у соціальних мережах 
дозволяє більш точно впливати на цільову ауди-
торію, обираючи потрібні площадки та способи 
комунікації [1, c. 36].

Проаналізуваваши наукову літературу [8; 9], 
було виділено наступні методи роботи SMM: побу-
дова спільнот бренду; оптимізація соціальних ме-
діа; робота з блогосферою; розміщення інформації 
про підприємство та його продукцію в онлайн- 
каталогах, дошках оголошень, в різноманітних 
прайс-листах і базах даних, на сайтах новин, фо-
румах, співпраця з цікавими виданнями і проек-
тами; репутаційний менеджмент та персональний 
брендинг; нестандартне SMM-просування.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
вки. За результатами проведених досліджень 
встановлено об'єктивну доцільність застосування 
новітніх інформаційних технологій, зокрема Ін-
тернет-маркетингу, для підвищення ефективнос-
ті діяльності підприємств. У даній статті описа-
ний універсальний механізм просування сайту в 
пошукових системах. Ефективне пошукове про-
сування сайту дозволяє залучити саме цільову 
аудиторію. Результати просування сайту прино-
сять ефект значно вище, ніж інша реклама, але 
максимальний ефект від просування сайту від-
бувається не миттєво, а через 1–2 місяці після 
початку робіт.
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У статті уточнений понятійний апарат в області управління, інновацій, інноваційної діяльності, обґрунтована 
ефективність використання інноваційних систем в управлінні підприємствами різних галузей промисловості, 
проаналізовано організаційні елементи механізму ефективного функціонування промислових підприємств приведено 
перелік негативних наслідків, які є причиною відсутності ефективної інноваційної політики в промисловості.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
великої значущості набуває застосування науко-
ємних технологій у розвитку економічних систем. 
Велику роль в різних галузях економіки відігра-
ють нові знання і їх практична реалізація саме 
вони визначають рівень розвитку економіки кра-
їни і забезпечують її економічну незалежність. 
Найперспективнішим напрямком розвитку всіх 
галузей промисловості і економіки країни в ціло-
му є інноваційний напрям розвитку [2]. 

Новітні технології повинні застосовуватися як 
у виробничих процесах, так і в управлінні ор-
ганізаціями (підприємствами). Це призведе до 
модернізування виробничого процесу, скорочен-
ня виробничих витрат і підвищення рівня рента-
бельності виробництва. 

З багатолітнього досвіду господарювання, не 
мало важливою причиною неефективного роз-
витку виробництва є не відповідний сучасним 
вимогам інноваційного розвитку рівень автома-
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тизації і інформатизації систем управління під-
приємством. Це в перш за все викликає необхід-
ність розробки інноваційних механізмів, в області 
управління. На даний момент інноваційна актив-
ність ряду галузей і промислових організацій за-
лишається вельми низькою. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання, яке поля-
гає в дослідженні теоретичних засад і методів 
ефективного управління підприємствами різних 
галузей промисловості з використанням іннова-
ційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «інновація» активно використовується в 
перехідній економіці України як самостійно так 
і для позначення низки споріднених понять: «ін-
новаційна діяльність», «інноваційний процес». 
Багато дослідників під інноваціями розуміють 
прибуткове використання новацій у вигляді но-
вих технологій, видів продукції, організаційно-
технічних і соціально-економічних рішень ви-
робничого, фінансового і т.д. Деякі вважають, що 
нововведення зводиться до розвитку технології, 
техніки, управління на стадіях їх зародження, 
освоєння та ін. Інновація – це процес, в якому 
винахід, або ідея набувають економічний зміст, 
як вважає Б. Твісс. Інновація – це такий суспіль-
но-техніко-економічний процес, який шляхом 
практичного застосування ідей та винаходів при-
зводить до створення кращих за властивостями 
виробів, технологій, а у випадку, якщо інновація 
орієнтована на економічну вигоду, прибуток, її 
поява на ринку може принести додатковий про-
дукт, як вважає Б. Санто. За І. Шумпетером, ін-
новація – нова науково-організаційна комбінація 
виробничих факторів, які мотивовані підприєм-
ницьким духом [5]. Від того як швидко і своєчасно 
будуть здійснюватися нововведення, адекватно 
відповідати на вимоги внутрішнього та зовніш-
нього середовища залежить ефективність інно-
ваційного розвитку підприємства [4]. Протягом 
2000-2013 рр. інноваційна активність знизилася 
у 1,3 рази – з 18,0% у 2000 р. до 13,6% у 2013 р. 
На українських підприємствах інноваційний роз-
виток стримується із-зі того що відсутня методо-

логія, методичні підходи до оцінки інноваційного 
потенціалу. Інноваційний потенціал України – 
важлива складова економічного успіху. За цим 
успіхом країна посідає 39-те місце в під рейтин-
гу інновацій. Доводиться визнавати, що Україна 
практично не має вигоди з придбання техноло-
гій за кордоном тому, що займає 97-ме місце за 
здатністю адаптувати нові технології через за-
лучення прямих іноземних інвестицій [9].

У рейтингу нових інформаційних і телекому-
нікаційних технологій Україна посідає 76-те міс-
це, тому що не використовує повною мірою ці 
нові інструменти зростання.

Питання забезпечення управління адаптив-
ним інноваційним розвитком суб'єктів господа-
рювання набуває актуальності. Із-за того що не 
вирішено проблему моніторингу інноваційного 
розвитку підприємств і прийняття рішень щодо 
адаптації стратегії розвитку підприємства до 
змін у зовнішньому середовищі. 

Сьогодні інноваційна політика повинна бути 
спрямована на створення економічних, правових, 
організаційних основ для розвитку інноваційної 
діяльності в усіх секторах економіки та галузях 
матеріального виробництва, забезпечення ефек-
тивного використання результатів науково-тех-
нічного прогресу подолання енерго- та ресурсо 
витратного характеру виробництв та їхнє техно-
логічне оновлення підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної продукції, вирішення за-
вдань соціально-економічного розвитку [8].

Для цього необхідно реалізувати такі важливі 
заходи інноваційної політики:
•	звільнення	від	оподаткування	тієї	частини	

прибутку, який спрямовується підприємствами, 
організаціями, приватними особами до інновацій-
них фондів, галузевих та інших фондів техноло-
гічного розвитку та реконструкції виробництва;
•	створення	 спеціалізованих	 інноваційних	

банків, а також фондів довгострокового кредиту-
вання функціонуючих комерційних банків шля-
хом встановлення відповідних пільг з оподатку-
вання коштів, які інвестуються до цих структур;
•	встановлення	 для	 комерційних	 банків,	 які	

здійснюють пільгове кредитування інноваційних 

Таблиця 1
Характеристики різних стратегічних типів організації

Тип організації Характеристики діяльності Стратегічна діяльність Тип реакції

Організація-аутсай-
дер

Низька якість, високі ви-
трати, низькі ціни

Стратегічний альянс з відомою 
фірмою для підвищення якості та 
послідовного переміщення по кривій 
попиту, економія від масштабу, ре-
структуризація

Виробнича

Організація – «за-
хисник витрат»

Низькі ціни, задовільна 
якість, низькі витрати

Економія на масштабах, інвестуван-
ня прибутку в розвиток «ключових 
компетенцій»

Конкурентна

Організація – «за-
хисник якості»

Висока ціна, висока якість, 
високі витрати

Захист сегменту, кластеризація спо-
живачів, продаж Інноваційна

Організація – «інте-
грований аналізатор»

Висока ціна, особлива 
якість, низькі витрати

Розширення сегменту ринку, інвести-
ції в пошуки нових товарів та послуг Підприємницька

Організація-про-
спектор

Висока якість (немає ана-
логів, значні компетенції, 
низькі витрати, помірна ціна

Інвестування надприбутків у пошук 
ще одного над успішного проекту, 
підтримка різнорідних ключових ком-
петенцій та інноваційного клімату

Адміністративна

Організація-моно-
поліст

Різний рівень якості, високі 
компетенції, підвищена ціна

Боротьба проти «проспекторів», бло-
кування входу на ринок Адміністративна



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ90

2 (09), березень 2016

проектів, зниження ставки норми обов'язкового 
резервування коштів;
•	запровадження	механізмів	державного	стра-

хування кредитів, виданих малим підприємствам, 
що розробляють та впроваджують інноваційну 
високотехнологічну продукцію і діяльність яких 
пов'язана зі значним інвестиційним ризиком.

Модель стратегічного балансу елементів вка-
зує на необхідність обов'язкового формування 
інноваційної та фінансової стратегій. Це пояс-
нюється тим, що по-перше, організаційно-еко-
номічна стійкість визначається здатністю ор-
ганізації зберігати свою фінансову стабільність 
при постійних змінах, що відбуваються в сфері 
її функціонування. По-друге, майже усі стра-
тегії організації мають певний тип інноваційної 
діяльності. Під інноваційною діяльністю в да-
ному випадку мається на увазі використання 
нових продуктів чи процесів. Новий продукт – 
це товар чи послуга, що пропонується спожи-
вачеві, характеристики якого відрізняються від 
тих, що існують на ринку. Новий процес – це 
використання удосконалених чи нових методів 
здійснення бізнесу чи виконання певних функ-
ціональних видів діяльності.

Для визначення стратегічного типу організа-
ції пропонується використати сполучення ма-
триць споживача та виробника [1]. Стратегічний 
тип організації буде залежати від таких осно-
вних сполучень: «ціна» – «якість» – «питомі ви-
трати» – «кореневі компетенції».

Кожному із основних стратегічних типів ор-
ганізацій притаманні відповідні основні функціо-
нальні стратегії. До основних стратегічних типів 
організацій належать: захисники (захисники ви-

трат, захисники якості); аналізатори (інтегрова-
ний, диверсифікований); проспектори.

Для кожного типу організації існує різний рі-
вень та тип інноваційної діяльності. Крім цього, 
для кожного типу організації існує свій тип реак-
ції на вплив зовнішнього середовища та своя ор-
ганізаційна структура управління, яка повинна 
співпадати з обраними стратегіями.

Організації «захисники» орієнтують свою діяль-
ність на використання вже існуючих та освоєних 
процесів та продуктів. Для них стратегічними за-
дачами є удосконалення процесів, які дають змогу 
знизити витрати (захисники витрат) чи покращити 
якість своєї продукції (захисники якості).

Організації «аналізатори» постійно шукають 
нові для ринку продукти чи процеси та швидко 
їх освоюють. Для них важлива не розробка нових 
продуктів чи процесів, а ефективне їх освоєння 
та пропозиція їх на ринку за меншою ціною, ніж 
у конкурентів.

Організації «проспектори» свою стратегічну 
діяльність орієнтують на створення нових про-
дуктів чи процесів. Тому для них важливо роз-
робляти повний набір функціональних стратегій, 
оскільки ймовірність успіху зовсім нових іннова-
ційних продуктів може бути малою. [6]

Стратегія ж «експлуатації» споживачів, відхід 
від рівноважних ринкових цін у бік їх завищен-
ня об'єктивно гальмують інтенсивність інновацій, 
причому як у виробництві, так і в маркетингу, що 
негативно відбивається на економічних показни-
ках діяльності промислових підприємств. Проте 
серйозна проблема реалізації інновацій промис-
ловими підприємствами в Україні пов'язана з 
тим, що нові ідеї з високою наукоемністю не мо-

Таблиця 2
Чинники, що стимулюють процесу здійснення інноваційної діяльності  

на промислових підприємствах
Група 

чинників Чинник, що стримує інноваційну діяльність Чинник, що сприяє розвитку Інноваційної 
діяльності

Техніко-
економічні

Відсутність джерела фінансування, слабкість 
матеріально-технічної та наукової бази, доміну-
вання інтересів існуючого виробництва, відсут-
ність попиту на продукцію, відсутність інфор-
мації про ринки, ускладнення та подорожчання 
науково-дослідних розробок, низький науково-
інноваційний потенціал держави, регіонів

Наявність резервів фінансових та матеріаль-
но-технічних заходів, наявність необхідної 
господарської та науково-технічної інфра-
структури, розвиток конкуренції та скоро-
чення тривалості життєвого циклу наукоєм-
них товарів, збереження науково-технічного 
потенціалу та державна підтримка іннова-
ційної діяльності

Організацій-
но-управ-
лінські

Сталі організаційні структури, надмірна центра-
лізація, консервативність, ієрархічних принципів 
побудови організації, перевага вертикальних 
потоків інформації, установча замкненість, 
труднощі в міжгалузевих взаємодіях, орієнтація 
на усталені ринки, орієнтація на короткостроко-
ву окупність, відсутність науково-інноваційних 
організаційних структур, недостатність міжна-
родного науково-технічного співробітництва

Гнучкість організаційних структур, демокра-
тичний стиль управління, перевага горизон-
тальних потоків інформації, індикативність 
планування, припущення коригувань, децен-
тралізація, автономія, формування пільгових 
проблемних груп, міжнародна науково-тех-
нічна кооперація, створення інноваційної 
інфраструктури (технопарків, бізнес-інкуба-
торів)

Юридичні
Недосконалість законодавчої бази з питань 
інноваційної діяльності, охорони інтелектуальної 
власності

Законодавчі заходи (особливі пільги, закони), 
що заохочують інноваційну діяльність, за-
безпечують інтелектуальну властивість

Соціально-
психологічні

Опір змінам, які можуть викликати такі наслід-
ки, як зміна статусу, необхідність нової діяль-
ності, зміна стереотипів поведінки, існуючих 
традицій, страх відповідальності за помилку, су-
против усьому новому, що надходить («синдром 
чужого винаходу»), низький професійний статус 
інноватора, відсутність матеріальних стимулів 
та умов творчої праці, відплив наукових кадрів

Сприятливість до змін, нововведень, мораль-
на винагорода, суспільне визнання, можли-
вість самореалізації, розвиток умов творчої 
праці, матеріальні стимули
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жуть самі по собі легко вбудовуватися в існуючу 
бізнес-структуру підприємства. Зважаючи на те, 
що інноваційна діяльність є складовою процесу 
функціонування промислового підприємства, іс-
нує ряд факторів, які сприяють або ускладнюють 
її хід [3].

Аналіз функціонування українських про-
мислових підприємств дозволив дійти висно-
вку про те, що однією з головних перешкод для 
розгортання активної інноваційної діяльності у 
промисловості є відсутність адекватних підходів 
до управління інноваційними процесами на під-
приємстві.

Інноваційний розвиток України повинен базу-
ватися на [7]:

– провадженні цілеспрямованої державної 
промислової та інвестиційної політики, спря-
мованої на активізацію нововведень, як пріори-
тетної складової загальної стратегії соціально-
економічного розвитку держави, забезпеченні 
єдності структурної та інноваційної політики;

– створенні сприятливих інституційних умов 
для інноваційної діяльності в країні: правового за-
безпечення інноваційної діяльності підприємств; 
запровадження дієвого пільгового режиму здій-
снення інноваційної діяльності; удосконалення 
механізмів фінансування інноваційної діяльності;

– застосуванні засобів захисту національного 
ринку, виробництва та капіталу, заохоченні їх-
нього розвитку, стимулюванні інноваційної спря-
мованості останнього;

– послідовному збільшенні сукупного попиту, 
вдосконаленні інфраструктури ринків з метою 
підвищення частки складних, наукоємних про-
дуктів в особистому та виробничому споживанні;

– створенні умов для реалізації вітчизняними 
підприємствами наступальної стратегії па зовніш-
ніх ринках, підтримки конструктивної конкурен-
ції на внутрішньому ринку, яка заохочуватиме 
підприємства до інноваційної діяльності;

– диверсифікації організаційних форм функ-
ціонування національної економіки, забезпеченні 
співпраці малих, середніх та великих підпри-
ємств, підтримки провідних великих підприємств 
та об'єднань, які мають змогу реалізувати за-
гальнодержавні інноваційні пріоритети, розвитку 
науково-виробничої кооперації, венчурного біз-
несу, промислово-фінансової інтеграції, в тому 
числі – на міжнародному рівні;

– забезпеченні тісної інтеграції виробництва, 
фінансів, науки, освіти з метою сприяння випе-

реджувальному розвиткові науково-технологіч-
ної сфери;

– конверсії «тіньових» капіталів та залучен-
ні «тіньового» сектора до сфери легального обігу 
фінансових ресурсів, інвестування і розширення 
па цій основі власних ресурсів підприємств для 
інноваційної діяльності;

– пріоритетному розвиткові людського капі-
талу як основи майбутнього постіндустріального 
суспільства.

З огляду на це, провідним напрямом у про-
цесі переходу України до інноваційного розвитку 
має стати поліпшення інвестиційного клімату в 
Україні і всебічне стимулювання національного 
капіталотворення та інвестиційних процесів.

Висновки з даного дослідження. Інновації є 
динамічним рушієм економічного розвитку. При-
йняття рішень у сфері впровадження інновацій 
має ґрунтуватися на досягненні балансу між по-
точними потребами виробничої сфери та реалі-
зацією стратегії довгострокового лідерства в ін-
новаційній сфері. Для вирішення цього завдання 
постає потреба в розробці науково-методичного 
підходу до адаптивного інноваційного розвитку 
виробничих можливостей підприємства, який по-
винен бути доведений до рівня оптимізаційних 
економіко-математичних моделей, що дозволяє 
здійснювати обґрунтування вибору виробничих 
інновацій для впровадження як на основі кри-
терію одержання безпосереднього економічного 
ефекту за рахунок підвищення ефективності ви-
робничої сфери, так і на основі критерію підви-
щення показника інноваційного розвитку (порів-
няно з конкурентами). 

Реалізація напрямків розвитку інноваційної 
діяльності в Україні дасть змогу значно підви-
щити рівень інноваційної активності промис-
лових підприємств, стабілізувати прискорений 
процес оновлення виробництва, ефективно вико-
ристовувати внутрішні та залучені зовнішні ін-
вестиції на інноваційну діяльність. Модернізація 
української економіки на засадах інноваційного 
розвитку мас забезпечуватися комплексним за-
стосуванням усіх доступних важелів економічної 
політики та запобіганням конфлікту між їхніми 
впливами і вирішенням стратегічних і поточ-
них завдань. За цих умов інноваційна стратегія 
як така, що за визначенням сприяє підвищенню 
рівня прибутковості національних підприємств, 
може стати реальним простором для багатогран-
ної співпраці держави і бізнесу.
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Summary
In the article, a concept vehicle is specified in area of management, innovations, innovative activity, efficiency of the use of 
the innovative systems is grounded in a management the enterprises of different industries of industry, the organizational 
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Постановка проблемы. Эффективное осущест-
вление программы антикризисных мер связано 
с решением ряда принципиальных вопросов [1]. 
Первый вопрос связан с характером и целями 
антикризисной политики по отношению к страте-
гии развития национальной экономики и конеч-
ной цели экономической политики. Если анти-
кризисная программа носит временный характер, 
то каким образом такая финансовая политика и 
её риски отразятся на посткризисной экономике? 
Если эта политика носит долговременный харак-
тер и выступает в качестве «новой экономической 
политики», как её задачи соотносятся с целями 
построения инновационной постиндустриальной 
экономики и задачами повышения качества жиз-
ни? Само возникновение этих вопросов в опреде-
лённой степени указывает на неэффективность 
существующей системы методов государственно-
го регулирования экономики [2].

Анализ последних исследований и публика-
ций. Меняется роль государства как основного 
актёра глобального управления. Если раньше 
можно было чётко разделить формы участия го-
сударства в глобальном управлении на непосред-
ственную и опосредованную, то в условиях фор-
мирования нового миропорядка и возрастания 
значения международных союзов и региональ-
ных интеграционных группировок превалирует 
опосредованная форма участия государства в 
глобальном управлении. Частные риски государ-
ство готово принять на себя, то есть, иначе гово-
ря, политика национализации убытков делает на 
следующем шаге неизбежной национализацию 
рисков. Рассматривая функции государства как 
регулятора экономики, нужно учитывать прин-
ципиально новую парадигму, с которой оно стол-
кнулось. Его позиции во многих традиционных 
сферах существенно уступают наднациональ-
ным регуляторам. Ставка рефинансирования на-
циональных банков, курс национальной валюты, 
импортные барьеры, экспортные субсидии, на-
логообложение, социальная политика, образова-
ние, профессиональная подготовка кадров – это 
те рычаги экономического регулирования, влия-
ние государства на которые смещается в пользу 
внешних регуляторов [3; 4; 5; 6]. 

Цель статьи – провести системный анализ 
тенденции и перспектив развития экономики 
Узбекистана в условиях циклических колебаний 

мировой экономики, а именно в условиях волн 
мирового финансово-экономического кризиса и 
посткризисный период.

Изложение основного материала исследо-
вания. Мировой опыт свидетельствует о наи-
большей эффективности саморегулирующейся 
экономики на основе рыночных механизмов с 
определённой степенью вмешательства государ-
ства. Уроки кризиса свидетельствуют о том, что 
рынок, предоставленный самому себе, порождает 
множество непредсказуемых проблем, которые 
способны подорвать основы, как экономической 
системы, так и государства в целом. Это обуслов-
лено тем, что рынок не способен создать и под-
держивать сколько-нибудь устойчивую инфра-
структуру [7; 8; 9]. В этом плане на современном 
этапе во всех индустриально развитых странах 
государство играло и продолжает играть суще-
ственную роль.

Эффективное государственное регулирование 
социально-экономическими процессами явилось 
базисом для устойчивого роста экономики и её 
высокой адаптации к условиям быстро изменяю-
щейся внешней среды [10].

В целом по основным макроэкономическим 
индикаторам национальная экономика характе-
ризуется позитивными тенденциями. Так, темпы 
роста ВВП в 2015 г. составили 8,0%, а за период 
2000-2015 гг. объем ВВП увеличился более чем в 
2 раза (табл. 1). Более конкретным подтвержде-
нием устойчивого и сбалансированного развития 
экономики Узбекистана является то, что, начиная 
с 2005 года, Государственный бюджет исполняет-
ся с профицитом [11]. Годовой бюджет 2015 года 
выполнен с профицитом в размере 0,1 процента к 
ВВП. 58,7% расходов госбюджета направлены на 
финансирование социальной сферы и поддержки 
населения. По состоянию на 1 января 2016 г. ве-
личина совокупной внешней задолженности Уз-
бекистана не превышает 18,5% от ВВП, что по 
международным критериям экономической без-
опасности ниже пороговых значений [12].

Так, проведённый нами анализ развития эко-
номики страны только в 2015 году, показал, что 
устойчивыми темпами роста характеризуются 
промышленное производство – 8,0%, производ-
ство продукции сельского хозяйства – 6,8%, объем 
строительных работ – 17,8%, инвестиций в основ-
ной капитал – 9,6%, объем розничного товарообо-
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рота – 15,1% и реализация платных услуг населе-
нию – 14,0%. Уровень инфляции составил 5,6%, то 
есть в пределах прогнозных правительством пара-
метров [3]. Около 75% прироста объёма промыш-
ленного производства обеспечили предприятия, 
ориентированные на выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Если в 2000 г. на долю 
промышленного производства в формировании ва-
лового внутреннего продукта Узбекистана прихо-
дилось всего 14,2%, то в 2015 г. она составила 33,5%. 
Структурные сдвиги и диверсификация базовых 
отраслей экономики оказали позитивное влияние 
на объем, номенклатуру и качество экспорта. Объ-
ем экспортной продукции в 2015 г. увеличился по 
сравнению с 2000 г. в 5 раз.

Таблица 1
Динамика основных показателей развития  

национальной экономики Узбекистана  
в 2000-2015 гг.

Показатель развития 
экономики 2000 г. 2011 г. 2015 г.

Темпы роста ВВП 3,8 8,3 8,0
ВВП на душу населе-
ния по ППС, в долларах 
США

1431 3271 5938 

Дефицит бюджета -4,2 +0,3 +0,1
Налоговое бремя 
экономики, в % к ВВП 39,5 22 20,7 [13]

Индекс цен (уровень 
инфляции), % н/д 7,3 5,6

Внешний долг, в % к 
ВВП н/д 17,5 18,5

Удельный вес готовой 
продукции в ВВП, % 46 60

Доля промышленности в 
ВВП, % 14,2 24,1 33,5

Доля услуг в ВВП, % 37 49 54,5
Доля малого и частного 
предпринимательства в 
ВВП, %

31.0 54.0 56.7

Коэффициент Джинни 0,39 0,30 0,28 [3]

Источник: Рассчитано автором на основе данных Гос-
комстата Республики Узбекистан

В республике осуществляются масштабные 
институциональные преобразования в рамках 
реализации Концепции дальнейшего углубле-
ния демократических реформ. Процесс форми-
рования правового поля в Узбекистане носит 
динамичных характер, направленный на мак-
симальное сокращение субъективных факторов, 
препятствующих становлению класса реальных 
собственников [14; 15]. Совершенствование зако-
нодательно -нормативной базы осуществляется в 
двух направлениях, а именно:

– создание единого, унифицированного нор-
мативно – правового акта, отражающего основ-
ные потребности предпринимательства и уста-
навливающего общие правила поведения для его 
субъектов;

– систематизация действующих правовых 
норм с дополнением недостающих элементов си-
стемы регулирования [16]. 

Структурным преобразованиям экономики, 
повышению деловой активности и финансовой 

устойчивости хозяйствующих субъектов спо-
собствовала проводимая рациональная налого-
вая политика, направленная, в первую очередь, 
на сокращение налогового бремени [19]. Прави-
тельство осуществляет стратегию для расши-
рения налоговой базы и сокращения налогового 
бремени, в то время как совокупные налоговые 
поступления снижаются в виде доли в ВВП. Об-
щие налоговые поступления сократились с 41,2% 
ВВП в 1991 г. до 21,5% ВВП в 2008 г. и до 20,5% 
ВВП в 2012-2013 гг. Дальнейшее сокращение на-
логов продолжилось в 2015 г., снижение общих 
налоговых поступлений дошло до 20,7% ВВП, 
что было сделано с целью повышения уровня 
соблюдения налогового законодательства и со-
хранения высоких темпов экономического роста. 
Государство постепенно сокращает предельные 
ставки по ряду налогов [13,20]. Для налога на 
доходы физических лиц верхняя ставка была 
снижена с 40% в 2000 г. до 23% в 2014-2015 гг., а 
ставка налога на доходы, не превышающие пяти 
минимальных заработных плат, была снижена 
до 7,5% в 2014 г. Начиная с 2015 г., ставка налога 
на доходы, не превышающие одной минималь-
ной заработной платы, снижена до нуля. Налог 
на прибыль предприятий был снижен с 31% в 
2000 г. до 8% в 2014 г. и до 7,5% в 2015 г., а налог 
на заработную плату снизился с 40% в 2000 г. до 
25% в 2014-2015 гг. и до 15% в 2015 г. для ми-
кро – и малых предприятий, а также фермер-
ских хозяйств. Налогообложение коммерческих 
банков осталось неизменным и установлено в 
размере 15%.

Росту инвестиционной деятельности хозяй-
ствующих субъектов способствовало снижение в 
2015 году до 5% ставки единого налогового плате-
жа для микрофирм и малых предприятий. В ходе 
проводимых кардинальных реформ, серьёзно-
го внимания заслуживает работа по привлече-
нию инвестиций, направляемых на реализацию 
проектов по модернизации, диверсификации, 
технико – технологическому обновлению отрас-
лей, структурным преобразованиям в экономике 
страны. В этих целях в 2015 году в экономику 
Узбекистана привлечено и освоено инвестиций за 
счёт всех источников финансирования в эквива-
ленте 15,8 млрд. долларов США (ростом против 
2014 года на 9,5%). При этом более 3,3 млрд. дол-
ларов, или более 21% всех инвестиций – это ино-
странные инвестиции, из которых 73% составля-
ют прямые иностранные инвестиции. 67,1% всех 
инвестиций направлены на производственное 
строительство. Это позволило в 2015 году завер-
шить строительство и обеспечить ввод 158 круп-
ных производственных объектов общей стоимо-
стью 7,4 млрд. долларов США.

В Узбекистане последовательно и целена-
правленно реализуются меры по дальнейшей 
капитализации банков, повышению их устойчи-
вости и ликвидности, повышение уровня капита-
лизации и расширение инвестиционной активно-
сти банков. Так, совокупный капитал банковской 
системы увеличился по сравнению с 2014 годом 
на 23,3% процента и достиг 7,8 трлн. сумов [11]. 
На протяжении последних семи лет уровень до-
статочности капитала банковской системы со-
ставляет 23,3%, что в 3 раза превышает требо-
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вания, установленные Базельским комитетом 
по банковскому надзору (8%). Уровень текущей 
ликвидности в течение ряда лет превышает 
64,6%, что в 2 раза выше минимальной нормы, 
принятой в мировой практике.

Постоянное осуществление эффективного 
банковского надзора по международным стан-
дартам, проведение мониторинга ликвидности и 
качества банковских активов дали возможность 
всем отечественным коммерческим банкам под-
твердить присвоенную положительную рейтин-
говую оценку «стабильный» от международных 
рейтинговых агентств [21; 19]. Международное 
рейтинговое агентство Мoody's шестой год под-
ряд присваивает рейтинговую оценку с про-
гнозом «стабильный» перспективам развития 
банковской системы Узбекистана. Деятельность 
банковской системы Узбекистана также оценён 
как «стабильный» рейтинговыми агентствами 
Standard & Poor's и Fitch Ratings.

Выводы. Проведённые исследования выяви-
ли, что стратегия роста конкурентоспособности 
республики строится на региональных и отрас-
левых особенностях, которые превращаются в 
источники конкурентных преимуществ. Вместе с 
тем успех в реализации стратегии роста конку-
рентоспособности, по нашему мнению, зависит от 
правильной комбинации главных составляющих 
внутренней экономической политики, которые 
взаимно дополняют и усиливают друг друга, к 
ним можно отнести:

– поддержание устойчивого макроэкономиче-
ского роста и управляемой инфляции путём про-
ведения эффективной фискальной и монетарной 
политики;

– дальнейшее снижение налогового бремени 
на предприятия, что предполагает:

– освобождение от уплаты налогов на имуще-
ство активной части основных производственных 
фондов, как это принято в большинстве стран 
мира. С этой целью требуется поэтапный пере-
ход на уплату налога на недвижимость вместо 
налога на имущество;

– систематическое снижения ставки единого 
социального платежа, а также снижение разме-
ра (или полная отмена) минимального платежа, 
взимаемого в настоящее время в размере одной 
минимальной заработной платы в месяц на каж-
дого работника;

– прекращения практики предоставления 
льгот и преференций отдельным предприятиям, 
а вместо этого предлагается применять льготы 
на недискриминационной основе, ко всем пред-
приятиям той или иной стимулируемой отрасли 
экономики;

– предоставление инвестиционных льгот (в 
том числе по модернизации) не в виде освобож-
дения, а в виде условного налогового кредита. 

При этом, сохраняется льготы по налоговым и 
таможенным кодексам и льготы по международ-
ным договорам. 

– расширение доступа бизнеса к внешнему 
финансированию, которое должно проявляться 
через:

а) диверсификации внешних источников фи-
нансирования. В среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, банковское кредитование должно 
быть дополнено другими источниками внешнего 
финансирования, что позволит в свою очередь 
расширить финансирование «средних» предпри-
ятий на разных стадиях их развития. Для этого, 
по нашему мнению, необходимо: 

– создать эффективную нормативную базу 
для рынков частного акционерного капитала;

– внедрить новые инструменты финансиро-
вания инвестиционных проектов для перспек-
тивных предприятий, обладающих экспортным 
потенциалом, но при этом сталкивающихся с не-
хваткой капитала, технологий, кадров; 

– реализовать меры по созданию фондов ри-
скового финансирования (венчурных фондов), 
что позволит стимулировать инновационную де-
ятельность предприятий.

б) активизации доступа к банковским услу-
гам предполагает:

– создание ясных и доступных механизмов 
вовлечения активов населения (недвижимость, 
земля, другое имущество) в качестве залоговых 
средств в экономический оборот, что особенно 
важно для начинающих предпринимателей; 

– расширение ряда предлагаемых банковских 
услуг, в соответствии с потребностями рынка, а 
также создание возможности оказания любой из 
существующих услуг в каждой точке продаж 
(или на удалённо); 

– формирование стратегии экспорт ориен-
тированной индустриализации, подразумеваю-
щую эффективную модернизацию и углубление 
структурных реформ, обеспечивающих рост эф-
фективности использования и распределения ре-
сурсов в экономике;

– обеспечение высокого качества государ-
ственного регулирования экономики;

– эффективное функционирование есте-
ственных монополий, производственной и соци-
альной инфраструктуры;

– внедрения международных стандартов 
бухгалтерского учёта и отчётности;

– обеспечение системы законодательного ре-
гулирования экономики, которая гарантировала 
бы защиту прав частной собственности и испол-
нение контрактов;

– обеспечение социального консенсуса и раз-
вития институтов гражданского общества, со-
трудничество и партнёрство между основными 
экономическими группами и слоя ми населения.
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УТОПІЧНИЙ КОНСТРУКТИВІЗМ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СУСПІЛЬСТВІ

Розглянуто стан та основні напрямки розвитку утопічних ідей щодо створення досконалої та гармонічної соціально-
економічної конструкції суспільства. Показано, що прагнення до покращення суспільства завжди знаходить 
відображення у формі чергової утопічної конструкції суспільного удосконалення. Незважаючи штучний конструктивізм 
в пошуках удосконалення суспільства, утопічні ідеї і доктрини є корисними і відіграють певну позитивну роль у роз-
витку соціально-економічної думки.
Ключові слова: утопія, соціалізація економічних відносин, утопічний конструктивізм, соціальна справедливість, 
гуманізація економічних відносин.

Постановка проблеми. Утопія – це думка про 
уявне ідеальне суспільство, яке з економічної 
точки зору є досконалим, і в якому основні ма-
теріальні блага знаходяться у суспільній влас-
ності. Досвід розвитку цивілізації показав, що 
багато суспільних реформ містили утопічні ідеї, 
і закликали до соціальних змін. Не існує єдиної 
методологічної традиції у жанрі утопій, тому не-
можливо визначити їх місце в історії економічної 
думки. Метою всіх напрямків нормативної еконо-
мічної думки були вдосконалення і гармонізація 
суспільних відносин та їх інститутів. З огляду на 
це, усі соціально-економічні доктрини певною мі-
рою містять елементи утопічної думки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує 
на спробу авторів багатьох соціально-економічних 
ідей та доктрин створити досконалу модель сус-
пільства. Практика життя показала, що усі відомі 
погляди і доктрини виявилися утопічними.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
з'ясуванні питання: чому конструктивізм у мо-
делюванні досконалої системи економічних від-
носин завжди приречений на утопізм.

Основні результати дослідження. В сучасну 
епоху утопічні проекти широко використовують 
наукові та технологічні досягнення як знаряддя 
вирішення економічних проблем. Отже, найбільш 
амбіційні кроки по усуненню економічних про-
блем самі набували рис утопій, тобто станови-
лися фантастичними. Але треба розрізняти уто-
пічну форму мислення від деяких споріднених 
з нею форм. Так, міленаристи вважали, що усі 
соціальні проблеми будуть усунені божествен-
ним втручанням, наприклад, у формі Другого 
пришестя Христа, з приходом якого буде засно-
ване досконале суспільство. У середньовічній ан-
глійській легенді про країну «Кокейн» усі форми 
обмеженості благ зникають: бажання залиша-
ються обмеженими, але засоби їх задоволення 
зростають без усяких зусиль. В розповідях про 
«аркадії» більше уваги приділялося не тільки за-
доволенню природних потреб, але й важливос-
ті духовної та естетичної сфери. Більше уваги 
також приділялося духовному відродженню, як 
основі соціальної гармонії.

В усіх видах ідеальних суспільств централь-
ною була проблема людських потреб і бажань. 
Автори, які працювали в утопічній традиції, ви-
знавали існування центрального протиріччя між 

обмеженими ресурсами та необмеженими потре-
бами людей. Отже, вони не сподівалися на до-
корінну зміну людської особистості. Більшість 
утопічних доктрин намагалися пояснити осно-
вні соціальні біди (злочинність, злиденність, ві-
йни тощо) людськими вадами. Головна увага 
приділялася вдосконаленню організації суспіль-
них інститутів без ідеалізації природи людини. 
В економічному аспекті утопісти намагалися по-
будувати детально впорядковані соціальні мо-
делі для ефективного вирішення сьогоденних 
проблем. Намагаючись одночасно зберегти із ми-
нулого все, що є кращим, а також конструювати 
ідеальне майбутнє, автори утопій самі створюва-
ли зразки екстраполяції у майбутнє, особливо у 
царині науково-технічного розвитку.

З часом, економічний аспект утопій змістив-
ся від обмеження потреб і усуспільнення благ до 
проблем, що пов'язані з їх виробництвом і роз-
поділом. Тепер думка спиралася на ідеї розвитку 
продуктивних сил на основі прогресу науки, тех-
нологій і нових форм економічної організації. Бо-
ротьба з надлишковими потребами втратила свою 
важливість. У цьому розумінні утопічна думка 
відображає історію економіки та історію еконо-
мічної думки у тому ступені, у якому вони об-
ґрунтовують можливість задоволення зростаючих 
потреб на основі розвитку науки і техніки. Коли у 
XVIII ст. ліберальний напрямок політичної еконо-
мії відмовився від ідеалізації державного регулю-
вання економіки і пов'язав економічне зростання з 
розвитком вільного ринку, утопізм також перевів 
акценти з виховання доброчинності на створення 
матеріального достатку, але часто з централізова-
ною організацією економіки. Новітні технології, як 
здавалося, зменшать кількість суспільно необхід-
ної праці без скорочення суспільних потреб.

В багатьох сучасних утопіях незворотність 
глибокого розподілу праці була заміщена іде-
єю про послідовність форм більш інтенсивної 
і творчої праці. Сучасний утопізм спирається 
на можливості розвитку технологій і критикує 
форми суспільної організації, які неспромож-
ні використовувати науково-технічний потенці-
ал та приборкувати його шкідливі наслідки. Не 
задовольняючись розробками образу ідеальних 
можливостей, сучасний утопізм більше зосеред-
жений на проблемі конструювання проектів іде-
альних суспільств.

© Матусевич К.М., 2016
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Вік утопічного жанру зазвичай відліковують 
з часу публікації «Утопії» Томаса Мора (1516 р.). 
Але ідея щодо усуспільнення матеріальних благ, 
як засобу боротьби з економічним безладом, на-
багато старіша. Так, важливим попередником 
була «Держава» Платона (близько 360 р. до н.е.), 
де суспільною була лише власність керуючих 
«зберігачів», яка існувала з метою подолання 
можливого конфлікту між приватними та сус-
пільними інтересами. Наприкінці II ст. Плутарх 
писав про міфічного спартанського законотворця 
Лікурга, який покінчив із жадібністю, розкішшю 
та майновою нерівністю шляхом рівного поді-
лу землі поміж родинами, обмеження обігу гро-
шей, впровадження різних законів, які регулю-
ють споживання населенням предметів розкоші. 
Хоч платонівський комунізм підпав під критику 
з боку Аристотеля, ідея про суспільну власність 
на матеріальні блага збереглася у ранньохрис-
тиянську добу. Стародавній образ міфічного Зо-
лотого віку з'явився ще у Гесіода (близько 750 р. 
до н. е.). Овідія в розповідях про «Острови бла-
женних» у християнську добу перетворилася на 
образ раю, або Едемського саду. Було визнано, 
що виникнення приватної власності є виключно 
наслідком гріхопадіння і вигнання Адама і Єви із 
раю. Певною мірою суспільна власність існува-
ла і в іудейській секті єсеїв, поміж послідовників 
раннього християнства, а також і в наступних 
чернецьких рухах. Пізніше, відбувалися серйоз-
ні дискусії з приводу того, що бажали апостоли 
зберегти її для себе, чи розповсюдити на всіх лю-
дей. Але вже рання християнська церква визна-
вала інститут приватної власності, тому що вона 
мала забезпечувати мир, порядок та економіч-
ну ефективність. Втім, благочинність і, особливо, 
допомога бідним вважалися боргом, обов'язком 
для кожного громадянина, так як усі земні блага 
створені Богом для того, щоб прогодувати усіх.

Цю традицію переглянув Томас Мор. На-
тхненний ідеями Платона та потенціалом Нового 
Світу, він відновив ідеї соціального вдосконален-
ня та виклав їх у новому фантастичному образі. 
Швидкі зміни у Британії були причиною того, що 
утопічні твори виникали переважно тут. Томас 
Мор дарував утопійцям не тільки громадянську 
рівність, але й достаток, шестигодинний робочий 
день. Кожні десять років будинки переходили 
з рук в руки, а городяни мінялися місцями із 
сільськими мешканцями. На суспільних ринках 
усі блага були безкоштовними, а в суспільних 
лікарнях лікували хворих. Зменшення майнової 
диференціації поміж заможними і незаможними 
громадянами всередині країни забезпечувалося 
за допомогою перерозподілу. Крім того, надли-
шок благ частково віддавався бідним людям ін-
ших країн, і частково продавався за помірними 
цінами. Залізо цінилося більше ніж золото та срі-
бло, а дорогоцінні каміння та перли прирівнюва-
лися до дитячих іграшок. Потреби людей чітко 
фіксувалися на рівні мінімального комфорту. Із 
подоланням злиденності жадібність повинна була 
зникнути, а розкіш і надмірне збагачення мали 
заборонятися законом.

Середина XVI ст. відзначилася багатьма спро-
бами радикальних протестантів відродити кому-
нізм раннього християнства із суттєвим зсувом 

боротьби із розкішшю у декількох протестант-
ських сектах. Схильність до сільськогосподар-
ської праці та негативне відношення до розкоші 
характеризують більшість утопій часів Рене-
сансу. Наприклад, у «Вольфарії» Йохана Гюнц-
берга (1621 р.), «Христианополі» Анре (1619 р.) 
відігравала певну роль цехова модель праці, у 
«Місті Сонця» Томазо Компанелли (1623 р.) впер-
ше за всю історію утопій скасована праця рабів. 
У «Анатомії Меланхолії» Роберта Бертона кри-
тикувалася жадібність, містився національний 
план використання землі, створення суспільних 
житниць, та оплата державою послуг докторів і 
юристів. У «Новій Атлантиді» Френсіса Бекона 
(1627 р.) економічній організації суспільства при-
ділялося менше уваги, ніж обґрунтуванню дик-
татури вчених. Саме тут вперше з'явилося нове 
відношення до прогресу технологій, що неодно-
разово повторювалося у наступних утопіях. Бе-
кон також звернув увагу на загрозу суспільному 
порядку деяких нововведень. «Нова Солима» Са-
муеля Готта (1648 р.) була більш критично нала-
штована до розкоші і марнотратства.

Серед англійських утопій періоду громадян-
ської війни особливо виділялося дві. У творі 
«Платформа Закону свободи» Джерард Уінстен-
лі (1652 р.) запропонував передати общинні землі 
біднякам, описав механізм суспільного землероб-
ства, у якому права на землю мали усі, хто за-
йнятий сільськогосподарською діяльністю у віці 
до 40 років. Суспільні сховища надавали людям 
необхідні блага, а купівля благ, їх продаж та ви-
користання найманої праці в середині країни за-
боронялися. Золото та срібло мали використову-
ватися виключно для зовнішньої торгівлі. Більш 
відомою працею була «Океанія» Джеймса Хер-
рінгтона (1656 р.), яка пропонувала ідею щодо 
прийняття аграрних законів, які вводили обме-
ження на розміри приданого і спадку, запобігали 
пануванню влади аристократії.

Наприкінці XVII ст. у Британії виникло чимало 
утопій щодо забезпечення добробуту і повної за-
йнятості. У цей період плани практичних соціаль-
них реформ та утопічних проектів були вже не 
такими далекими одне від одного. Вже тоді спо-
стерігався перехід від ідеї обмеження попиту та 
задоволення виключно природних потреб до мак-
симізації виробництва в умовах повної зайнятості 
людських і матеріальних ресурсів із мінімізацією 
витрат (саме ця мета повною мірою співпадала із 
ідеями основного напрямку меркантилізму). По-
дібна мета ставилася в творі «Опис визначно-
го королівства Макарії» (1641 р.), де переважна 
частина законодавства пов'язана із регулюванням 
виробництва. У творі «Захисник бідняка» Пітера 
Чемберлена (1649 р.) міститься механізм суспіль-
них робіт для бідних під управлінням державних 
чиновників. Пітер Плокхая рекомендував пересе-
лити кращих ремісників, землеробів і торгівців у 
спеціальні общини, де, на його думку, вони будуть 
більш щасливими. В утопічних пропозиціях Джо-
на Беллерса щодо організації промислової колегії 
багатії повинні допомагати засновувати общини 
для бідняків. У таких проектах способи вирішен-
ня економічних проблем вважалися придатними 
для окремих общин та суспільних прошарків. 
Дж.С. Девіс припустив, що це було виразом зрос-
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таючої недовіри до здатності держави вирішити 
проблему бідності.

Період з 1700 по 1900 рр. відзначився не тіль-
ки розвитком утопічних ідей, але й зростаючим 
сполученням практичних економічних заходів та 
утопічних міркувань. Усуспільнення матеріаль-
них благ перестало бути обов'язковим елементом 
утопічних ідей. З'явився ліберальний погляд на 
економічну роль індивідуальної власності, який 
також знайшов вираз в утопічній формі. Це по-
тягнуло за собою сполучення утопічного мислен-
ня та ідеї економічного прогресу, незважаючи на 
те, що вони вважаються взаємно суперечливими. 
В сучасних теоріях соціалізму і в класичній по-
літичній економії людські потреби вважаються 
необмеженими і соціальна гармонія багато в чому 
залежить від їхнього задоволення. Звеличення 
homo economicus розпочалося з «Робінзона Кру-
зо» Даніеля Дефо (1719 р.). Було запропоновано 
розвиток духу всезагального миру внаслідок роз-
повсюдження вільної торгівлі на всі країни світу. 
Але така ідеалістична позиція зазнала критики 
з боку Дж. С. Мілля та інших представників кла-
сичної політичної економії.

Багато утопій XVIII ст. були присвячені іде-
ям наукового прогресу як, наприклад, «Рік 2440» 
Мерсьє (1770 р.), «Ескіз історичної картини роз-
витку людського розуму» Кондорсе (1794 р.). 
В інших творах утопічного змісту здійснювала-
ся критика комерційного суспільства. Це була 
і м'яка сатира Свіфта в «Подорожах Гулівера» 
(1726 р.), де гунгіми відносилися з презирством 
до самоцвітів і розподіляли вироблений продукт 
у відповідності до людських потреб. Європей-
сько-капіталістична цивілізація гостро критику-
валася і в творі Руссо «Роздуми про походження 
нерівності» (1755 р.). Крім того, в творах багатьох 
авторів (Рейналь, Мерсьє, Маблі, Бабеф, Спенс, 
Годвін та ін.) основною причиною соціальної не-
справедливості вважалося падіння моралі і мо-
ральності, розвиток розкоші і жадібності.

На початку XVIII ст. жанр утопій був при-
голомшений песимістичним прогнозом Томаса 
Мальтуса у його відомій роботі «Нарис про на-
родонаселення» (1798 р.). На початку XIX ст. ви-
никло багато маленьких соціальних общин, які 
прагнули втілити утопічні ідеї у життя. Ці общи-
ни були як комуністичними (Роберт Оуен, Етьєн 
Кабе), так і соціалістичними (Шарль Фур'є). 
Багато авторів зосереджувалися на перевагах 
розвитку масового виробництва. Подібні утопії 
почали домінувати, коли стала очевидною потен-
ціальна роль машин, як нового джерела збіль-
шення добробуту. В той самий час, на початку 
XIX ст. більше уваги стало приділятися (Фур'є, 
Оуен) негативному впливу на здоров'я надмірної 
спеціалізації та перевагам зміни занять.

В середині XIX ст. під впливом К. Маркса і 
Ф. Енгельса виникло найбільш радикальне бачен-
ня недоліків системи економічних відносин у добу 
машинного виробництва. Марксизм зробив важ-
ливий внесок у дослідження сутності відносин на-
йманої праці в межах класичної теорії вартості 
та додаткової вартості. Марксизм склав грандіоз-
ну концепцію, яка охоплювала усі питання люд-
ського буття, і став джерелом розвитку череди 
соціал-демократичних та комуністичних концеп-

цій щодо гуманізації, вдосконалення організації 
та економічних відносин людського суспільства. 
Жодна економічна доктрина не мала такого ве-
личезного впливу на розвиток людства та його іс-
торію. Вульгаризований радянсько-азіатський ва-
ріант марксизму приніс соціально та економічно 
суперечливі результати штучного конструюван-
ня псевдосоціалістичного і псевдокомуністичного 
суспільства. Європейська соціал-демократія плід-
но використала теоретичну спадщину марксизму 
і у 50-70 рр. XX ст. розбудувала Європу з розви-
неним компонентом соціалістичних економічних 
відносин, тобто соціально орієнтоване суспіль-
ство на основі розвиненої демократії. В ті роки 
панувала і працювала формула відомого тандему 
понять: чим більше демократії – тим більше со-
ціалізму. На жаль, внаслідок боротьби США за 
світову гегемонію, відбулося ослаблення та підмі-
на демократичних інститутів, спостерігався пев-
ний демонтаж у соціалізації економічних відно-
син. Подвійні стандарти американських цінностей 
та моралі зробили свою роботу і перетворили Єв-
ропу на васала США.

Відношення до марксистської концепції полі-
тичної економії в світовій економічній науці ні-
коли не було однозначним. Марксистське еконо-
мічне вчення постійно піддавалося і піддається 
критиці з боку ідеологічних захисників інтересів 
крупного капіталу. Опоненти марксизму усіляко 
домагаються не стільки довести, скільки навіяти, 
що ця теорія є застарілою і не відповідає техно-
логічним і соціально-економічним умовам XX і 
XXI ст. Крім того, використовуючи невігластво 
людей у сфері пізнання соціально-економічних 
відносин, марксизм навмисно ототожнюють із 
тоталітаризмом в соціально – економічній та іде-
ологічній сферах.

Насправді, марксистська соціально–економічна 
доктрина не позбавлена певних недоліків і слаб-
ких сторін. Утопічний бік марксистської доктрини 
полягав у тому, що від переоцінював вплив сус-
пільної форми організації економіки на розвиток 
реальних економічних відносин, бо не врахову-
вав дійсний рівень егоїстичної свідомості людей, 
їхньої загальної культури, ментальності шарів і 
класів, особливо тих, що вважалися гегемоном у 
розвитку майбутньої цивілізації. Марксизм пере-
оцінював можливості колективного привласнення 
благ, і недооцінював вплив індивідуальної влас-
ності на мотивацію та реалізацію сутнісних сил 
людини у побудові соціалістичного суспільства. 
Фундаментальною помилкою марксизму було 
ототожнення індивідуальної і приватної власнос-
ті, що потягнуло за собою помилкові погляди на 
майнову політику соціальної держави.

В останні два десятиліття XIX ст. спостері-
гався потік творів утопічного змісту, найбільш 
відомим із яких є «Погляд назад» Е. Белламі 
(1887 р.), де передбачалася зрівнювальна май-
нова та грошово-розподільна політика держави. 
В творах «Мандрівник із Альтрурії» у Д. Хоуелса 
(1894 р.) та «Сучасна утопія» Г. Уеллса (1905 р.) 
були спроби пов'язати ідеї науково – технічного 
прогресу з уявою про ідеальне майбутнє.

У XX ст. найбільше розповсюдження отрима-
ли критичні антиутопії. У відомому творі «1984» 
Джорджа Оруелла (1948 р.) критикувалися анти-
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поди – як капіталістична агресивність і соціальна 
нерівність, так і комуністичний деспотизм. Цен-
тральною темою роботи було запобігання вико-
ристанню масового виробництва з боку більшості 
людей через навмисне знищення предметів спо-
живання у війнах. Більш позитивною утопією є 
«Острів» О. Хакслі (1962 р.), яка критикує духо-
вну убогість матеріалістичної цивілізації.

Популярний утопізм кінця XX ст. був пред-
ставлений декількома науково-фантастичними 
творами. Це були роздуми Мюррея Роберта Но-
зика «Анархія, держава і утопія» (1974 р.) і «Еко-
топії» Ернста Калленбаха (1975 р.). Із прогресом 
техніки і технології та з розвитком держави до-
бробуту, усі оптимістичні утопії цього напряму 
зійшли нанівець. Людям, які перенаситилися то-
варами, привабливість споживчого раю вже не 
здавалася такою вражаючою. Технологічний дес-
потизм робив неактуальним вибір форми еконо-
мічної організації суспільства. Дві світові війни 
та примара ядерної катастрофи підірвали віру в 
можливість вдосконалити людину, а експеримент 
з побудовою комунізму в СРСР дискредитував 

його як шлях до морального та економічного удо-
сконалення суспільства. Економічне «зростання» 
також вже не було беззаперечним ідеалом. Але, 
незважаючи на це, значення утопій для еконо-
мічної думки не зменшилося, так як утопії ви-
світлюють важливі сторони економічних вчень та 
ідей, дозволяють вдосконалювати уявні стрибки 
в можливе майбутнє, у якому мислителі завжди 
прагнуть вбачати щось позитивне.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасний 
прогрес соціально-економічного розвитку на роздо-
ріжжі. Прагнення до нових ідей щодо покращення 
суспільства швидше за все знайде відображення 
у формі чергової утопічної конструкції суспільного 
удосконалення. Будь-які привабливі механістичні 
конструкції розбудови суспільства є штучними, об-
меженими у передбаченні дійсної поведінки людей, 
їхніх необмежених інтересів та дій. Отже, соціаль-
но-економічний конструктивізм в пошуках ідеаль-
ної моделі функціонування суспільства невідворот-
но приречений на поразку. Будь-яка уявна модель 
є штучною, обмеженою можливостями людського 
пізнання, а тому не може бути досконалою.
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Постановка проблеми. Пріоритетним напрям-
ком розвитку банківської діяльності завжди ви-
ступало кредитування національної економіки 
та населення. Об'єктами управління кредитною 
діяльністю є не тільки окремо взята кредитна 
операція, а й сукупність усіх наданих банком 
кредитів, розрахунків по їх видачі, погашенню, 
нарахуванню та сплаті процентів, тобто кре-
дитний портфель банку. Кредитний портфель 
комерційного банку – це набір класифікованих 
банківських кредитів, наданих банком для отри-
мання доходів. Він виступає певним критерієм, 
що дозволяє судити про якість кредитної полі-
тики банку, його конкурентоспроможність, здат-
ність протистояти впливу зовнішніх та внутріш-
ніх факторів діяльності. 

Разом з цим, слід констатувати зростання 
ролі найбільших банківських установ у кредиту-
ванні вітчизняної економіки та домашніх госпо-
дарств. Так, їх частка у сукупному кредитному 
портфелі банків України на 01.10.2015 р. станови-
ла 74,3%. Крім того, залишається тенденція до її 
зростання у наступних роках внаслідок активної 
ліквідації середніх та малих банків. Сьогодніш-
ня фінансово-економічна криза загострила про-
блеми розвитку вітчизняної системи банківсько-
го кредитування, серед яких важливе значення 
має зростання простроченої заборгованості та 
обсягів безнадійних кредитів, що призводить до 
зниження якості кредитних портфелів найбіль-
ших банківських установ України. Отже, вини-
кає необхідність проведення ґрунтовного аналізу 
портфелів даних кредитних організацій з метою 
виявлення загальних тенденцій, які повинні бути 
покладені в основу розробки комплексної про-
грами оздоровлення банків.

Актуальність проблеми аналізу кредитних 
портфелів банків знайшла відображення в низ-
ці публікацій науковців та практиків. Зокрема, 
значний внесок в розкриття цієї теми зробили 
І.В. Бєлова, Д.А. Богославський, О.І. Воробйова, 
В.В. Коваленко, Д.П. Кутьїна, В.В. Некрасова та 
інші науковці [1-4]. Однак, незважаючи на рані-
ше проведені дослідження, новим тенденціям у 

трансформації кредитних портфелів найбільших 
банків України в умовах сьогоднішньої фінансово-
економічні кризи ще недостатньо приділено уваги.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у проведенні комплексного аналізу 
кредитних портфелів найбільших банківських 
установ України з метою виявлення загальних і 
специфічних тенденцій їх трансформації в умовах 
розгортання фінансово-економічної кризи в краї-
ні. Враховуючи зростання ризиків сьогодні в ді-
яльності банків, реалізація поставленого завдання 
передбачає: проведення аналізу динаміки і струк-
тури портфелів банків; надання оцінки ризику 
даних портфелів; вивчення стану проблемних 
позичок, покриття даних позичок сформованими 
резервами, регулятивним капіталом, фінансовим 
результатом; визначення ступеню виконання нор-
мативів з кредитування банківськими установами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В аналізі використана інформація по п'яти най-
більших банків України, зокрема ПАТ «Приват-
банк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Ощадбанк», 
ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Укрсиббанк» 
[5-10]. На рис. 1 наведено їх частку у загальному 
обсязі наданих кредитів по банківській системі 
за період з 01.01.2012 р. по 01.10.2015 р.
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Рис. 1. Частка п'яти банків у загальному обсязі 
наданих кредитів по банківській системі  

у 2012-2015 рр., %
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Протягом посткризових 2012-2013 рр. свою 
частку у загальному обсязі наданих кредитів по 
банківській системі нарощував лише ПАТ «При-
ватбанк» з 15,10% до 17,84%. Частки державних 
банків скорочувалися. У ПАТ «Укрексімбанк» 
вона впала з 6,48% до 5,29%, у ПАТ «Ощад-
банк» з 7,23% до 6,45%. Однак, із початком 
кризи у 2014 р. їх роль у національному кре-
дитному процесі зросла. Частки державних 
банків зросли до 7,48% та 8,98%. Також, свої 

частки збільшили приватні банківські установи 
ПАТ «Промінвестбанк» до 5,48% та «Укрсиб-
банк» до 2,55%. Слід вказати, що ПАТ «При-
ватбанк» наростив до 23,55%. В цілому, у  
2012-2013 рр. п'ять банків скоротили загальну 
свою частку з 35,27% до 34,96%, у кризові роки 
вони наростили її до 48,04%.

У 2012-2015 рр. кредитні портфелі банків, 
що аналізуються, зросли з 287110,5 млн. грн. 
до 370091,9 млн. грн., майже на 28,9%. Таку ди-

Таблиця 1
Кредитні портфелі п'яти банків у 2012-2015 рр.

Банки 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Кредитні портфелі банків, тис. грн.

«Приватбанк» 122922207 113725692 142548092 161338726 181362098
«Укрексімбанк» 52752692 40421824 42273618 52093575 57646651
«Ощадбанк» 58837920 51186647 51546229 69271838 69158393
«Промінвестбанк» 29226982 29486466 28400116 38500679 42246169
«Укрсиббанк» 23370750 15309640 14601718 14904777 19678640
По п'яти банкам 287110551 250130268 279369773 336109595 370091950

Питома вага кредитних портфелів в активах, %
«Приватбанк» 84,70 65,96 66,46 78,86 75,00
«Укрексімбанк» 70,24 45,96 44,81 41,34 41,12
«Ощадбанк» 79,54 59,52 49,77 54,07 44,16
«Промінвестбанк» 76,59 71,36 71,47 73,12 75,59
«Укрсиббанк» 71,10 59,14 60,56 56,59 51,67
По п'яти банкам 78,61 60,48 58,66 62,51 58,51

Таблиця 2
Кредити юридичним особам в портфелях п'яти банків у 2012-2015 рр.

Банки 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Кредити юридичним особам, тис. грн.

«Приватбанк» 96701689 94622344 118778718 139212152 156967504
«Укрексімбанк» 51756306 39825187 41791949 51714388 57284086
«Ощадбанк» 54368988 48879934 49025596 66894381 66367846
«Промінвестбанк» 28428115 29379771 28205576 38417441 42185096
«Укрсиббанк» 8778104 6445038 7645154 7473681 12415354
По п'яти банкам 240033202 219152274 245446993 303712044 335219886

Питома вага кредитів юридичним особам у кредитному портфелі, %
«Приватбанк» 78,67 83,20 83,33 86,29 86,55
«Укрексімбанк» 98,11 98,52 98,86 99,27 99,37
«Ощадбанк» 92,40 95,49 95,11 96,57 95,96
«Промінвестбанк» 97,27 99,64 99,32 99,78 99,86
«Укрсиббанк» 37,56 42,10 52,36 50,14 63,09
По п'яти банкам 83,60 87,62 87,86 90,36 90,58

У тому числі в іноземній валюті, тис. грн.
«Приватбанк» 24258549 20202247 27700511 49125672 64437641
«Укрексімбанк» 25433949 20375428 22769400 34584478 42991976
«Ощадбанк» 12074130 10655687 16504552 24644250 29973242
«Промінвестбанк» 14852066 19040285 19009129 29568882 32974043
«Укрсиббанк» 2876768 2178557 2537037 1959834 2551233
По п'яти банкам 79495462 72452204 88520628 139883115 172928134

Питома вага кредитів в іноземній валюті в корпоративному кредитному портфелі, %
«Приватбанк» 25,09 21,35 23,32 35,29 41,05
«Укрексімбанк» 49,14 51,16 54,48 66,88 75,05
«Ощадбанк» 22,21 21,80 33,67 36,84 45,16
«Промінвестбанк» 52,24 64,81 67,39 76,97 78,17
«Укрсиббанк» 32,77 33,80 33,18 26,22 20,55
По п'яти банкам 33,12 33,06 36,07 46,06 51,59
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наміку пояснює перш за все суттєве активне 
кредитування економіки ПАТ «Приватбанк» та 
ПАТ «Промінвестбанк». Обсяг наданих позичок 
зріс на 47,5% та на 44,5%, відповідно. Натомість, 
ПАТ «Укрсиббанк» скоротив кредитний порт-
фель на 3692,1 млн. грн., або на 15,8% (табл. 1).

Детальний аналіз сукупного кредитного порт-
фелю в часі свідчить, що його обсяг суттєво коли-
вався. Так, у 2012 р. він скоротився на 12,88%. Це 
мало місце за рахунок скорочення обсягу нада-
них позичок такими банківськими установами як 
ПАТ «Приватбанк» (на 7,48%), ПАТ «Укрексім-
банк» (на 23,37%), ПАТ «Ощадбанк» (на 13,00%) 
та ПАТ «Укрсиббанк» (на 34,49%). Пояснюєть-
ся тим, що у сприятливий час банки виріши-
ли списати проблемні позички при незначному 
зростанні кредитування економіки, що в цілому 
зменшило обсяги їх кредитних портфелів. Далі 
сукупний кредитний портфель п'яти банків лише 
зростав (у 2013 р. на 11,69%; у 2014 р. на 20,31%, 
у 2015 р. на 10,11%). 

Слід вказати, що основною причиною збіль-
шення обсягів заборгованості за кредитами у 
2014-2015 рр. виступає девальвація національ-
ної грошової одиниці, що призвело до необхід-
ності переоцінки заборгованості в іноземній ва-
люті. У 2014 р. найбільший приріст портфелів 
спостерігався у ПАТ «Ощадбанк» (на 34,39%) та 
ПАТ «Промінвестбанк» (на 35,57%). За дев'ять 
місяців 2015 р. ПАТ «Укрсиббанк» збільшив 
портфель на 32,03%.

Після кризи 2008-2009 рр. банки активно поча-
ли змінювати структуру активів, зокрема зменшу-
вати питому вагу кредитного портфелю в активах 
та нарощувати обсяги цінних паперів на продаж, 
грошових коштів та їх еквівалентів, інших фінан-
сових активів. Так, дана питома вага в державних 
банках скоротилася з 70,24% до 41,12% у «Укрек-
сімбанк», та з 79,54% до 44,16% у ПАТ «Ощад-
банк», що пояснюється активним розміщенням 
залучених ресурсів у державні цінні папери.

ПАТ «Укрсиббанк» на фоні перманентного 
скорочення кредитного портфелю збільшував 
такі статті активів як «Грошові кошти та їх ек-
віваленти» та «Цінні папери в портфелі банку на 
продаж». В результаті у нього питома вага кре-
дитних портфелів в активах зменшилася з 71,10% 
до 51,67%. В цілому у 2012-2015 рр. банки, що 
аналізуються, провели диверсифікацію активів, 
зменшуючи питому вагу кредитних портфелів в 
активах, яка скоротилася з 78,61% до 58,51%. Та-
ким чином, банківські установи зробили спробу 
зменшити вплив кредитних ризиків на фінансо-
вий стан за рахунок трансформації структури 
активів шляхом скорочення частки кредитного 
сегменту в активах.

У 2012-2015 рр. сукупний корпоративний кре-
дитний портфель банків зріс на 95186,6 млн. грн., 
або на 39,66%. Зокрема, портфель ПАТ «При-
ватбанк» – на 62,32%, ПАТ «Укрексімбанк» – на 
10,68%, ПАТ «Ощадбанк» – на 22,07%, ПАТ «Про-
мінвестбанк» – на 48,39%, ПАТ «Укрсиббанк» – на 

Таблиця 3
Кредити фізичним особам в портфелях п'яти банків у 2012-2015 рр.

Банки 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Кредити фізичним особам, тис. грн.

«Приватбанк» 26220519 19103348 23769374 22126573 24394594
«Укрексімбанк» 996386 596637 481669 379187 362565
«Ощадбанк» 4468932 2306713 2520633 2377457 2790548
«Промінвестбанк» 798867 106695 194540 83237 61072
«Укрсиббанк» 14592646 8864602 6956564 7431097 7263285
По п'яти банкам 47077350 30977995 33922780 32397551 34872065

Питома вага кредитів фізичним особам у кредитному портфелі, %
«Приватбанк» 21,33 16,80 16,67 13,71 13,45
«Укрексімбанк» 1,89 1,48 1,14 0,73 0,63
«Ощадбанк» 7,60 4,51 4,89 3,43 4,04
«Промінвестбанк» 2,73 0,36 0,68 0,22 0,14
«Укрсиббанк» 62,44 57,90 47,64 49,86 36,91
По п'яти банкам 16,40 12,38 12,14 9,64 9,42

У тому числі в іноземній валюті, тис. грн.
«Приватбанк» 7088370 1592136 1162462 1154143 4749201
«Укрексімбанк» 749763 369545 252971 182233 134298
«Ощадбанк» 975027 178694 115879 138151 93489
«Промінвестбанк» 408581 9865 7193 5882 3181
«Укрсиббанк» 11143432 5820778 4219823 5674720 5655806
По п'яти банкам 20365173 7971018 5758328 7155129 10635974

Питома вага кредитів в іноземній валюті в кредитному портфелі фізичних осіб, %
«Приватбанк» 27,03 8,33 4,89 5,22 19,47
«Укрексімбанк» 75,25 61,94 52,52 48,06 37,04
«Ощадбанк» 21,82 7,75 4,60 5,81 3,35
«Промінвестбанк» 51,15 9,25 3,70 7,07 5,21
«Укрсиббанк» 76,36 65,66 60,66 76,36 77,87
По п'яти банкам 43,26 25,73 16,97 22,09 30,50
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41,44%. Якщо у 2012-2013 рр. сукупний корпора-
тивний кредитний портфель банків зріс лише на 
2,26%, то у 2014-2015 рр. він збільшився на 36,58%.

Банки, що аналізуються, практично кредиту-
ють лише юридичних осіб. Так, питома вага кре-
дитів наданих юридичним особам у кредитному 
портфелі ПАТ «Приватбанк» знаходиться в меж-
ах 78,67%-86,55%, ПАТ «Укрексімбанк» – 98,11%-
98,86%, ПАТ «Ощадбанк» – 92,40%-96,57%, 
ПАТ «Промінвестбанк» – 97,27%-99,86% (табл. 2).

Якщо до кризи 2008-2009 рр. кредитна полі-
тика банків певним чином була спрямована на 
інтенсивне розширення кредитування, насампе-
ред, фізичних осіб, шляхом активного просуван-
ня споживчих та іпотечних кредитних продуктів, 
то вже після кризи установи практично повністю 
переорієнтувалися на кредитування корпоратив-
них клієнтів. Тільки ПАТ «Укрсиббанк» підтри-
мував певну диверсифікацію кредитів між юри-
дичними та фізичними особами.

Зростання питомої ваги кредитів юридичним 
особам у кредитному портфелі банків свідчить 
про спроби установ зменшити кредитні ризи-
ки за рахунок подальшого скорочення частки 
позичок населенню, які на сьогоднішній день є 
найбільш ризиковими. Дане твердження щодо 
високої ризиковості позичок населенню підтвер-
джується наступними даними. На 01.10.2015 р. по 
банківській системі співвідношення резервів до 
кредитів фізичним особам складає 0,84, до по-
зичок юридичним особам – лише 0,28.

Сукупний портфель, наданих кредитів в інозем-
ній валюті юридичним особам, зріс у 2012-2015 рр. 
на 117,53%, зокрема протягом 2014-2015 рр. на 
95,35%. Відповідно його питома вага у корпоратив-
ному кредитному портфелі збільшилася з 33,12% 
до 51,59%. Найбільш високі питомі ваги мають 
ПАТ «Укрексімбанк» (75,05%) та ПАТ «Промін-
вестбанк» (78,17%). Окреслені тенденції пов'язані із 
останніми девальваційними процесами національ-
ної грошової одиниці. Тільки ПАТ «Укрсиббанк» 
робив певні заходи щодо зменшення залежності 
фінансового стану від валютних кредитів.

У 2012-2015 рр. обсяги кредитів населенню 
скоротилися по п'яти банках на 12205,2 млн. грн., 
або на 25,93% (табл. 3). Зокрема, ПАТ «Приват-
банк» – на 6,96%, ПАТ «Укрексімбанк» – 63,61%, 
ПАТ «Ощадбанк» – на 37,56%, ПАТ «Промін-
вестбанк» – на 92,36%, ПАТ «Укрсиббанк» – на 
50,23%. Банки, зважаючи на високий рівень ризи-
ку кредитування фізичних осіб, платоспромож-
ність яких значно коливається в часі, переорі-
єнтовують кредитну діяльність на кредитування 
корпоративного сектору. У загальному кредит-
ному портфелі банків частка кредитів наданих 
фізичним особам за період аналізу знизилася з 
16,40% до 9,42%. Практично не кредитує населен-
ня ПАТ «Укрексімбанк» (0,63%) та ПАТ «Про-
мінвестбанк» (0,14%). Навіть ПАТ «Ощадбанк» 
зменшив частку кредитів наданих фізичним осо-
бам до 4,04%.

Кредитування населення в іноземній ва-
люті скоротилося у 2012-2013 рр. з 20365,1 до 
5758,3 млн. грн., або на 71,72%. Насамперед, це було 
пов'язано із згортанням програм іпотечного кре-
дитування, зокрема в іноземній валюті. Однак, у 
2014-2015 рр. обсяг таких позичок зросли на 84,71% 

до 10635,9 млн. грн., через їх переоцінку внаслідок 
девальвації національної грошової одиниці.

Досить активно скоротили питому вагу кре-
дитів в іноземній валюті в кредитному портфелі 
фізичних осіб у 2012-2015 рр. ПАТ «Укрексім-
банк» (з 75,25% до 37,04%), ПАТ «Ощадбанк» (з 
21,82% до 3,35%) та ПАТ «Промінвестбанк» (з 
51,15% до 5,21%). Вказані банки мали незначні 
частки даних кредитів в портфелях, відповідно 
їм було простіше їх закрити або списати за ра-
хунок прибутків. ПАТ «Укрсиббанк» не вдалося 
скоротили питому вагу кредитів в іноземній ва-
люті в кредитному портфелі фізичних осіб, і вона 
коливалася в межах 60,66%-77,87%.

У відносно стабільні 2012-2013 рр. тільки 
ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Укрсиббанк» скоро-
тили частку кредитів, деномінованих у іноземній 
валюті. У кризові 2014-2015 рр. частка таких креди-
тів зросла по всім банкам, крім ПАТ «Укрсиббанк» 
(рис. 2). Так, у ПАТ «Укрексімбанк» вона збіль-
шилася до катастрофічних 74,81%, у «Промінвест-
банк» – 78,06%. Із погіршення фінансово-економіч-
них умов і відповідною девальвацією національної 
грошової одиниці зросли кредитні ризики, оскільки 
збільшилися гривневі суми, які потрібно повертати, 
погіршився фінансовий стан позичальників, скоро-
тилися у них доходи в іноземній валюті тощо.
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Рис. 2. Питома вага кредитів в іноземній валюті  
в кредитному портфелі банків у 2012-2015 рр., %

Ризик кредитного портфеля традиційно пере-
буває у центрі уваги банкірів, які засвідчують, 
що ефективне управління кредитною політикою 
банків супроводжується необхідністю зниження 
кредитного ризику. Сформований банком резерв 
дає змогу визначити ризик кредитного портфе-
ля, який розраховується як відношення розра-
хункового значення резерву за кредитними опе-
раціями банку до суми кредитного портфеля. 

Як свідчать дані табл. 4, у 2012-2015 рр. об-
сяг сукупних резервів по обраним банкам зріс 
на 65441,6 млн. грн. до 266209,5 млн. грн., або в 
2,38 рази. Аналогічно високими темпами зрос-
ли резерви у трьох банківських установах. Так у 
ПАТ «Укрексімбанк» в 3,89 рази, ПАТ «Ощадбанк» 
в 4,27 рази, ПАТ «Промінвестбанк» в 5,72 рази. Це 
свідчить про погіршення якості кредитних портфе-
лів та зростання кредитних ризиків. Такий стри-
бок у розмірах резервів для покриття можливих 
втрат за кредитними операціями відбувся у кризо-
ві 2014-2015 рр. У той же час ПАТ «Укрсиббанк» 
скоротив резерв для покриття можливих втрат за 
кредитними операціями на 34,72%.
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Сукупний ризик кредитного портфеля бан-
ків у 2012-2013 рр. коливався в межах 16,50%-
19,39%, у 2014 р. він зріс до 24,31%, за 9 місяців 
2015 р. – до 30,48%. Ризик кредитного портфе-
ля банків суттєво зріс у ПАТ «Укрексімбанк» з 
18,64% до 66,43%, ПАТ «Ощадбанк» з 14,20% до 
51,63%, ПАТ «Промінвестбанк» з 7,50% до 29,68%. 
В інших банках він хвилеподібно скорочувався: у 
ПАТ «Приватбанк» до 12,74% та у ПАТ «Укрсиб-

банк» до 16,15%. Високі та зростаючі значення 
ризику кредитного портфеля банків у перших 
трьох свідчать певним чином про низьку ефек-
тивність управління кредитними ризиками в 
банківській діяльності. Відповідно, у ПАТ «При-
ватбанк» та ПАТ «Укрсиббанк» дана ефектив-
ність є більш високою.

Основним генератором реалізації кредитного 
ризику та отримання фінансових втрат є про-

Таблиця 4
Ризик кредитного портфеля банків за період з 01.01.2012 по 01.10.2015 рр.

Банки 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Резерв для покриття можливих втрат за кредитними операціями, тис. грн.

«Приватбанк» 22129997 25235012 23711069 23409740 23103739
«Укрексімбанк» 9833710 9383764 9032995 24508053 38292191
«Ощадбанк» 8353968 10161452 12734530 25833438 35704735
«Промінвестбанк» 2191170 1813466 2227450 5835614 12539451
«Укрсиббанк» 4866803 1903365 858572 2134952 3177206
По п'яти банкам 147762730 132105141 122402333 189241017 266209523

Ризик кредитного портфеля банків, %
«Приватбанк» 18,00 22,19 16,63 14,51 12,74
«Укрексімбанк» 18,64 23,21 21,37 47,05 66,43
«Ощадбанк» 14,20 19,85 24,71 37,29 51,63
«Промінвестбанк» 7,50 6,15 7,84 15,16 29,68
«Укрсиббанк» 20,82 12,43 5,88 14,32 16,15
По п'яти банкам 16,50 19,39 17,38 24,31 30,48

Таблиця 5
Стан проблемних кредитів п'яти банків у 2012-2015 рр.

Банки 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Кредити IV категорії якості (сумнівні), тис. грн.

«Приватбанк» 15499931 18080293 15525159 6949810 7584952
«Укрексімбанк» 1706916 3051096 4688179 11375111 4682788
«Ощадбанк» 406891 74536 1110897 2657107 20650843
«Промінвестбанк» 5078529 3098355 2760047 2596221 9856463
«Укрсиббанк» 2811940 658790 285919 1185552 858206
По п'яти банкам 25504207 24963070 24370201 24763801 43633252

Кредити V категорії якості (безнадійні), тис. грн.
«Приватбанк» 5347781 11577006 11133319 15974098 22515391
«Укрексімбанк» 7970697 8614510 9291700 22426929 37040450
«Ощадбанк» 3127187 4562876 5991315 19817016 27480824
«Промінвестбанк» 1033444 615840 2513149 6868744 13290690
«Укрсиббанк» 2077563 2823878 1851543 3732666 5840154
По п'яти банкам 19556672 28194110 30781026 68819453 106167509

Разом проблемні кредити, тис. грн.
«Приватбанк» 20847712 29657299 26658478 22923908 30100343
«Укрексімбанк» 9677613 11665606 13979879 33802040 41723238
«Ощадбанк» 3534078 4637412 7102212 22474123 48131667
«Промінвестбанк» 6111973 3714195 5273196 9464965 23147153
«Укрсиббанк»
4889503 3482668 2137462 4918218 6698360
По п'яти банкам 45060879 53157180 55151227 93583254 149800761

Питома вага проблемних кредитів в кредитному портфелі банків, %
«Приватбанк» 14,24 21,34 12,35 9,70 10,87
«Укрексімбанк» 16,36 15,49 21,17 34,03 33,92
«Ощадбанк» 5,48 5,90 8,48 20,13 39,84
«Промінвестбанк» 16,57 9,49 14,01 17,96 37,16
«Укрсиббанк» 17,25 20,09 9,82 16,77 17,21
По п'яти банкам 13,44 15,22 12,97 17,68 24,09
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блемні кредити. Практика показує, що будь-яка 
банківська установа незалежно від якості кре-
дитного портфеля, адекватності кредитної полі-
тики, способів та методів управління кредитним 
ризиком, якості та точності оцінки платоспро-
можності та кредитоспроможності позичальника 
стикається з неповерненням наданих кредитів. 

Фактично, проблемні кредити є зворотною сто-
роною кредитного ризику кредиторів. Ризик – це 
імовірність настання певної негативної події, а на-
явність проблемної заборгованості – це вже реа-
лізований ризик, подія, яка відбулася. Тому обсяг 
проблемних кредитів відображає ступінь ризику 
банківської кредитної діяльності, а відповідно і 
ефективність управління кредитними ризиками.

Розглянемо проблемні кредити як позички, що 
віднесені до IV (сумнівні) та V (безнадійні) кате-
горії якості. У 2012-2015 рр. обсяги проблемних 
кредитів п'яти банків виросли з 45060,8 млн. грн. 
до 149800,7 млн. грн., майже в 3,3 рази. Збіль-
шення їх частки в кредитному портфелі установ 
з 13,44% до 24,09% свідчить, що кредитні ризики 
суттєво зросли, а ефективність управління ними 
зменшилася. Слід вказати, що стрибок значення 
цієї питомої ваги відбувся саме в останні кризо-
ві роки. Так, у 2014 р. питома вага проблемних 
кредитів зросла з 12,97% до 17,68%, за дев'ять 
місяців 2015 р. вона досягла вже 24,09%.

Обсяги проблемних кредитів зросли у всіх 
банків (табл. 5). Так, найбільше вони збільши-
лися у державних банках ПАТ «Укрексімбанк» 
(у 4,3 рази) та ПАТ «Ощадбанк» (у 13,6 рази), 
найменше у ПАТ ««Приватбанк»« (1,5 рази) 
та ПАТ «Укрсиббанк» (1,4 рази). Питома вага 
проблемних кредитів в кредитному портфелі 
ПАТ «Укрексімбанк» на 01.10.2015 р. сягнула 
33,92%, ПАТ «Ощадбанк» – 39,84%, «Промінвест-
банк» – 37,16%. Якщо зовнішні фактори появи 
проблемних кредитів в п'яти банках однакові, то 
суттєве перевищення їх середньої питомої ваги 
в 24,09% свідчить про дію внутрішніх негатив-
них факторів, зокрема неефективне управління 
кредитними ризиками. Натомість, утримання у 
2014-2015 рр. частки проблемних кредитів в кре-
дитному портфелі ПАТ «Приватбанк» в межах 
9,70%-10,87% та ПАТ «Укрсиббанк» – 16,77%-
17,21% свідчить певним чином про ефективність 
управління кредитними ризиками в умовах фі-
нансово-економічної кризи.

У 2012-2015 рр. обсяги безнадійних кредитів, як 
вказано вище, імовірність виконання зобов'язань, 
за якими з боку позичальника (контрагента) бан-
ку практично відсутня, зросли по п'яти банків-
ським установам з 19556,6 до 149800,7 млн. грн., 
майже в 5,43 рази. Найбільш високі темпи їх при-
росту були у ПАТ «Промінвестбанк» (12,9 рази) 
та у ПАТ «Ощадбанк» (8,8 рази).

Питома вага безнадійних кредитів в кредит-
ному портфелі п'яти банків зросла з 5,83% до 
17,07%. На 01.10.2015 р. у ПАТ «Приватбанк» вона 
становила 8,13%, ПАТ «Укрексімбанк» – 30,12%, 
ПАТ «Ощадбанк» – на 22,75%, ПАТ «Промін-
вестбанк» – на 21,34%, ПАТ «Укрсиббанк» – 
на 15,01%. Така ситуація по системним банкам 
практично ставить вітчизняну банківську систе-
му на крок до колапсу через суттєве зростання 
кредитних ризиків.

Обсяги сумнівних кредитів зросли з 25504,2 
до 43633,2 млн. грн., майже у 1,7 рази. Найбіль-
ше наростив їх ПАТ «Ощадбанк» (у 50,8 рази). 
Питома вага сумнівних кредитів в сукупному 
кредитному портфелі п'яти банків практично 
не змінилася і залишилася в межах 7%. Однак, 
ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Укрсиббанк» ско-
ротили їх частку до 2,74% та 2,21%, відповідно. 
Натомість, ПАТ «Ощадбанк» збільшив її з 0,69% 
до 17,09%, ПАТ «Укрексімбанк» з 2,89% до 3,81%, 
«Промінвестбанк» з 13,77% до 15,82%.

Протягом 2012-2015 рр. покриття проблемних 
кредитів сформованими резервами погіршувало-
ся. Коефіцієнт покриття по п'яти банкам змен-
шився з 105,14% до 75,31% (рис. 3). Значення 
менше 100% свідчить про неповноту сформова-
них резервів для покриття потенційних збитків 
від кредитних операцій. 
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Рис. 3. Коефіцієнт покриття проблемних кредитів 
сформованими резервами п'яти банків  

у 2012-2015 рр.%

Отже, на 01.10.2015 р. жоден з п'яти банків 
не сформував достатньо резервів. Досить низькі 
значення коефіцієнту покриття для ПАТ «Про-
мінвестбанк» (54,17%) та для ПАТ «Укрсиббанк» 
(47,43%) показують неефективність управління 
кредитними ризиками. Збереження негативних 
тенденцій в економіці може призвести до поси-
лення тиску проблемних кредитів на фінансовий 
стан та конкурентоспроможність банків.

Для покриття втрат за кредитними ризиками у 
разі нестачі коштів у спеціальних резервах вико-
ристовується регулятивний капітал банківських 
установ, основним призначенням якого є покриття 
негативних наслідків різноманітних ризиків, які 
банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, 
та забезпечення захисту вкладів, фінансової стій-
кості та стабільності банківської діяльності. Відпо-
відно до чинного законодавства мінімальний його 
розмір має становити 120 млн. грн.

За період, що аналізується, сукупний ре-
гулятивний капітал банків скоротився на 
9381,4 млн. грн., або на 14,19%. У 2012-2013 рр. всі 
банки крім ПАТ «Укрсиббанк» збільшили його. 
В умовах кризових років регулятивний капітал 
установ ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Ощадбанк», 
ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсиббанк» ско-
ротився на 37,80%, 22,02%, 24,47%, 37,30% відпо-
відно. Основною причиною такої тенденції є отри-
мання значних збитків. Слід вказати, що різке 
зниження розміру капіталу банків є дуже три-
вожним сигналом. З одного боку, така ситуація 
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показує, що капітал виконує свою захисну функ-
цію та покриває непередбачені втрати банків, а 
з іншого свідчить про термінову необхідність від-
новлення величини капіталу до безпечних рівнів.

Коефіцієнт покриття проблемних кредитів 
регулятивним капіталом п'яти банків скоротив-
ся з 146,67% до 37,86% (табл. 6). Така динамі-
ка обумовлена падінням значення коефіцієнту 
у ПАТ «Укрексімбанк» з 204,61% до 29,96%, у 
«Ощадбанк» з 520,17% до 31,35%. Найнижчий рі-
вень покриття проблемних кредитів регулятив-

ним капіталом на 01.10.2015 р. був у ПАТ «Про-
мінвестбанк» (17,15%).

Можливості банків поповнювати капітал за 
рахунок внутрішніх джерел обмежені внаслі-
док низького рівня ефективності їх діяльності, 
що підтверджується низьким рівнем показників 
рентабельності. Якщо до фінансово-економічної 
кризи протягом 2012-2013 рр. чотири з п'яти бан-
ків працювали з прибутком, то у 2014-2015 рр. 
тільки одна банківська установа показала пози-
тивний фінансовий результат, а саме ПАТ «При-

Таблиця 6
Коефіцієнт покриття проблемних кредитів регулятивним капіталом п'яти банків у 2012-2015 рр.

Банки 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Регулятивний капітал банків, тис. грн.

«Приватбанк» 15618778 16401321 21888104 22021939 22218720
«Укрексімбанк» 19801169 20250671 20094799 20178423 12499376
«Ощадбанк» 18383058 18289128 19351018 30752455 15090151
«Промінвестбанк» 4924716 5364630 5254825 11790571 3969182
«Укрсиббанк» 7364444 4544925 4678442 3252069 2933328
По п'яти банкам 66092165 64850675 71267188 87995457 56710757

Коефіцієнт покриття проблемних кредитів регулятивним капіталом, %
«Приватбанк» 74,92 55,30 82,11 96,07 73,82
«Укрексімбанк» 204,61 173,59 143,74 59,70 29,96
«Ощадбанк» 520,17 394,38 272,46 136,83 31,35
«Промінвестбанк» 80,57 144,44 99,65 124,57 17,15
«Укрсиббанк» 150,62 130,50 218,88 66,12 43,79
По п'яти банкам 146,67 122,00 129,22 94,03 37,86

Таблиця 7
Виконання нормативів з кредитування комерційними банками станом на 01.01.2012-01.10.2015 рр., %

Банки 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015
Н7 – Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента. Нормативне значення – не більше 25%
«Приватбанк» 18,17 12,19 10,32 20,23 25,72
«Укрексімбанк» 21,13 21,01 21,50 15,27 28,16
«Ощадбанк» 19,24 17,51 15,45 17,83 24,46
«Промінвестбанк» 23,68 20,72 22,85 17,17 93,80
«Укрсиббанк» 23,66 21,42 20,87 20,38 21,76

Н8 – Великі кредитні ризики. Нормативне значення – не більше 800%
«Приватбанк» 43,84 72,19 10,34 174,13 395,26
«Укрексімбанк» 60,12 101,26 99,14 172,67 593,90
«Ощадбанк» 202,33 221,08 208,60 183,51 549,80
«Промінвестбанк» 255,13 331,88 429,37 178,59 1401,26
«Укрсиббанк» 358,64 282,19 191,46 60,48 173,02

Н9 – Максимальний розмір кредитів, гарантій, поручительств, наданих одному інсайдеру.  
Нормативне значення – не більше 5%

«Приватбанк» 3,14 3,86 4,18 1,83 н.р.
«Укрексімбанк» 0,70 0,53 0,16 0,27 н.р.
«Ощадбанк» 0,08 0,08 1,83 0,83 н.р.
«Промінвестбанк» 2,91 0,03 0,02 0,01 н.р.
«Укрсиббанк» 0,44 0,31 0,15 1,47 н.р.

Н10 – Максимальний розмір кредитів, гарантій, поручительств, наданих інсайдерам.  
Нормативне значення – не більше 30%

«Приватбанк» 7,09 6,15 4,70 3,94 н.р.
«Укрексімбанк» 1,48 0,83 0,34 0,46 н.р.
«Ощадбанк» 0,20 0,21 2,04 1,00 н.р.
«Промінвестбанк» 0,09 0,13 0,06 0,03 н.р.
«Укрсиббанк» 1,38 0,77 0,38 2,21 н.р.

н.р. – показники не розраховуються банками відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 
08.06.2015 р. № 361



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ108

2 (09), березень 2016

ватбанк». ПАТ «Укрсиббанк» отримав прибуток 
лише за дев'ять місяців 2015 р.

Слід вказати, що неефективна діяльність бан-
ківської системи та обраних банків була наслідком 
зниження дохідної бази на тлі зростання вартості 
та обсягу залучених ресурсів, погіршення показ-
ника співвідношення процентної маржі до валово-
го доходу, а також значними витратами на фор-
мування резервів за активними операціями (в т.ч. 
внаслідок значної частки проблемних кредитів).

Аналіз дотримання економічних нормати-
вів ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Укрексімбанк», 
ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Промінвестбанк» та 
ПАТ «Укрсиббанк» щодо кредитних ризиків про-
ведемо на основі табл. 7. Вони дотримувалися у 
відносно стабільні 2012-2013 рр. всіх нормативів 
з кредитування. Тільки досить високі значення 
максимального розміру кредитного ризику на од-
ного контрагента, що наближені до критичного 
рівня 25%, мали ПАТ «Укрексімбанк», «Промін-
вестбанк» та ПАТ «Укрсиббанк». Однак, у кри-
зові 2014-2015 рр. ситуація суттєво змінюється. 
Так, даний норматив не втримали на 01.10.2015 р. 
ПАТ «Приватбанк» (25,72%), ПАТ «Укрексім-
банк» (28,16%) та ПАТ «Промінвестбанк» (93,80%).

Крім того, ПАТ «Промінвестбанк» не втримав 
норматив великих кредитних ризиків, що вста-
новлюється з метою обмеження концентрації 
кредитного ризику за окремим контрагентом або 
групою пов'язаних контрагентів. Його значення 
для ПАТ «Промінвестбанк» встановило 1401,26% 
при нормативному 800%.

Відповідно до діючого законодавства з 
01.07.2015 р. такі нормативи як максимальний 
розмір кредитів, гарантій, поручительств, нада-
них одному інсайдеру (Н9) та максимальний роз-
мір кредитів, гарантій, поручительств, наданих 
інсайдерам (Н10) не розраховуються. Натомість 
здійснюється розрахунок нормативу максималь-
ного розміру кредитного ризику за операціями з 
пов'язаними з банком особами (Н9). Норматив-

не значення складає не більше 25%. Дані табл. 8 
свідчать, що ПАТ «Приватбанк» не виконує но-
вий норматив і його значення становить 45,23%. 
Всі інші банки вклалися у норматив максималь-
ного розміру кредитного ризику за операціями з 
пов'язаними з банком особами.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
У 2012-2015 рр. найбільші банківські установи Укра-
їни, зокрема ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Укрексім-
банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Промінвестбанк» 
та ПАТ «Укрсиббанк», скоротили частки кредит-
ного сегменту в активах та збільшили питому вагу 
кредитів юридичним особам у портфелі позичок. 
У відносно стабільні 2012-2013 рр. їм не вдалося 
суттєво скоротити частку кредитів в іноземній ва-
люті. У кризові роки вона досягла 50,16%, відповід-
но зросли кредитні ризики.

Сукупний ризик кредитного портфелю п'яти 
банків зріс з 16,50% до 30,48%. Обсяги проблемних 
кредитів виросли майже в 3,3 рази, їх частка в 
кредитному портфелі установ зросла з 13,44% до 
24,09%. Коефіцієнт покриття проблемних кредитів 
сформованими резервами зменшився до 75,31%, 
а регулятивним капіталом скоротився до 37,86%. 
Стрімке зростання ризиків кредитного портфелю 
відбулося саме у кризові 2014-2015 рр. Протягом 
2012-2013 рр. нормативи з кредитування п'ятьма 
комерційними банками виконувалися у повному 
обсязі. Однак, у наступних роках ПАТ «Приват-
банк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Промінвест-
банк» через розгортання кризи не були в змозі 
виконати деякі нормативи з кредитування.

В цілому, якість кредитних портфелів п'яти 
банків в останні роки погіршується. Виникає не-
обхідність подальшого вдосконалення організації 
кредитного процесу, розвитку методів зниження 
кредитного ризику, зростання участі держави в 
стимулюванні комерційних банків до посилення 
цілеспрямованого впливу кредитування на за-
безпечення економічного зростання в країні.

Таблиця 8
Н9 – Норматив максимального розміру кредитного ризику  

за операціями з пов'язаними з банком особами (не більше 25%) станом на 01.10.2015 р.
Норматив «Приватбанк» «Укрексімбанк» «Ощадбанк» «Промінвестбанк» «Укрсиббанк»

Н9 45,23 1,82 1,73 1,08 1,34
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УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАКЕТІВ ЄС

У статті досліджено актуальні проблеми реформування системи національної безпеки України в контексті набуття 
членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. Здійснено аналіз основних загроз 
національній, зокрема енергетичній, безпеці України. В якості одного з основних факторів підвищення національної 
безпеки, проаналізовано передумови імплементації нормативно-правових актів ЄС (енергетичних пакетів) для форму-
вання нової моделі ринку природного газу, побудованої на принципах вільної добросовісної конкуренції та орієнтованої 
на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів. 
Ключові слова: енергетичне співтовариство, енергетичні пакети, ринок природного газу, регламент ЄС, національна 
безпека, стратегія національної безпеки, воєнна доктрина.

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси 
до європейського політичного, економічного та 
правового простору з метою набуття членства в 
ЄС, відмова від політики позаблоковості, змушу-
ють Україну вибудовувати нові підходи до за-
безпечення національної безпеки та надавати 
пріоритет участі в удосконаленні та розвитку 
євроатлантичної та європейської систем колек-
тивної безпеки [1, с. 19].

Спроба концептуальної побудови архітек-
тури європейської безпеки була здійснена на 
48-й Мюнхенській конференції з проблем без-
пеки у лютому 2012, де відбулася презентація 
«Спільної Євроатлантичної безпекової ініціати-
ви», у якій запропоновано конкретні заходи для 
подолання кризи довіри, розв'язання довготри-
валих, у т.ч. «заморожених», конфліктів; врегу-
лювання історичних непорозумінь між держава-
ми; стабілізації відносин РФ – ЄС у газовій сфері 
(до речі, вперше питання енергетичної безпеки 
введене до порядку денного побудови європей-
ської безпеки [2]). 

Слід зауважити, що «забезпечення міжнарод-
ної економічної безпеки, з одного боку, перед-
бачає досягнення і підтримку на визначеному 
рівні національної економічної безпеки окремих 
держав, а з іншого – є умовою досягнення на-
ціональної економічної безпеки держав» [3, с. 13]. 

Отже сьогодні, в умовах, коли сучасне світове 
економічне співтовариство зіткнулось зі значними 
проблемами, які загрожують зниженням глобаль-
ної економічної безпеки, зокрема енергетичної 
безпеки (військова агресія з боку Росії, порушен-
ня міжнародної стабільності), питання управління 
безпекою набувають особливої актуальності.

Усі ці обставини обумовлюють нагальну потребу 
у збільшенні уваги до проблем безпеки, формуван-
ню сучасного понятійного апарату, розробленню 
відповідного науково-методичного забезпечення, 
проведення системно-структурного аналізу та імп-
лементації позитивного світового досвіду у забез-
печення економічної безпеки українських підпри-
ємств, зокрема нафтогазового профілю.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні особливостей впливу 
сучасного стану енергетичної безпеки на націо-

нальну безпеку України. У зв'язку з цим необ-
хідно також розглянути важливість імплемента-
ції в Україні третього енергетичного пакету ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегія національної безпеки України затвер-
джена Указом Президента України від 26 травня 
2015 року № 287 [4], спрямована на реалізацію 
до 2020 року визначених нею пріоритетів дер-
жавної політики національної безпеки, а також 
реформ, передбачених Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС, ратифікованою Законом Украї-
ни від 16 вересня 2014 року № 1678-УІІ, і Стра-
тегією сталого розвитку «Україна – 2020», схва-
леною Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5. У Стратегії національної безпеки, 
зокрема зазначено, що «докорінні зміни у зо-
внішньому та внутрішньому безпековому серед-
овищі України обумовлюють необхідність ство-
рення нової системи забезпечення національної 
безпеки України». Серед основних цілей цієї 
Стратегії – мінімізація загроз державному су-
веренітету та створення умов для відновлення 
територіальної цілісності України у межах між-
народно визнаного державного кордону України, 
гарантування мирного майбутнього України як 
суверенної і незалежної, демократичної, соціаль-
ної, правової держави тощо. 

Концепція економічної безпеки України 
(схвалена Верховною Радою України 16 січня 
1997 року), в свій час задекларувала основи дер-
жавної цілеспрямованої політики щодо захисту 
національних інтересів, основні принципи забез-
печення національної безпеки та необхідність 
«поєднання підходів до формування відповідної 
законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій, 
концепцій, державних і відомчих програм у різ-
них сферах національної безпеки» [5]. 

Закон України «Про основи національної без-
пеки України» (від 19.06.2003 року), з прийнят-
тям якого згадана Концепція втратила чинність, 
визначив в свою чергу національну безпеку як 
«захищеність життєво важливих інтересів люди-
ни і громадянина, суспільства і держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 
реальних та потенційних загроз національним ін-
тересам» [6]. 

© Овецька О.В., 2016
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Воєнна доктрина України (в редакції Указу 
Президента № 390/2012 від 08.06.2012) [7] серед 
внутрішніх умов, які суттєво обмежують можли-
вості України щодо вирішення проблемних пи-
тань реагування на негативні явища, зазначила 
«розбалансованість і незавершеність системних 
реформ, у тому числі у сфері безпеки і оборо-
ни». Третя редакція Воєнної доктрини України 
(прийнята РНБО України 2 вересня 2015 та вве-
дена в дію 24 вересня Указом Президента Укра-
їни [8]) визначила актуальні воєнні загрози для 
України: збройну агресію Росії проти України; 
нарощування військової потужності РФ в без-
посередній близькості до державного кордону; 
мілітаризацію тимчасово окупованої території, 
активізацію російськими спецслужбами розвід-
увально-підривної діяльності в Україні з метою 
дестабілізації внутрішньої ситуації.

Основні положення редакції Воєнної доктри-
ни є похідними від Стратегії національної безпе-
ки України, спрямовані не лише на забезпечення 
рівноправного взаємовигідного співробітництва 
у воєнній, воєнно-економічній та військово-тех-
нічній сферах з усіма зацікавленими держава-
ми-партнерами, але й на досягнення Україною 
критеріїв, необхідних для набуття членства в 
Європейському Союзі та Організації Північноат-
лантичного договору.

 Проте повноцінна асоціація з Європейським 
Союзом неможлива без виконання конкретних 
зобов'язань, прийнятих Україною кілька ро-
ків тому. Зокрема, йдеться про умови, визнані 
Україною як учасницею Енергетичного співто-
вариства. Протокол про приєднання України до 
Договору про заснування Енергоспівтовариства 
було підписано 24 вересня 2010 р. у місті Скоп'є, 
Македонія (15 грудня того ж року Верховна Рада 
ухвалила закон про ратифікацію цього протоко-
лу, а 1 лютого 2011 р. він набув чинності).

 Підписаний Україною Протокол про приєднан-
ня до Енергоспівтовариства містить конкретний 
перелік імплементації нормативно-правових актів 
ЄС (енергетичних пакетів) в українське законодав-
ство з визначеними термінами щодо їх прийняття. 
По суті, енергетичні пакети – це набір директив 
Євросоюзу у сфері поставок газу та електроенергії, 
а також пов'язаних із ними нормативних актів. Зо-
крема, перший пакет для підвищення ефективнос-
ті енергосектора й конкурентоспроможності еконо-
міки ЄС було затверджено в 90-х роках: 19 грудня 
1996 р. прийняли Директиву 96/92/ЄС Європей-
ського парламенту й Ради від щодо загальних 
правил для внутрішнього ринку електроенергії; 
22 червня 1998 р. – Директиву 98/30/ЄС Європей-
ського парламенту й Ради щодо загальних правил 
для внутрішнього ринку природного газу. Для роз-
витку конкуренції на європейському енергоринку 
у 2003 р. було затверджено Другий пакет директив 
(директиви 2003/55/ЄС і 2003/54/ЄС – обидві від 
26 червня 2003 р.), що скасовували перший.

Третій енергопакет, що є логічним продо-
вженням Другого (підготовлено Єврокомісією у 
2007 р.) складається з наступних документів: 

1. Регламент ЄС № 713/2009 Європейського 
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року, що 
створює Агентство для співпраці регуляторів 
енергетичної сфери [9, с. 19].

2. Регламент ЄС № 714/2009 Європейського 
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про 
умови доступу до мережі транскордонних обмі-
нів електроенергією та скасування Регламенту 
(ЄС) № 1228/2003 [9, с. 19].

3. Регламент ЄС № 715/2009 Європейського 
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про 
умови доступу до мереж постачання природного 
газу та скасування Регламенту (ЄС) № 1775/2005 
[9, с. 20].

4. Директива 2009/72/ЄС щодо загальних 
правил для внутрішнього ринку електроенергії, 
яка скасовує Директиву 2003/54/ЄС [10].

5. Директива 2009/73/ЄС щодо загальних 
правил для внутрішнього ринку природного газу, 
яка скасовує Директиву 2003/55/ЄС [11].

Передумови для нової моделі ринку природ-
ного газу, побудованої на принципах вільної до-
бросовісної конкуренції та орієнтованої на забез-
печення високого рівня захисту прав та інтересів 
споживачів, передбачено у положенні Закону Укра-
їни «Про ринок природного газу» [12] від 09.04.15  
№ 329-VIII, який введено в дію з 1 жовтня 2015 року 
з одночасним припиненням дії Закону України «Про 
засади функціонування ринку природного газу» 
[13]. Закон визначає правові засади функціонуван-
ня ринку природного газу України, заснованого на 
принципах вільної конкуренції, належного захисту 
прав споживачів та безпеки постачання природного 
газу, а також здатного до інтеграції з ринками при-
родного газу держав – сторін Енергетичного Спів-
товариства, у тому числі шляхом створення регіо-
нальних ринків природного газу.

 Закон України «Про ринок природного газу» 
передбачає, з одного боку, державне регулюван-
ня монопольних ринків (транспортування, розпо-
ділу, зберігання, послуг установки LNG), з дру-
гого – розвиток вільної добросовісної конкуренції 
на товарному ринку природного газу, тобто на 
оптовому і роздрібному ринках природного газу 
діятиме принцип вільного ціноутворення (окрім 
випадків, коли Кабінетом Міністрів України по-
кладено спеціальні обов'язки на суб'єктів ринку 
природного газу) і свобода вибору джерел над-
ходження природного газу. Серед визначених 
принципів функціонування ринку природного 
газу у статті 3 даного закону – забезпечення ви-
сокого рівня захисту прав та інтересів спожива-
чів природного газу, у тому числі забезпечення 
першочергового інтересу безпеки постачання 
природного газу, зокрема шляхом диверсифіка-
ції джерел надходження природного газу. 

Слід зазначити, що минулого року НАК «На-
фтогаз України» продовжила роботу з дивер-
сифікації джерел постачання газу, розпочату у 
2014 р. В результаті обсяги імпорту газу з євро-
пейського ринку збільшилися майже удвічі (з 4,9 
до 9,2 млрд куб. м). Кількість постачальників, у 
яких Нафтогаз закуповує природний газ за кор-
доном, перевищила 10 компаній. Імпорт з Росій-
ської Федерації за 2015 рік скоротився у 2,4 рази 
порівняно з 2014 роком (з 14,5 до 6,1 млрд куб. м). 
Внаслідок цих змін частка російських поставок у 
внутрішньому використанні газу в Україні змен-
шилась з 34% у 2014 р. до 18% у 2015 році [14]. 

Ще одним важливим результатом року стало 
суттєве збільшення обсягів імпорту приватними 
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трейдерами та споживачами газу з європейсько-
го напряму. Частка Нафтогазу у імпорті з Європи 
зменшилася на користь приватних імпортерів. Ми-
нулого року вони завезли у 7,5 разів більше газу, 
ніж у 2014 р. – 1,1 млрд куб.м проти 0,14 млрд куб.м. 
Ця зміна стала можливою внаслідок початку робо-
ти закону «Про ринок природного газу» з 1 жовтня 
2015 року та інших кроків, спрямованих на ство-
рення в Україні відкритого ринку газу.

Забезпечення надійності функціонування га-
зотранспортної системи України необхідно роз-
глядати сьогодні як наступний блок питань, 
негайних для вирішення з точки зору проблем 
Європейської енергетичної безпеки. Проведений 
автором аналіз рівня економічної безпеки низ-
ки нафтогазових підприємств України дозволив 
побачити вкрай загрозливу ситуацію щодо осно-
вних функціональних складових безпеки, зо-
крема, техніко-технологічної [15, с. 20]. На сьо-
годні близько 29% газопроводів відпрацювали 
свій амортизаційний термін, майже 60% експлу-
атуються від 10 до 33 років; майже третина із 
703 ГПА КС відпрацювала свій моторесурс і по-
требує реконструкції. Проте лише до 2030 року 
планується завершити модернізацію та техпере-
оснащення газотранспортної системи з викорис-
танням найбільш сучасних та ефективних техно-
логій (в реконструкцію газотранспортної системи 
необхідно вкласти понад 92,4 млрд.грн.) [16, с. 72].

Отже, нажаль, попри зусилля окремих відомств, 
впроваджувані зміни на виконання вимог ЄС із 
імплементації Другого та Третього енергопакетів 
не завжди повною мірою відповідають вимогам ЄС, 
окремі європейські директиви та регламенти вра-

ховано лише частково, що суттєво погіршує якість 
реформ, які вже мали бути проведені.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки:

– руйнування системи світової безпеки та по-
рушення принципів міжнародного права зумов-
люють перегляд та уточнення доктринальних 
положень щодо побудови сучасної архітектури 
європейської безпеки;

– зниження глобальної економічної безпеки 
обумовлює необхідність формування системи 
забезпечення безпеки України, яка б гаранту-
вала надійний захист держави від зовнішніх та 
внутрішніх загроз, гідне сприйняття України на 
міжнародному рівні та відповідала критеріям 
членства України в ЄС;

– на спроможності України щодо адекват-
ного реагування на виклики безпеці негативно 
впливають розбалансованість і незавершеність 
системних реформ у сфері національної безпе-
ки, зокрема спрямованих на імплементацію ак-
тів законодавства Енергетичного Співтовариства 
у сфері енергетики та виконання зобов'язань 
України за Договором про заснування Енерге-
тичного Співтовариства та Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС;

– повне виконання вимог енергопакетів озна-
чає глибшу інтеграцію вітчизняного енергосек-
тора з ринками країн ЄС, зміцнення власної 
енергобезпеки. Ось чому визначальним факто-
ром зміцнення національної безпеки України є 
ефективне реформування нафтогазового сектору 
та посилення економічної безпеки вітчизняних 
нафтогазових підприємств.

Література:
1. Овецька О. В. Управління економічною безпекою як складова національної безпеки: [Текст] / О. В. Овецька // 

Матеріали XVI Міжнародної Науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки», 19 листо-
пада 2015 року. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – Т. 1. – С. 18-21.

2. http://www.securityconference.de/Program.425+M5119e28784a.0.html
3. Кузенко Т. Б. Фінансова безпека підприємства: навч. посібник / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов. – 

Харків: ХНЕУ, 2010. – 304 с. 
4. Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року 

№ 287. – [Режим доступу]: http://www.rnbo.gov.ua/documents/396.html 
5. Концепція економічної безпеки України (схвалена Верховною Радою України 16.01.97 р). – [Режим доступу]: 

http://old.niss.gov.ua/book/otch/ zmist.htm 
6. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.03 р. // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003, № 39, ст. 351. – [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15 
7. Воєнна доктрина в редакції Указу Президента № 390/2012 від 08.06.2012. – [Режим доступу]: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/648/2004/ paran10#n10 
8. Воєнна доктрина в редакції Указу Президента № 555/2015 від 2 вересня 2015 року. – [Режим доступу]: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/648/2004/ paran10#n10
9. Реферативний огляд європейського права / За заг. ред. В. О. Зайчука. Інститут законодавства Верховної Ради 

України. – Вип. 15. – К., 2009. – 54 с. 
10. Directive 2009/72/ EC of the European Parliament and of the council of 13 July 2009 «Concerning common rules for 

the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC» (Text with EEA relevance) // Official Journal 
of the European Union. – 14.8.2009. – L 211/55 – 93.

11. Directive 2009/73/ EC of the European Parliament and of the council of 13 July 2009 «Concerning common rules for 
the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC» (Text with EEA relevance) // Official Journal 
of the European Union. – 14.8.2009. – L 211/94 – 136.

12. Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.15 № 329-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, 
№ 27, ст. 234. – [Режим доступу]: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/329-19 

13. Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу» від 8.07. 2010 р. № 2467-VI // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 48, ст. 566. – [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2467-17

14. Управління по зв'язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України». – [Режим доступу]: http://www.naftogaz.com/
www/3/nakweb.nsf/0/DDF058F6412 F06C8C2257 F4900584C01? Open Document 

15. Овецька О. В. Управління економічною безпекою нафтогазових підприємств: [Текст] / О. В. Овецька, Ю. І. Осіва // 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком 
галузевих і регіональних суспільних систем»: – (20-22 травня 2015 р.) / – Ів.-Франківськ: ІФНТУНГ – С. 212-214.

16. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. – [Режим доступу]: http://zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 113

2 (09), march 2016

Овецкая Ольга Валериевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и администрирования
Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ УКРАИНЫ  
В КОНТЕКСТЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ ЕС

Аннотация
В статье исследованы актуальные проблемы реформирования системы национальной безопасности Украины в контексте 
членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Осуществлен анализ основных угроз на-
циональной, в частности энергетической, безопасности Украины. В качестве одного из основных факторов повышения 
национальной безопасности, проанализированы предпосылки имплементации нормативно-правовых актов ЕС (энергети-
ческих пакетов) для формирования новой модели рынка природного газа, построенной на принципах свободной добро-
совестной конкуренции и ориентированной на обеспечение высокого уровня защиты прав и интересов потребителей.
Ключевые слова: энергетическое сообщество, энергетические пакеты, рынок природного газа, регламент ЕС, нацио-
нальная безопасность, стратегия национальной безопасности, военная доктрина.

Ovetska Olga Valeriyivna
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of Management And Administration
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

MANAGEMENT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF EU SET OF POWER LAWS

Summary
In the article author examined current problems of reforming the system of national security of Ukraine in the context of 
accession to the European Union and NATO. Also the author made analysis of the major threats to national, including energy, 
security of Ukraine. As one of the main factors increasing national security, the author analyzed the preconditions for the 
implementation of regulations of the EU (set of power laws) to create a new model of the natural gas market, based on the 
principles of free and fair competition focused on providing a high level of protection of consumer rights and interests.
Keywords: energy community, set of power laws, the natural gas market, the EU regulations, national security, the 
national security strategy, military doctrine.

УДК 339.37(477)

Пархаєва Наталя Вікторівна
кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету

Гановський Василь Леонідович
бакалавр з економіки та підприємництва

Київського національного торговельно-економічного університету

МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Досліджено вплив цінових і нецінових методів стимулювання продажу товарів у роздрібних підприємствах України. 
Проаналізовано переваги та недоліки застосування цих методів, а також розглянуто можливості впровадження нових 
форм активізації зацікавленості споживача до купівлі товарів і послуг в умовах кризового стану вітчизняної економіки.
Ключові слова: стимулювання продажу, підприємства роздрібної торгівлі, оператори роздрібного споживчого ринку, 
цінові методи стимулювання, нецінові методи стимулювання збуту. 

© Пархаєва Н.В., Гановський В.Л., 2016

Постановка проблеми. Основна мета будь-
якої торговельної компанії, що працює на роз-
дрібному ринку України, полягає в тому, щоб 
продавати більшу кількість товарів, залучати до-
статньо широке коло споживачів і забезпечувати 
ефективність загальної економічної діяльності. 
Для реалізації цього завдання вітчизняні під-

приємства роздрібної торгівлі зосереджуються 
на стратегії забезпечення конкурентних переваг 
за рахунок розширення асортиментної пропози-
ції в магазинах й збільшення рівня сервісу, що 
призводить до зростання прибутків і лояльності 
клієнтів, а також певну увагу приділяють підви-
щенню мотивації торговельного персоналу.
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Однак сучасна геополітична ситуація в країні 
дуже негативно впливає на споживчий попит. За 
результатами досліджень компанії ЕY (Ernst & 
Young), в Україні простежується зростання су-
марного обороту роздрібної торгівлі підприємств 
за січень-вересень 2015 року на 9,0% у порівнян-
ні з відповідним періодом 2014-го [1]. Однак цей 
показник, який було визначено в національній 
валюті, збільшився, перш за все, за рахунок рос-
ту цін на всі групи споживчих товарів. 

Девальвація національної валюти знижує 
купівельну спроможність населення: споживач 
дедалі більше намагається відмовитися від при-
дбання певних груп товарів, або шукає ці товари 
за найменшою ціною. Таким чином, падіння ре-
альних доходів українців відображається на роз-
дрібному товарообігу, оскільки покупці міняють 
закупівельні звички, переходячи на більш деше-
ві альтернативи повсякденних продуктів.

У зв'язку з чим, в умовах кризового станови-
ща перед роздрібним торговельним оператором 
з особливою актуальністю постає завдання від-
повідного перебудування свого бізнесу, а саме 
перехід на діяльність за принципом стартапу – 
структури, що, за визначенням Еріка Ріса [2], 
створює новий продукт або послугу в умовах ви-
сокої невизначеності.

Тобто на даний час виживуть самі гнучкі 
роздрібні торговельні підприємства, які будуть 
спроможні вибудовувати роботу своїх магазинів 
на основі впровадження найбільш оптимальних і 
дієвих методів стимулювання продажу, які б на-
давали змогу задовольняли потреби та купівель-
ні можливості споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, щодо стимулювання продажу товарів 
і підвищення рівня збутової активності підпри-
ємств роздрібної торгівлі досліджувало досить 
багато вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних. 
Серед них можна виділити наукові роботи з пи-
тань організації торгівлі таких авторів, як Апо-
пій В.В., Міщук І.П., Кісляков В.Г., Кушнір Т.Б., 
Лозинський В.Т., Луценко К.Б., Пєнєва Л.М., По-
гожа Н.В., Розумей С.Б. та інших. Узагальнен-
ню маркетингових підходів до проблем збуту 
особливу увагу приділено у наукових розробках 
Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, С. Моріарті, Л. Пер-
сі, А.А. Романова, Є.В. Ромата, Дж.Р. Росситера, 
У. Уелса та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналітичний огляд літера-
турних джерел показав достатню увагу з боку 
наукової спільноти до методики стимулювання 
продажу в роздрібній торгівлі, однак, дана про-
блема постає з особливою актуальністю саме на 
сьогоднішній день в умовах кризового стану та 
жорсткої конкуренції на ринку України і тому 
потребує подальшого детального вивчення.

Мета статті полягає у проведенні аналізу 
можливостей застосування різних методів сти-
мулювання продажу на роздрібних торговельних 
підприємствах України та обґрунтуванні необхід-
ності впровадження нових форм активізації заці-
кавленості споживача до купівлі товарів і послуг 
в умовах кризового стану вітчизняної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науково-методичній літературі, у публіцис-

тичних і практичних виданнях з питань торгів-
лі й маркетингу стимулювання продажу (збуту) 
визначається в комплексі просування у вигляді 
застосування різних видів маркетингової діяль-
ності або системи спонукальних заходів, спрямо-
ваних на отримання відповідної реакції цільової 
аудиторії на різні заходи в межах маркетингової 
стратегії підприємства загалом та його комуніка-
ційної стратегії зокрема [3-5]. 

Заходи стимулювання збуту спрямовані на 
активізацію купівельного попиту, продаж това-
ру або популяризацію торговельної марки серед 
споживачів, прискорення та інтенсифікацію про-
цесу реалізації послуг та поступове збільшення 
їх обсягів. А в якості головної мети стимулюван-
ня збуту по відношенню до споживачів виділя-
ється заохочування купувати регулярно з пев-
ною комерційною вигодою від купівлі [6]. 

Слід відзначити, що стимулювання продажу 
є засобом короткострокового впливу на ринок, 
однак ефект від застосування відповідної сис-
теми спонукальних заходів досягається значно 
швидше, ніж від використання інших елементів 
комплексу просування товарів і послуг. Саме ши-
рокий спектр засобів стимулювання сучасні роз-
дрібні торговельні підприємства використовують 
для пожвавлення попиту, підвищення обізнанос-
ті споживачів про товари чи послуги, що пропо-
нуються, а також задля створення необхідного 
іміджу магазину.

Усі існуючі методи збуту товарів можна на-
звати спонукальними засобами, тобто діями, які 
спрямовано на виникнення додаткової мотивації 
у споживачів для придбання товарів у роздріб-
них підприємствах. Між тим, відомо, що у кіль-
кісному відношенні стимулювання продажу голо-
вним чином спрямоване на споживача, звернене 
до широких мас і має на меті забезпечити продаж 
товару, створити потік споживачів безпосеред-
ньо в тому місці, де здійснюється продаж товару. 
У цьому полягає відмінність стимулювання від 
прийомів прямого маркетингу, які звертаються 
безпосередньо до кожного потенційного покупця, 
з тим щоб спонукати його до замовлення товару 
поза місцем торгівлі [7].

Однак важливо акцентувати увагу на тому, 
що більшість методів стимулювання продажу 
(збуту) товарів не забезпечують довготривалий 
результат, тому спостерігаються досить часто 
значні коливання в збуті в різний період часу, в 
залежності від застосування або не застосування 
того чи іншого методу. Це призводить до необ-
хідності постійного моніторингу ринкових змін і 
дослідження споживчих настроїв з боку опера-
торів роздрібного ринку та пошуку оптимальних 
підходів до залучення нових покупців і забезпе-
чення лояльності існуючих клієнтів. 

На основі узагальнення методів стимулюван-
ня продажу [7-10], що використовуються торго-
вельними підприємствами на сьогоднішній день, 
можна виокремити цінові (матеріальні) та неці-
нові методи, які у свою чергу мають свої пере-
ваги та недоліки (таблиця).

Незважаючи на єдність мети цінових і неці-
нових методів, яка полягає у підвищенні актив-
ності покупців і збільшенні обсягу продажів, на 
підприємствах роздрібної торгівлі цінові методи 
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застосовуються набагато частіше. Це обґрунто-
вується тим, що суттєвою перевагою цінових 
методів є менші витрати часу на їх проведення 
та реалізацію. Тому на сьогоднішній день цінові 

методи стимулювання продажу товарів на спо-
живчому ринку України застосовують майже всі 
підприємства роздрібної торгівлі продовольчого 
та непродовольчого сектору. 

Таблиця
Методи стимулювання продажу товарів у роздрібному підприємстві торгівлі

Метод Характеристика методу Переваги / недоліки методу
Нецінові методи стимулювання продажу

Введення дис-
контної системи, 
знижки для по-
стійних спожи-
вачів

Метод, базується на створенні системи дискон-
ту для постійних покупців, надання їм знижки 
на всі товари. Основною метою методу є ство-
рення групи постійних споживачів і підвищен-
ня лояльності до підприємства торгівлі.

Перевагою є достатня довготривалість 
(постійна дія) методу.
Недоліком є те, що знижка є незначною, 
зазвичай 3-5%.

Проведення пері-
одичних, або між-
сезонних знижок 
і розпродажу

Метод має на меті залучити якомога біль-
ше покупців у період проведення акції, щоб 
отримати найбільший дохід і не заморожува-
ти кошти до наступного сезону в надлишко-
вих запасах.

Перевагою є досить вигідні дисконтні про-
позиції, що приваблює споживачів.
Недоліком є те, що міжсезонні акції ма-
ють короткотривалий термін.

Проведення акцій 
типу «1+1=3»

Принцип дії методу полягає у збуті великої 
кількості товару за рахунок придбання спо-
живачем 2 і більше одиниць товару задля 
отримання в подарунок 3-го товару, що також 
впливає на підвищення прибутку й зменшен-
ня частки товару в запасах.

Перевагою є те, що у більшості випадків 
споживач мав намір придбати лише один 
товар, натоміть заплатив за два, щоб 
отримати подарунок.
Недоліком є отримання споживачем оди-
ниці товару безкоштовно.

Розіграш призів і 
подарунків

Метод діє за рахунок того, що споживач для 
участі в розіграші купує велику кількість то-
вару, щоб збільшити можливість перемогти.

Перевагою є забезпечення продажу зна-
чного обсягу товарів.
Недоліком є необхідність додаткових ви-
трат коштів підприємства на придбання 
подарунку або призу.

Видача спожива-
чеві купонів

Метод полягає у тому, що споживач отримує 
подарунковий сертифікат на якийсь товар 
або на грошову суму за умови купівлі певного 
товару або товарів на визначену суму.

Перевагою є те, що споживач купує вели-
ку кількість товарів.
Недоліком є зменшення вартості товару 
за сертифікатом і надання знижки на 
певну суму.

Фіктивне збіль-
шення розмірів 
упаковки

Метод розрахований на те, щоб у спожива-
ча склалося враження, що кількість товару 
збільшилась, а ціна залишилась незмінною. 
Метод діє за рахунок зміни форми та розміру 
товару або його упаковки.

Перевагою є активізація споживача щодо 
придбання товару, кількість якого умовно 
збільшилася.
Недоліком є коротко-строковість дії ме-
тоду.

Продаж товарів у 
кредит

Принцип дії методу полягає у наданні спо-
живачу можливості придбати товар, навіть 
у випадку нестачі необхідних на момент по-
купки коштів, за рахунок отримання грошової 
позики від третьої сторони (банку). 

Перевагою є те, що застосування методу 
збільшує кількість споживачів товару. 
Недоліком є пролонговане отримання 
коштів за товар і необхідність залучення 
банківської структури. 

Нецінові методи стимулювання продажу

Реклама з «зір-
кою»

Метод базується на проведенні підприєм-
ством торгівлі рекламної кампанії за участю 
відомої людини, яку більшість споживачів 
знає з екранів телевізору (так званої «зірки»), 
що грає роль постійного клієнта рекламовано-
го підприємства.

Перевагою даного методу є дія на велику 
кількість споживачів і стимулювання їх 
до відвідування підприємства роздрібної 
торгівлі.
Недоліком є те, що витрати на таку ре-
кламу досить значні.

Проведення пре-
зентацій

Метод базується на проведенні підприємством 
торгівлі загальної презентації своєї діяльності 
та наявного асортименту товарів і спектру 
надаваних послуг.

Перевагою є те, що після вдалої презен-
тації можливе залучення більшої кількос-
ті нових споживачів, які стануть постій-
ними клієнтами.
Недоліком є потреба організації заходу на 
дуже високому рівні та залучення суттє-
вих матеріальних і людських ресурсів.

Проведення 
дегустацій та 
тестувань (за 
зразками)

Метод полягає у наданні можливості спо-
живачу безпосередньо у торговельному залі 
скоштувати продукт або протестувати товар, 
який його зацікавив.

Перевагою є достатньо вагоме переконан-
ня споживача придбати товар.
Недоліком є додаткові витрати на дегуста-
цію, а також те, що досить часто метод за 
зразками виступає для споживача спосо-
бом розваги, а не цілеспрямованої покупки.

Організація ви-
ставок і ярмарків

Проводиться періодично і, як правило, у 
тому самому місці. У рамках виставок під-
приємства-експоненти за допомогою зраз-
ків (експонатів) створюють наочну картину 
пропонування товарів і послуг й намагаються 
інформувати споживачів про свою фірму та її 
товари з метою продажу цих товарів.

Перевагою є те, що споживач після по-
рівняння пропозицій підприємств торгівлі, 
обирає найоптимальніший варіант. 
Недоліком є відволікання уваги клієнтів 
магазину іншими торговцями, які прийма-
ють участь у заході.
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Першу сходинку за частотою впровадження 
у систему стимулювання продажу в торговель-
них підприємствах посідає використання дискон-
ту – засобу, що гарантує отримання споживачами 
знижки в магазинах на підставі дотримання пев-
них правил використання дисконтних карт. У про-
цесі розвитку дисконт-клубів і систем знижок 
спостерігається тенденція до збільшення кількості 
безкоштовних дисконтних карт, адже за статис-
тикою такий вид дисконту найбільше подобається 
споживачам. Зокрема, дисконтна система засто-
совується на таких підприємствах як: «Сільпо», 
«Караван», «BILLA», «Фуршет», «NOVUS» й інш. 
(продовольча група); «Ostin», «Oggi», «Mango», 
«Zara» та ін. (непродовольча група товарів).

Дисконт – дуже вигідна й корисна річ для 
обох сторін процесу: продавцям дисконт дозво-
ляє збільшити товарообіг, а покупець може за 
допомогою дисконту заощадити на покупці, що є 
достатньо вагомим стимулом у сучасних умовах 
зменшення купівельної спроможності населення 
України. Однак, слід враховувати, що дисконт у 
5-7% – це максимум, на що готові піти роздрібні 
торговельні підприємства на споживчому ринку.

Другим методом стимулювання споживачів, 
який використовується в діяльності широкого 
кола операторів вітчизняного роздрібного ринку, 
є використання системи періодичних і сезонних 
знижок. Наприклад, сезонні знижки використо-
вуються в магазинах непродовольчих товарів. 
Серед них: магазини одягу та взуття («Ostin», 
«Oggi», «Mango», «Zara», «Intertop», «Respect», 
«Antonio Biaggi» й ін.) та електроніки («Фок-
строт», «Ельдорадо», «COMFY» та ін.).

Щодо розіграшу призів, подарунків і купо-
нажу, то ці методи стимулювання на більшості 
підприємств роздрібної торгівлі є періодичним 
явищем. Зокрема «Сільпо» проводить акції зі 
збором купонів, які покупець отримує під час ку-
півлі товарів, і за зібрану певну кількість купонів 
споживач може купити товар зі значною зниж-
кою або отримати подарунок. Подібні методи за-
стосовувались на великоформатних мережевих 
підприємствах «Ашан» і «Караван» де після по-
купки товарів на визначену суму споживач має 
стерти код на купоні, який видає касир, щоб ді-
знатися про те чи є цей купон виграшним.

Слід звернути увагу і на поширення в остан-
ні роки використання підприємствами торгівлі в 
Україні такого методу, як фіктивне збільшення 
розмірів товару та упаковки. Цей засіб застосову-
ють підприємства-виробники «Торчин», «Флінт», 
«Оболонь», «Gala» та ін., продукція яких пред-
ставлена на полицях усіх супермаркетів і про-
дуктових магазинів різного формату. Однак, по-
трібно визначити, що успіх методів фіктивного 
збільшення є досить короткостроковим і викли-
кає невдоволення серед споживачів. 

Нецінові методи на підприємствах торгівлі 
України використовуються набагато рідше, або 
зовсім не використовуються. Найбільш пошире-
ним неціновим методом є проведення дегустацій 
та тестувань за зразками. Причому суттєвим є 
те, що організаторами таких заходів є виробни-
ки й постачальники товарів, а не безпосередньо 
роздрібні торговельні підприємства. Проведення 
дегустацій певного продукту якогось виробника, 

наприклад, «Торчин», «Ковбаскофф», «Золота ам-
фора» тощо, відбувається у торговельному залі 
супермаркету, після чого споживач, впевнившись 
у її відповідності власному смаку, може придбати 
продукцію фірми, що проводить дегустацію.

В окремих випадках торговельні підприємства 
самостійно організовують проведення дегустацій 
з метою рекламування продукції власного ви-
робництва. Зокрема, цей метод стимулювання 
продажу використовується у діяльності мережі 
супермаркетів «Сільпо».

Тестування за зразками – метод характерний 
для непродовольчої групи товарів, який доволі 
часто застосовується в магазинах електроніки та 
мобільного зв'язку, таких як «Цитрус», «Алло», 
«Розетка» й інших, де споживач може наочно оці-
нити всі можливості та функції бажаного товару.

І самим непопулярним у операторів вітчизня-
ного роздрібного ринку є проведення презента-
цій, оскільки більшість підприємств торгівлі не 
бажає висвітлювати і не вміє якісно представля-
ти власну діяльність.

З метою визначення споживчого вибору щодо 
використання у роздрібній торгівлі різних мето-
дів стимулювання продажу товарів і надання по-
слуг, було проведене інтерактивне опитування, у 
якому прийняло участь 247 респондентів від 18 
до 65 років. Результати, після обробки отрима-
них даних, представлені на рисунку.
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Як видно з діаграми, найбільш впливовими 
методами стимулювання продажу споживачі об-
рали проведення сезонних і періодичних знижок 
на підприємствах роздрібної торгівлі (67,8%) і по-
стійно діючі дисконтні системи (52,41%). Також 
споживачі віддають перевагу різним акціям, розі-
грашам призів і подарунків (32,3%). Такий розпо-
діл, а саме визначення цінових методів залучення 
клієнтів найбільш вагомими, є достатньо прогно-
зований і пов'язаний, насамперед, зі зниженням 
купівельної здатності населення України.

Порівняно на одному рівні споживачі визна-
чили вплив на активізацію купівлі таких мето-
дів, як: можливість придбання товарів у кредит, 
дегустації продукції та тестування товарів, а та-
кож рекламні кампаній, що привертають увагу 
до торговельного підприємства (28,8%, 25,3 та 
21,6% відповідно).

Найменш цікавим чинником впливу для спо-
живача визначено організацію презентації тор-
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говельної фірми (6,7%), що, очевидно, пов'язане 
з недостатнім використанням цього методу серед 
операторів роздрібного ринку України.

Також можна звернути увагу на відносно не-
високий показник серед методів стимулювання 
продажу під час проведення ярмарків і виста-
вок (13,92%). Можливо цей засіб сьогодні є досить 
поширеним на більшості великих торговельних 
підприємств у вихідні та святкові дні, що при-
зводить до звикання і декілька байдужного від-
ношення з боку споживачів. 

Між тим, на сьогоднішній день кожен про-
давець прагне йти в ногу з часом, не відстаючи 
від конкурентів, і саме створення програм заохо-
чення приваблює й утримує все більше покупців. 
Іншими словами, зокрема систематичного ви-
користання у практиці вітчизняних роздрібних 
торговельних підприємств відомих методів сти-
мулювання, перед продавцями постає питання 
розробки нових способів залучення покупців і 
підвищення їх лояльного відношення. Наприклад, 
зараз в Україні зростає популярність дискаунте-
рів, які стимулюють продаж за рахунок знижок 
на базові продукти, а також формату «магазин 
біля дому». Внаслідок відтоку депозитів у банків 
обмежені вільні кошти для кредитування, тому 
оператори роздрібного ринку віддають перевагу 
відкриттю магазинів невеликого формату, які ви-
магають менших інвестицій, швидше окупаються 
та в найбільшій мірі приваблюють покупців від-
носно невисокою ціновою пропозицією.

Отже в умовах жорсткої конкуренції на ринку, 
будь-яке підприємство торгівлі повинно розро-
бляти нові стратегії, щодо підвищення ефектив-
ності збутової системи. Так зі світової практи-
ки активного продажу, досить перспективними 
методами стимулювання роздрібної торгівлі в 
Україні можуть бути:

– оплата товару частинами;
– замовлення товарів у роздрібних підпри-

ємств через мережу Інтернет або за телефоном;
– можливість користування товаром протя-

гом певного періоду без придбання цього товару;
– обмін старого на новий товар.
Спосіб оплати товару частинами протягом пев-

ного періоду, на перший погляд, схожий на кре-
дит, але загалом має деякі особливості, головною 
з яких є відсутність виплати відсотків, тобто спо-
живач платить ту ціну за товар, яку встановило 
роздрібне підприємство. В України зараз існує та-
кий проект у тестовому режимі, його проводить 
ПАТ «ПриватБанк» з деякими вітчизняними під-
приємствами торгівлі, особливістю є те, що спо-
живач повинен бути клієнтом цього банку.

Замовлення товарів у роздрібних підприємств 
через мережу Інтернет або за телефоном також 
може бути порівняним з Інтернет-торгівлю. Од-
нак завдяки використанню цієї форми роздрібне 
торговельне підприємство має змогу формувати 
власну базу клієнтів, впроваджувати різні захо-
ди стимулювання кожного споживача відповідно 
до його купівельної активності, тобто максималь-
но впроваджувати клієнторієнтовану стратегію 
управління покупцем. Для споживача попереднє 
замовлення товарів з доставкою надає можли-
вість економії часу та коштів (за рахунок відсут-
ності імпульсних покупок).

Наприклад, служба доставки продуктів Zakaz.
ua є офіційним партнером мереж супермаркетів 
«NOVUS», «МЕТРО», «FOZZY» і ринку «Столич-
ний» з оформлення й доставки замовлень про-
дуктів харчування та побутових товарів. Власні 
інтернет-підрозділи мають великі торговельні 
підприємства з продажу побутової техніки та 
електроніки («Фокстрот», «COMFY» й інші).

Можливість користування товаром протягом 
певного періоду без придбання цього товару є досить 
відомим методом продажу у європейських країнах 
і широко використовується у магазинах непродо-
вольчої групи. У тестовому режимі протягом певно-
го терміну споживачу надається можливість корис-
тування товаром. Якщо споживач не задоволений і 
після тестування не має наміру купувати товар, він 
може його повернути без зняття будь яких коштів, 
головною умовою є відсутність порушення цілісності 
та загальних властивостей цього товару.

Метод обміну старого на нове застосовується в 
США, зокрема, компанія «Apple» надає можливість 
обміняти старий телефон на новий з доплатою. Це 
забезпечує компанії відновлення старої продукції 
до задовільного стану та реалізації його на вторин-
ному ринку, при цьому споживач може позбутися 
непотрібної техніки і за певну знижку отримати 
новий. В Україні на даний час спостерігається ак-
тивне впровадження таких програм, перш за все, у 
торговельних підприємствах з продажу мобільних 
телефонів («Цитрус», «Алло»), а також періодично 
застосовують обмін магазини електроніки та побу-
тової техніки («Ельдорадо»). Метод обміну старого 
на нове можна розглядати як перспективний для 
операторів ринку комп'ютерної та побутової тех-
ніки, електроніки й мобільного зв'язку, а також у 
підприємствах з продажу комплектуючих до авто-
техніки, спецтехніки, інструментів і приладів для 
будівництва, садівництва тощо.

Висновки. Таким чином, можна констатува-
ти, що на даний час, коли на споживчому ринку 
України існує тенденція поглиблення кризових 
явищ і зменшення добробуту населення, викорис-
тання цінових методів для стимулювання прода-
жу в підприємствах роздрібної торгівлі є найбільш 
оптимальним і співпадає з потребами покупців.

Щодо комерційної діяльності торговельних 
підприємств, то важливим є економічне обґрун-
тування впровадження того, чи іншого методу з 
урахуванням витрат на його якісне проведення 
та систематичний аналіз ефективності обраного 
засобу стимулювання. І якщо керівництво чітко 
розуміє пріоритетні напрямки свого бізнесу та 
має інструменти, що дозволяють оперативно від-
слідковувати зміни у настрої свого споживача, 
імовірність його втрати знижується, а впрова-
дження нових методів стимулювання продажу, 
які максимально задовольняють споживача на-
дають змогу додаткового залучення клієнтів, що, 
у свою чергу, значно підвищує ефективність ко-
мерційної діяльності торговельного підприємства. 

Перспективним напрямком досліджень у сфе-
рі стимулювання продажу в роздрібній торгівлі 
України є вивчення світового досвіду та нових 
методів, їх адаптація й впровадження у практич-
ну діяльність, створення моделей бізнес-процесів, 
сценаріїв та ініціатив по збільшенню продажів у 
мережі вітчизняних торговельних підприємств. 
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Постановка проблеми. Одна із найбільш зна-
чущих тенденцій розвитку світової економіки 
в сучасному світі – поглиблення взаємодії від-
творювальних структур різних країн на різних 
рівнях і в різних формах, чому особливо актив-
но сприяє діяльність транснаціональних тран-
спортних корпорацій. Глобалізація економічного 
життя суттєво вплинула на механізми створення 
технологічних переваг і функціонування інно-
ваційної сфери. Усі стадії процесу створення і 
впровадження нових продуктів і технологій сут-
тєво залежать від системи оцінки якості системи 
управління, що забезпечує інвестиційну прива-
бливість підприємств. 

Процес забезпечення якості реалізації функ-
цій управління безпосередньо пов'язаний із осо-
бливостями виробничого середовища, в якому 
здійснюється управлінська діяльність. Врахову-
ючи те, що реалізація всіх якостей управлінця 
знаходить своє відображення в якості продукції 
або послуги як інтегрованому показнику якості 
управлінського персоналу, оцінка впливу реа-
лізації функцій управління керівниками різних 
рівнів на якість послуги дасть можливість ви-
явити тенденції удосконалення відносин управ-
ління в рамках системи управління транспорт-
ним підприємством.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
З урахуванням сучасних тенденцій в економіці 
особливого значення набувають питання підви-
щення якості систем управління транспортних 
підприємств, оскільки сучасний етап реформу-
вання суспільно-економічних відносин спрямо-
ваний саме на створення середовища здорової 
конкуренції, зміцнення конкурентоспроможнос-
ті вітчизняних підприємств. Це підтверджується 
результатами фундаментальних системних до-
сліджень з питань управління економічним роз-
витком підприємств, які висвітлюються у працях 
вітчизняних вчених: Гейця В., Герасимчука В., 
Голікова В., Дайновського Ю., Кардаша В., Коло-
та А., Крамаренко В., Кудряшова А., Кузьміна О., 
Лукінова І., Павленка А., Піддубної Л., Подсолон-
ка В., Чумаченка Н. Проблеми підвищення якості 
систем управління досліджуються у роботах Ан-
дрієнко В., Безверхого С., Богині Д., Долішного М., 
Лимонової Л., Одинцової Г., Пащенка І., Плоткі-
на Я., Сіліна Р., Чернеги О. Існують численні роз-
робки іноземних вчених щодо забезпечення якості 
системи управління підприємством шляхом удо-
сконалення системи управління персоналом – 
праці Акбердіна Р., Бляхмана Л., Гєнкіна Б., Гібсо-

на Дж., Іванцевича Дж., Кібанова А., Корогодіна І., 
Королькова В., Мільнера Б., Попова Г.

Проте в наукових доробках висвітлюються 
здебільшого питання забезпечення якості роботи 
персоналу як передумови підвищення якості про-
дукції, що свідчить про відсутність єдиної мето-
дології розв'язання проблеми підвищення якості 
системи управління транспортним підприємством 
як підґрунтя забезпечення високих показників ре-
зультативності управління. Недостатня увага при-
діляється вивченню функціонального аспекту ка-
дрового забезпечення якості системи управління 
транспортним підприємством крізь призму удоско-
налення взаємодії керуючої та керованої систем.

За таких умов нагальним є питання підвищен-
ня якості системи управління транспортним під-
приємством у контексті забезпечення відповідності 
взаємодії керуючої та керованої систем встановле-
ним цільовим орієнтирам підприємств. Це умож-
ливлюється за рахунок удосконалення відносин 
управління на основі підвищення якості реалізації 
функцій управління керівним складом підприєм-
ства. З урахуванням цього підвищення якості сис-
теми управління підприємством на основі удоско-
налення функціональної взаємодії управлінського 
персоналу стає імперативом сьогодення.

Необхідність та актуальність вирішення про-
блем, пов'язаних із розробкою теоретико-мето-
дологічних та методико-практичних підходів до 
підвищення якості системи управління тран-
спортним підприємством на основі забезпечен-
ня якості реалізації управлінським персоналом 
функцій управління визначили тему досліджень. 

Постановка завдання. Узагальнити напрями 
методології забезпечення якості системи управ-
ління транспортним підприємством у контексті 
удосконалення функціональної взаємодії управ-
лінського персоналу та розробка практичних 
рекомендацій щодо підвищення якості системи 
управління підприємством в умовах розбудови 
соціально орієнтованої економіки України. 

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Глобалізація підприємницької діяльності тран-
спортної сфери призвела до кардинальної змі-
ни їх традиційної структури системи управлін-
ня. Специфіка прийняття управлінських рішень 
полягає у виробництві інноваційних продуктів, 
розробці нових технологій, обґрунтуванні про-
ектів комерційно-консалтингової та контрактної 
діяльності, а це вимагає новий рівень підготовки 
кваліфікованих фахівців для ведення бізнесу у 
транспортній сфері.
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Саме підприємницька діяльність стала ката-
лізатором інтеграції освіти, науки і виробництва, 
а також їх міжнародного академічного співробіт-
ництва, яке в останні десятиліття набуло дивер-
сифікованих організаційних форм і глобального 
масштабу. Поряд з класичними університетами 
з'явились дослідницькі та корпоративні струк-
тури, в діяльності яких превалюючими стають 
практична і консалтингово-комерційна її види. 
Більше того, провідні університети світу стають 
самостійними суб'єктами міжнародних еконо-
мічних відносин. Це особливо відчутне у тран-
спортній сфері.

Глибокі якісні зміни в характері діяльності 
транснаціональних транспортних корпорацій з 
превалюванням глобальних форм їх функціону-
вання потребують і нового рівня теоретичного 
осмислення процесів інтернаціоналізації їх ді-
яльності у контексті системи підготовки та пі-
ідвищення кваліфікації кадрового потенціалу. 
Система оцінки якості управління транспортни-
ми підприємствами розбудови соціально орієн-
тованої економіки України повністю залежить 
від якості підготовки спеціалістів. Взаємозв'язок 
управлінської роботи і якості підготовки фахів-
ців зумовлений єдністю процесів роботи і його 
результатами. Сутність даного взаємозв'язку 
прихована в самому процесі роботи транспорт-
ного підприємства, дослідження якого є основою 
пізнання об'єктивного механізму формування 
якості транспортної послуги. 

Оскільки якість роботи керівника може бути 
оцінена за рівнем і відповідністю його якості ви-
могам, які встановлюються функціями, що ним 
безпосередньо виконуються, то функція управ-
ління може бути нами розглянута як класифіка-
ційна ознака впливу управлінського персоналу на 
відповідний об'єкт управління. Іншими словами, 
аналіз механізму зв'язку якості управлінського 
персоналу з якістю транспортної послуги можна 
розглядати як аналіз впливу функцій управління 
на якість транспортної послуги. 

Взаємозв'язок функцій управління з якістю 
транспортної послуги характеризується своєю 
двоякістю. З одного боку, це вплив функціональ-
них підрозділів апарату управління на якість 
транспортної послуги, з іншого – взаємозв'язок 
якості транспортної послуги з якістю виконання 
управлінських функцій лінійними керівниками. 

На практиці результати виконання однієї і 
тієї ж функції відповідним функціональним під-
розділом і керівниками лінійної ланки управлін-
ня переплітаються досить щільно, оскільки вони 
сконцентровані на вирішенні однакових задач і 
здійснюють взаємоутворюючий вплив на якість 
транспортної послуги. Зазначимо, що кожна з 
функцій управління впливає на якість транспорт-
ної послуги конкретно, тому що при її реаліза-
ції вирішується конкретна задача управління. 
Разом сукупність функцій управління утворює 
ту сферу застосування управлінської праці, яка 
відповідає за забезпечення організаційного роз-
витку як основи вдосконалення системи управ-
ління транспортним підприємством. 

Отже, вплив управлінського персоналу на 
якість транспортної послуги досягається шляхом 
впливу всієї сукупності інструментів, якими вони 

володіють, на керовану систему. Сполучною лан-
кою між якістю транспортної послуги та якістю 
управлінського персоналу може бути окремий 
підрозділ в залежності від рівня зв'язків, що під-
лягають дослідженню. 

Реалізація можливих зв'язків здійснюється 
керуючою системою через механізм взаємодії 
якості управлінського персоналу і якості тран-
спортної послуги. Слід відмітити, що розмежуван-
ня якості управлінського персоналу і механізму 
його взаємозв'язку з якістю транспортної послу-
ги є відносно умовним, оскільки якість управ-
лінського персоналу неможлива без її впливу на 
якість транспортної послуги. Це обумовлено тим, 
що саме в якості транспортної послуги досяга-
ється інтеграція окремих якостей управлінського 
персоналу, а саме – його управлінських здібнос-
тей, здатності до самовдосконалення та розвитку 
підлеглих, забезпечення постійного підвищення 
рівня власної компетентності. 

На нашу думку, рівень якості транспортної 
послуги можна розглядати як критерій відповід-
ності якості управлінського персоналу тим функ-
ціям управління, які він виконує. У зв'язку з цим 
реальний механізм впливу управлінського персо-
налу на якість продукції утворюється в процесі 
реалізації окремих якостей керівником при фор-
муванні властивостей продукції. В даному меха-
нізмі центральною ланкою є якість управлінської 
роботи: саме в цей елемент ланцюжку інтегру-
ються зміни кожної з інших взаємозв'язаних ла-
нок, причому сама якість управлінського персо-
налу є джерелом виникнення цих змін. 

Як основу системи взаємозв'язку управлін-
ського персоналу і якості транспортної послуги, 
можна розглядати об'єднання якостей керівників 
з якістю транспортної послуги через один з про-
міжних чинників. При цьому значно скорочуєть-
ся різноманітність можливих структурно оформ-
лених зв'язків між якістю керівника і якістю 
транспортної послуги. 

Даний підхід дозволяє:
– встановити ступінь зв'язку між якістю 

транспортної послуги та чинниками, що обумов-
люють якість реалізації функцій управління;

– оцінити відносну значимість прояву якостей 
окремого керівника в процесі впливу на якість 
транспортної послуги. 

Проте цей підхід не спрощує причинно-на-
слідкові зв'язки в механізмі формування якос-
ті транспортної послуги. Він дозволяє вводити в 
аналіз проміжні чинники, що знаходяться між 
якістю роботи управлінського персоналу та якіс-
тю транспортної послуги й таким чином, врахо-
вувати реальні можливості керівництва. 

На нашу думку, така класифікація створює 
умови для послідовного введення в дію всіх чин-
ників при переході з однієї ланки управління 
на іншу. В той же час досить складним є чіт-
ке розмежування ступеню впливу тих чи інших 
чинників на якість транспортної послуги. Але, 
як свідчать результати проведених досліджень, 
чинники, через які здійснюється вплив управлін-
ського персоналу на якість транспортної послуги, 
є взаємозалежними як по відношенню один до 
одного, так й по відношенню до якості транспорт-
ної послуги. 
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Виходячи з вищевикладеного, управлінський 
персонал здійснює вплив на якість транспорт-
ної послуги через всі функції управління, якість 
реалізації яких визначається рівнем компетент-
ності керівника, його організаторськими здібнос-
тями, ступенем відповідальності. Вплив кожної з 
функцій управління на якість транспортної по-
слуги можна розглядати як деякий елемент, що 
входить до складу механізму взаємодії якості 
управлінської роботи і якості транспортної по-
слуги, дослідження якого дає можливість виявити 
резерви удосконалення функціональної взаємодії 
керівників різних рівнів управління. Зважаючи на 
це передумовою досягнення високого рівня якості 
транспортної послуги є забезпечення ефективної 
взаємодії керуючої та керованої систем, а якість 
керуючої системи можна опосередковано визна-
чати за якістю виготовлення транспортної послу-
ги відповідними структурами.

Не менш важливими виступають матеріаль-
но-технічні (інфраструктурні) чинники, до яких 
відносяться до системи підготовки фахівців тран-
спортної сфери: наявність сучасних просторих 
приміщень для начальної та дослідницької діяль-
ності що обладнанні відповідними тренажерами, 
великого парку комп'ютерної техніки, бібліотеки 
з потужним фондом друкованих та електронних 
джерел по вимогам міжнародних та вітчизняних 
підприємств транспортної галузі. Саме тому, до 
числа освітніх структур мають бути віднесені в 
першу чергу ті університети, які вже мають по-
тужну розвинену інфраструктуру, а надання до-
даткових можливостей для розвитку дозволить 
їм вийти на світовий рівень у транспортній сфері. 

В умовах зростання значення високих та ін-
формаційних технологій потужним резервом роз-
витку української освіти у транспортній галузі 
може стати розгортання потенціалу дистанційного 
навчання на основі найкращого світового досвіду 
та традицій вітчизняної вищої освіти. Як вже за-
значалося вище, саме на основі дистанційної осві-
ти багато зарубіжних університетів змогли вийти 
на ринки інших країн і залучити велику кількість 
іноземних студентів. У нас для такого маневру є 
величезний потенціал, необхідно його тільки по-
вністю реалізувати. В компетенції уряду створити 
передумови для активізації розвитку послуг дис-
танційного навчання, що пропонуються україн-
ськими університетами на світовому ринку освіти 
у транспортному кластері.

Особливого значення набуває проблема ви-
вчення світового досвіду організації навчального 
процесу, механізму рівного доступу до якісної 
освіти, удосконалення кредитно-модульної сис-
теми, впровадження незалежної системи гаран-
тування якості освіти на основі ліцензування та 
акредитації та ін. Всі ці аспекти важливі в загаль-
ному контексті реалізації концепції освіти протя-

гом всього життя людини (пожиттєвого навчання) 
та формування єдиного європейського та світового 
освітнього простору у транспортній сфері.

Важливою конкурентною перевагою вітчиз-
няної системи вищої освіти виступає здатність 
готувати високо каліфікованих фахівців для 
транспортної галузі, конкурентоспроможних на 
світових ринках праці. Сучасна соціально-еконо-
мічна реальність вимагає фахівців, спроможних 
до саморозвитку та успішного пошуку й вико-
ристання цілком нової інформації, до успішної 
проектної діяльності в умовах інноваційної еко-
номіки як основи суспільства знань. Сучасні фа-
хівці мають бути спроможними успішно діяти на 
кожному етапі інноваційного процесу (вироблен-
ня, поширення, передачі знань та їх комерціалі-
зації). Вони мають бути обізнаними з сучасних 
глобальних проблем, бути готовими працювати 
на міжнародних ринках праці, у міжнародних 
транспортних корпораціях і агенціях. 

Висновки з проведеного дослідження. Від-
значено, що управлінська робота у транспортній 
галузі в значній мірі обумовлює якість процесу 
управління, з точки зору відповідності виконан-
ня функцій управління встановленим та перед-
баченим потребам транспортного підприємства, 
зокрема забезпеченню якості транспортної послу-
ги. Обґрунтовано необхідність у визначенні сукуп-
ності якостей управлінського персоналу, що здій-
снюють найбільший вплив на якість транспортної 
послуги, та формуванні на цій основі відповідних 
рекомендацій щодо можливого вдосконалення 
процесів управління на транспортних підприєм-
ствах в сучасних умовах господарювання.

У статті підкреслено, що якість управлінської 
роботи транспортної компанії знаходить своє ві-
дображення в якості забезпечення транспортної 
послуги, що обумовлене єдністю процесів робо-
ти і його результатами. В зв'язку з цим авто-
ром доведено, що формування методичних під-
ходів до забезпечення якості системи управління 
транспортним підприємством можливе за умов 
дослідження впливу якості управлінської ро-
боти на якість транспортної послуги. Оскільки 
якість роботи керівника може бути оцінена за 
рівнем і відповідністю його якості вимогам, які 
встановлюються функціями, що ним безпосеред-
ньо виконуються, то запропоновано розглядати 
функцію управління як класифікаційну ознаку 
впливу управлінського персоналу на якість тран-
спортної послуги.

Показано, що взаємозв'язок функцій управ-
ління з якістю продукції характеризується своєю 
двоякістю. З одного боку, це вплив функціональ-
них підрозділів апарату управління на якість 
транспортної послуги, з іншого – взаємозв'язок 
якості транспортної послуги з якістю виконання 
управлінських функцій лінійними керівниками. 

Література:
1. Огвоздин В. Ю. Управление качеством и менеджмент // Стандарты и качество. – 1993. – № 9. – С. 26-29.
2. Рахлин К. МС ИСО серии 9000 версии 2000 г.: сущность и содержание процесного подхода // Стандарты и каче-

ство. – 2001. – № 1. – С. 45-47. 
3. Ревкова Н. О. Вплив системи управління якістю на забезпечення конкурентоспроможності організації // Зб. наук. 

праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – 
№ 4. – С. 164-168. 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ122

2 (09), березень 2016

УДК 336.543.23

Полянська Ганна Костянтинівна
студентка

Одеського національного політехнічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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ASSESSMENT OF MANAGEMENT QUALITY SYSTEM OF TRANSPORT ENTERPRISE

Summary
The article analyzes the features of quality system management assurance of the transport undertaking. The features of 
experts training in the field of transport. We studied the interaction of the key components of the system of educational 
institutions and transport companies. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день ви-
вчення питання про збутову діяльність є актуаль-
ним для всіх торговельних підприємств і відіграє 
важливу роль в системі виробничих відносин сус-
пільства. Важливим завданням у діяльності будь-
якого торговельного підприємства є організація 
ефективної системи збуту, яка може забезпечити 
необхідну конкурентоспроможність в умовах ринко-
вої економіки. Саме система збуту є центральною на 

підприємстві. Метою збуту є доведення до спожи-
вачів конкретного товару з необхідними споживчи-
ми властивостями, в необхідній кількості, в певному 
місці, з допустимими (мінімальними) затратами.

Невирішені складові загальної проблеми. Не-
досконалість стратегій збуту, які використову-
ють у своїй діяльності торговельні підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, пов'язані з формуванням ефектив-
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ної системи управління збутовою діяльністю 
підприємств, є об'єктом досліджень учених у 
галузі економіки, маркетингу, підприємництва 
та ін. Над теоритечними і практичними аспекта-
ми збутової політики десятиліттями працювало 
багато зарубіжних учених, серед яких В.В. Апо-
пія, Г.Дж. Болт, Л.В. Балабанової, В.В. Бурцева, 
А.А. Мазаракі, Ф. Котлера, А.Д. Шеремет.

Мета статті – є аналіз систем збуту на су-
часних торговельних підприємствах та виявлен-
ня недоліків у їх роботі. Дана стаття присвячена 
вирішенню актуальної економічної проблеми, а 
саме удосконалення ефективності збутової по-
літики на торговельних підприємствах. Були 
розглянуті основні поняття та теоретичні поло-
ження, що стосуються ефективності збутової ді-
яльності торговельного підприємства, яке діє в 
сучасних умовах ринку. 

Незважаючи на непросту економічну ситуа-
цію, є можливість для агресивного органічного 
зростання для підприємств усіх розмірів. Але 
захоплення нових часток ринку при забезпечен-
ні й поглибленні існуючих відносин з клієнтами 
вимагає системного підходу, підкріпленого прак-
тичними заходами, які полегшують співпрацю зі 
споживачем. Результатом є інтегровані, гнучкі 
рішення щодо управління продажами, які спря-
мовані на удосконалення збутової діяльності та 
забезпечують прозорість результатів продажів.

Розроблені рекомендації щодо покращення 
роботи системи збуту на торговельному підпри-
ємстві, основним видом діяльності якого є роз-
дрібна торгівля. Зроблено висновок про необ-
хідність створення служби збуту на кожному 
торговельному підприємстві.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
актуалізація приділення уваги питанням збуто-
вої політики, оскільки від її ефективності зале-
жить як фінансова стабільність, так і конкурен-
тоспроможність підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Збут 
у широкому розумінні являє собою про-
цес організації транспортування, складу-
вання, запасів, доробки, просування до 
торговельних ланок, упакування й реалі-
зації товарів з метою задоволення потреб 
покупців і отримання на цій основі при-
бутку [1, с. 15]. Збут у вузькому значенні 
(продаж, реалізація) – процес безпосе-
реднього спілкування продавця й покуп-
ця, спрямований на отримання прибутку 
і потребуючий знань, навичок і певного 
рівня торгової компетенції.

При розробці ефективної збутової 
діяльності виділяють наступні функції 
збуту (рис. 1).

Враховуючи основні функції просу-
вання товару кожне торговельне під-
приємство розробляє власну стратегію 
збуту. При цьому провідним елементом 
збутової стратегії є організація інфор-
маційного забезпечення, яка на основі 
маркетингу здійснюється за допомогою 
створення відповідних інформаційних 
потоків вторинних і первинних даних, 
отриманих як з внутрішніх, так і з зо-
внішніх джерел інформації [2, с. 56].

Другим важливим елементом збутової стра-
тегії є організація продажу. Від того, наскільки 
правильно буде здійснено відбір форм і методів 
продажу, способів доставки товарів, техноло-
гії товароруху, чи будуть організовані інфор-
маційно-диспетчерські служби, обчислювальні 
центри тощо, залежить ефективність функціо-
нування всієї системи управління збутом і роз-
поділом. Тому необхідно в кожному конкретно-
му випадку ретельно підходити до пророблення 
цього елемента, зважуючи при цьому всі мож-
ливі або ті, що відбулися, зміни внутрішнього та 
зовнішнього середовища.

Наступний елемент збутової стратегії це ор-
ганізація торгової комунікації. Торгова комуні-
кація – це передавання торгової інформації від 
однієї ланки іншій, від однієї людини іншій або 
кільком. Мета торгової комунікації – передача 
торгової інформації всіма каналами товароруху 
для формування сприятливого ставлення до цьо-
го торговельного підприємства [3, с. 86]. Торгова 
комунікація має включати всі форми впливу, за-
безпечувати цілеспрямоване передавання комер-
ційних відомостей зацікавленим особам.

Торговельному підприємству бажано мати 
якомога більшу мережу роздрібних продажів або 
мережу організацій – посередників, яка повинна 
мати високий рівень сервісу, так як клієнт ви-
магає якісного обслуговування і широкого списку 
додаткових послуг. Для торгового підприємства 
вибір збутової мережі (каналів розподілу) – це 
стратегічне рішення, яке має бути сумісне не 
тільки з очікуваннями в цільовому сегменті, але і 
з її власними цілями.

Збутова мережа торгового підприємства – це 
структура, сформована партнерами, які беруть 
участь у процесі конкурентного обміну, з метою 
надання продуктів і послуг у розпорядження ін-
дивідуальних споживачів або індустріальних ко-
ристувачів. Цими партнерами є виробники, по-
середники і кінцеві покупці [4, с. 45].

Рис. 1. Основні функції збуту на торговому підприємстві

Основні функції збуту

Формування стратегії збуту торговельного підприємства

Обробка інформації
(збір, систематизація та обробка інформації, що відображає 

потреби і приорітети споживачів до продукції)

Організація транспортування товарів
(складування товарів перед транспортуванням і доробка товару 

на складах по необхідності)

Формування партій товарів
(вчиняється відповідно до потреб споживачів)

Вибір каналу збуту для системи
(вибір прямого або не прямої каналу збуту)

Робота з посередниками

Управління запасами товарів у межах торгового підприємства 
та його філій
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Для визначення ефективності збутової діяль-
ності підприємства використовують економічні 
показники збутової політики, які впливають на 
процес функціонування підприємства в цілому, 
а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що ви-
никають у його діяльності. З метою усунення 
недоліків, пов'язаних зі збутовою діяльністю, 
необхідне використання стратегічно спрямова-
ного комплексу заходів щодо формування збу-
тової політики, а також потрібно застосовувати 
сучасні методи удосконалення етапів організації, 
планування та контролю за збутовою діяльністю 
підприємства.

Результати наукових досліджень у галузі 
удосконалення збутової політики підприємств 
свідчать про те, що для усунення проблем у збу-
ті необхідно їх виявлення за допомогою методу 
діагностики, який передбачає: оцінку збутової 
діяльності, виявлення недостатньо використаних 
резервів і ресурсів та визначення можливостей 
їх поліпшення [6, с. 99].

Отже, торговельне підприємство, основною ді-
яльністю якого є роздрібна торгівля, на сьогодні 
може самостійно вибирати той чи інший шлях 
збуту продукції і використовувати при цьому 
різні засоби по стимулюванню збуту.

Результати проведених досліджень останньо-
го часу свідчать, що масовий споживач розрізняє 
два види товарів: безпроблемні, стандартизовані, 
які відомі споживачу (йому не потрібний сервіс, 
скромний асортимент – головне ціна та якість) 
та товари індивідуального споживання, як носії 
престижу та символ статусу (споживача очікує 
широкий вибір, сервіс, консультації) [10, с. 78].

Роздрібна торгівля – це будь-яка діяльність з 
продажу продукції безпосередньо кінцевим спо-
живачам для їх особистого не комерційного спо-
живання [7, с. 45].

Роздрібні торгівці виконують низку функцій, 
які збільшують цінність надаваних ними товарів 
і послуг. Зазвичай це такі функції:

– забезпечення певного асортименту товарів 
і послуг;

– дроблення партій товару, що надходять у 
роздрібну торгівельну мережу;

– зберігання запасів;
– забезпечення сервісу.
Корисним, з точки зору збутової політики, 

є прагнення роздрібної торгівлі, в сьогоднішніх 
умовах, до певних стратегій, спрямованих на 
створення іміджу, що призначений для досягнен-
ня визначених ринкових цілей. Основні стратегії, 
що застосовуються в роздрібній торгівлі наведені 
в таблиці 1 [8, с. 130].

Враховуючи зміст існуючих стратегій, для 
покращення роботи системи збуту на підприєм-
ствах роздрібної торгівлі можна запропонувати 
наступні рішення:

– удосконалити підсистему планування збуту. 
На підприємствах торгівлі часто проявляються 
відхилення від темпів продажу товарів та збіль-
шення підприємством частки ринку від наміче-
них стратегічних цілей. Для усунення цих недо-
ліків необхідно більш чітко окреслити стратегію 
підприємства, визначити частку ринку підприєм-
ства, здійснити прогнозування обсягів продажів 
товарів, на основі сучасних методів та моделей;

– покращити роботу підсистеми кадрового 
забезпечення. Підприємствам торгівлі необхід-
но правильно формувати організаційну струк-
тури для збільшення ефективності роботи та 
зменшення затрат на обслуговування відділів, 
які часто можна об'єднати. Необхідно розроби-
ти стандарти ефективності роботи менеджерів зі 
збуту та рекомендації з підвищення ефективнос-
ті їх навчання за допомогою проведення тренін-
гів для підвищення кваліфікації;

– удосконалити підсистему організації збуто-
вої діяльності. Не всі сучасні підприємства тор-
гівлі використовують у своїй діяльності метод 
продажу через мережу Інтернет, який значно 
збільшує товарорух;

– переглянути роботу підсистеми сервісної 
підтримки. Для усунення недоліків із сервісного 
обслуговування рекомендовано розробити поло-
ження про службу сервісу та здійснювати обслу-
говування на основі графіків обслуговування та 
підписаних договорів, а також враховувати ви-
трати на сервісне обслуговування при наданні 
знижок клієнтам підприємства.

Таблиця 1
Характеристика стратегій роздрібної торгівлі
Спрямованість 

стратегії Зміст стратегії

Вартість

Обсяг послуг мінімальний; оформ-
лення скромне; ціни нижчі ніж у 
конкурентів; відсутнє кредитуван-
ня; доставка – тобто немає нічого, 
що зумовляє зростання витрат.

Ефективність

Догодити споживачу, у якого мало 
часу; близько до місця проживан-
ня; зручний час роботи; «телемар-
кетинг», «на ходу».

Обслуговування Особисті контакти з покупцем; піс-
ля продажне обслуговування

Оформлення Атмосфера, дизайн, музичне су-
проводження, супутній сервіс тощо.

«Портфель» 
видів діяльності

Декілька магазинів, що обслугову-
ють різні сегменти ринку.

Висновок. Проведені дослідження дають мож-
ливість стверджувати, що сучасні ринкові умови 
вимагають переорієнтації суб'єктів господарю-
вання на маркетингові принципи при веденні 
свого бізнесу. Застосування концепції маркетин-
гу дає змогу створити ефективну основу управ-
лінської, господарської та виробничо-збутової ді-
яльності підприємства як на зовнішньому, так і 
внутрішньому ринках. На принципах маркетингу 
будує свої системи переважна більшість провід-
них компаній світу.

На підставі системного аналізу сутності, 
структури й особливостей збутової діяльності у 
сучасній ринковій системі з'ясовано теоритичні 
основи ефективного функціонування дистрибу-
ційних систем підприємств. Узагальнення думок 
учених дало можливість сформувати визначення 
збуту, як важливої частини маркетингової діяль-
ності підприємства, яка складається з цілісного 
процесу доведення продукції до кінцевого спо-
живача шляхом використання попиту на про-
дукцію підприємства для задоволення потреб 
споживачів і одержання прибутку.
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Зростання кількості суб'єктів ринку і, відпо-
відно, загострення конкурентної боротьби, про-
цеси концентрації в промисловості, підвищення 
вимог споживачів до продукції, тенденції глоба-
лізації, інтернаціоналізації та диверсифікації, а 
також технічний прогрес ставлять нові вимоги до 
управління збутовою діяльністю підприємства. 
Структура управління збутом та його організація 
залежать від системи збуту, яка використовуєть-
ся підприємством. Остання є сукупністю суб'єктів 
з відповідними функціональними обов'язками і 
повноваженнями, а також організаційно-право-
вими взаємовідносинами в процесі збутової ді-
яльності. Серед завдань управління збутом варто 
виділити збутову організацію як поле діяльності 
для управління збутовими процесами. Організа-
ція збутової діяльності промислового підприєм-
ства полягає у формуванні його системи збуту в 
цілому та служби збуту зокрема. Організаційна 
структура служби збуту являє собою сукупність 
збутових підрозділів, які здійснюють весь спектр 
функцій управління збутовою діяльністю під-
приємства. При цьому варто сказати, що кожне 
підприємство має вибрати для себе ту систему 
і структуру управління збутовою діяльністю, 
яка щонайкраще відповідатиме потребам саме 
його клієнтів і загальній маркетинговій стратегії. 

У той же час вона має бути гнучкою, щоб фірма 
могла вчасно пристосуватися до мінливої ситуа-
ції на ринку у відповідності до своєї мети.

Ще одним надзвичайно важливим кроком 
у вдосконаленні збутової діяльності підпри-
ємств, є використання новітніх технологій для 
просування продукції на ринок. Адже розви-
ток сучасного науково-технічного прогресу дає 
можливість стверджувати, що традиційні кому-
нікації практично на грані занепаду. Більшість 
технологій, покликаних змінити лице комуні-
кацій, існує вже сьогодні, а багато знаходить-
ся на стадії тестування, тож в найближчий час 
маркетологам прийдеться суттєво переглянути 
інструментарій, який допомагає їм доносити по-
відомлення до споживачів.

Підводячи підсумки можна стверджувати, що 
одним із найважливіших чинників підвищення 
ефективності системи управління збутовою ді-
яльністю підприємств є використання принципів 
маркетингу та інтеграція цієї економічної катего-
рії у систему управління підприємством. Прове-
дені дослідження вказують на необхідність впро-
вадження маркетингових комунікацій в збутову 
діяльність підприємства, адже саме вони є одним 
із найважливіших критеріїв успіху фірми у кон-
курентній боротьбі.
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ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Цель сбытовой политики определить оптимальные направления и средства, необходимые для обеспечения наиболь-
шей эффективности процесса реализации товара, которая предполагает обоснованный выбор организационных форм 
и методов сбытовой деятельности, ориентированные на достижение поставленных конечных результатов. Благодаря 
правильно выбранной политике сбыта и оптимизированным сбытовым процессам можно бороться за увеличение доли 
рынка и конкурентные преимущества в форме сокращения расходов на сбыт.
Ключевые слова: сбытовая деятельность, сбытовая политика, функции сбыта, эффективность сбыта.
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Вступ. Загострення конкурентної боротьби на 
товарних ринках та зміни у структурі попиту 
обумовлюють перехід до більш продуманої по-
літики ведення бізнесу, що передбачає впрова-
дження у діяльність стратегічного планування в 
усіх сферах господарювання. Особливо ретельно-
го стратегічного планування потребує експортна 
діяльність, що пов'язано зі складністю та комп-
лексністю її в умовах інтернаціоналізації. Екс-
портна діяльність набула великого значення для 
економіки, оскільки стала важливим джерелом 
для поповнення бюджетних коштів регіону. Ви-
користання і диверсифікація експортного потен-
ціалу визначає траєкторію кількісного й якісно-
го зростання зовнішньої торгівлі у перспективі, 
масштаби та ефективність участі України та її 
регіонів у світовій економіці в умовах процесу 
глобалізації. Тому дуже важливим є визначення 
ролі та місця експортного потенціалу регіону в 
системі розвитку зовнішньоекономічного потен-
ціалу України с конкретизацією напрямків роз-
робки його експортної стратегії. 

Постановка проблеми. Наявність значно-
го експортного потенціалу регіону, імперативом 
розкриття та реалізації якого є розробка і запро-
вадження обґрунтованої стратегії функціонуван-
ня та розвитку. Зазначене актуалізує проблему 
вивчення специфіки стратегічного планування 
та вказує на необхідність визначення факторів, 
що впливають на успішність його здійснення у 
сучасних умовах. Для ефективної реалізації екс-
портного потенціалу регіону необхідно, у першу 
чергу, визначити напрямки розробки його екс-
портної стратегії, її структуру та логіку побудо-
ви. Основною і найбільш складною представля-

ється проблема визначення і аналізу складових 
елементів регіональної експортної стратегії, а 
також факторів впливу на неї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розробки та запровадження експорт-
них стратегій сьогодні активно вивчається як ві-
тчизняними, так і зарубіжними вченими. Деякі 
проблемні аспекти визначення параметрів регіо-
нальної експортної стратегії регіону розглянуті в 
роботах російських учених Абалкіна Л.І. [4], Єль-
кіна І.В., Кірсанова В.В., Сейфулаєвої М.Є. У ві-
тчизняній літературі, присвяченій проблемам 
експортної стратегії регіону необхідно відмітити 
роботи Третяк В.В. [7,8], Яремко Л.А. [11], Куті-
дзе Л.С. [2]. Однак, багато питань цієї проблеми 
залишаються дискусійними і потребують подаль-
ших досліджень. Зокрема, це стосується уточнен-
ня факторів впливу і визначення і аналіз скла-
дових елементів регіональної експортної стратегії.

Метою статті є визначення факторів впливу 
зовнішніх чинників, складових елементів екс-
портної стратегії розвитку регіону шляхом уточ-
нення її мети та конкретизації окремих завдань, 
відповідних засобів у рамках забезпечення стій-
кого розвитку економіки регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема розробки експортних стратегій є від-
носно новою як для вітчизняного бізнесу, так і 
для економічної науки. Слід зазначити, що ді-
яльність на зовнішніх ринках характеризується 
великим в порівнянні з внутрішніми ринками 
рівнем ризиків, обумовленим відмінностями в 
соціокультурних, економічних, політичних, пра-
вових чинниках зарубіжних країн; рівнем кон-
куренції, високими вимогами до якісних харак-
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теристик товару, а також підвищеним рівнем 
витрат, пов'язаних з міжнародними маркетин-
говими дослідженнями і реалізацією експортної 
стратегії регіону. В зв'язку з цим при формуван-
ні експортної стратегії регіону необхідно оцінити, 
наскільки вона підпадає під істотний вплив тих 
або інших зовнішніх чинників. 

На формування експортної стратегії регіону 
впливають фактори мікросередовища і макросе-
редовища ключових економічних партнерів при 
здійсненні зовнішньоторговельної діяльності як 
з країною експортера, так і з країною імпорте-
ра. Застосування названих чинників дає змогу 
визначити рівень впливу факторів середовищ 
прямої і непрямої дії на формування експортної 
стратегії регіону [1]. При формуванні експортної 
стратегії регіону пропонується використовувати 
чотирьохрівневу модель впливу зовнішніх фак-
торів, яка є логічним узагальненням представле-
них факторів впливу вибору експортної стратегії 
регіону (рис. 1). Ця модель може бути викорис-
тана для виявлення ключових факторів при роз-
робці експортної стратегії регіону.

Серед факторів макросередовища в країні 
експортера доцільно виділити економічні, полі-
тичні та правові фактори, НТП. У країні імпор-
тера на окрему експортну стратегію впливають 
на мікрорівні – рівень конкуренції, великі парт-
нери-покупці, а на макрорівні – політичні, еко-
номічні, правові, соціокультурні, екологічні фак-
тори, НТП [2; 3].

Метою експортної стратегії регіону є фор-
мування перспективних напрямів зовнішньое-
кономічної діяльності регіону для забезпечення 
зростання обсягів експорту, сприяння ефектив-
ному, стійкому функціонуванню господарюючих 
суб'єктів і зростанню їх бази оподаткування, 
рішення соціально-економічних завдань, підви-
щення рівня життя населення регіону, а також 
підтримка діючих експортерів, стимулювання 

великих конкурентоздатних підприємств до роз-
ширення обсягів експортної діяльності.

Експортна стратегія має бути націлена, у 
першу чергу, на підвищення рівня експортного 
потенціалу регіону, а також на створення екс-
портноорієнтованих і імпортнозаміщуючих ви-
робництв, вирішення завдань соціально-еконо-
мічного розвитку регіону [4]. 

У процесі прогнозування обґрунтовується змі-
на територіальної спеціалізації залежно від обра-
ного напряму. При цьому вибираються такі напря-
ми, при яких міжрегіональний обмін забезпечував 
би найбільшу комерційну ефективність економіки 
і дозволив би вирішувати соціальні проблеми.

У свою чергу, обґрунтування експортної стра-
тегії регіону припускає використання показників, 
що дозволяють оцінити експортний потенціал 
регіону, визначити шляхи розвитку на перспек-
тиву і вибрати методи експортного регулювання 
і стимулювання, які здатні задіяти мотиваційний 
механізм і привести до підвищення експортного 
потенціалу регіону і, відповідно, зростання при-
буткової частини бюджету [5; 6].

Експортна стратегія регіону складається з чо-
тирьох основних елементів [7]:

формулювання експортних стратегій розви-
тку провідних підприємств-експортерів регіону 
(стратегічних економічних суб'єктів – СЕС); 

аналіз і оцінка реалізації експортного потен-
ціалу регіону;

аналіз існуючого стану і розробка рекоменда-
цій з вдосконалення бізнес – клімату регіону в 
аспекті експортної діяльності; 

розробка рекомендацій щодо підвищення 
ефективності діяльності адміністрації регіону в 
питанні експортної політики.

У процесі аналізу експортної стратегії регіону 
повинен оцінюватися поточний стан бізнес-клі-
мату експорту. За результатами аналізу бізнес-
клімату експорту регіону визначається бачення 

Рис. 1. Чотирьохрівнева модель впливу факторів на експортну стратегію регіону
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майбутнього бізнес-клімату, а також розробля-
ються рекомендації по його вдосконаленню. 

Підвищення ефективності регіональної адмі-
ністрації включає завдання, найважливішим з 
яких є створення системи наскрізних і збалан-
сованих показників ефективності діяльності кон-
кретних чиновників адміністрації (персональних 
критеріїв успіху), яка повинна бути скоордино-
вана з формуванням експортної стратегії регіону. 
В процесі реалізації експортної стратегії віднос-
но ступеня підвищення конкурентоспроможності 
відбувається зміна стратегічної позиції регіону. 
Розроблені показники ефективності використо-
вуються для моніторингу і оцінки ефективності 
змін, що відбуваються [8; 9].

На цьому етапі доцільно представити у схема-
тичному вигляді процес аналізу експортної стра-
тегії регіону за розглянутими чотирма базовими 
елементами (табл. 1). 

Для досягнення ефективної стратегії зовніш-
ньоекономічної безпеки потрібне вдосконалення 
механізму регулювання зовнішньоекономічних 
зв'язків, виходячи з необхідності підвищення 
дієвості засобів блокування зовнішніх загроз. 
В той же час цілком очевидно, що витоки усіх 
цих погроз знаходяться не за рубежами націо-
нальних меж, а усередині української економі-
ки. Імпортна залежність є зворотною стороною 
недостатньої конкурентоспроможності вітчизня-
ного виробництва, зростання зовнішнього бор-
гу – наслідком незбалансованості державних 
прибутків і витрат, а відтік капіталів – реакцією 
вітчизняного бізнесу на нестабільність ситуації 
в країні і несприятливий інвестиційний клімат. 
Пом'якшенню зовнішніх загроз, отже, можуть 
сприяти, передусім, проведення державою еко-
номічної експортної політики, що створює пе-
редумови для ліквідації витоків цих погроз, і 

Таблиця 1
Основні елементи експортної стратегії регіону 

№ 
з/п

Основні елементи 
експортної стратегії регіону Складові елементів експортної стратегії регіону

1.

Формулювання експортних 
стратегій розвитку провід-
них підприємств-експортерів 
регіону (стратегічних еконо-
мічних суб'єктів) 

Існуючий або потенційний обсяг експортних продажів
Виробничий потенціал
Кількість і потенціал створення робочих місць
Споживання ресурсів регіону
Вплив на експортноорієнтовані галузі
Підтримка соціальної інфраструктури

2. Оцінка реалізації експортно-
го потенціалу регіону

Коефіцієнт відкритості регіону
Коефіцієнт експортної орієнтованості регіону
Експортна квота регіону
Коефіцієнт покриття експортом імпорту
Розрахунок чистого експорту регіону
Коефіцієнт експортних переваг регіону
Коефіцієнт експортної галузевої спеціалізації регіону

3.

Визначення існуючого стану 
і розробка рекомендацій 
щодо вдосконалення бізнес – 
клімату регіону в аспекті 
експортної діяльності

Визначення наявності та якості спеціалізованих ресурсів регіону (міне-
ральних, сировинних, виробничих, кадрових, інноваційних і так далі)
Визначення наявності та ефективності експортної діяльності підприємств 
основних, допоміжних і суміжних експортноорієнтованих галузей
Визначення інвестиційного клімату і поточної політики відносно експорт-
ної діяльності адміністрації регіону
Визначення стану і якості попиту на експортну продукцію регіону на 
зовнішніх ринках
Оцінка фінансового стану регіону, джерел прибуткової частини бюджету 
і напрямів витрачання фінансових ресурсів
Визначення ринкових і зовнішньоекономічних зв'язків регіону, виявлен-
ня впливу експортних можливостей регіону і резерву виробництва
Визначення регіональних кластерів, аналіз причин їх виникнення і чин-
ників, що впливають на їх розвиток

4.

Розробка рекомендацій щодо 
підвищення ефективнос-
ті діяльності адміністрації 
регіону в питанні експортної 
політики

Визначення існуючих цільових груп, пов'язаних з адміністрацією регіону 
в галузі експортної діяльності (великі підприємства-експортери, місце-
вий уряд та ін.)
Визначення цілей, а також завдань і функцій адміністрації щодо вдоско-
налення експортного розвитку відносно експортних цільових груп
Визначення організаційної структури і ключових експортних бізнес-про-
цесів адміністрації області
Розробка рекомендацій з уточнення експортних цільових груп, з визна-
чення цілей і завдань, а також зі змін організаційної структури і ключо-
вих експортних бізнес-процесів
Багатоаспектне сприяння стимулюванню експортної активності регіону
Розробка доцільної експортної політики з віддзеркаленням усіх реаль-
них проблем регіону в галузі експорту і шляхів їх рішення, перспектив 
розвитку, поставлених цілей і завдань для їх реалізації
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підтримка підприємницькими колами політики 
держави [10].

Таким чином, розробка і прийняття стратегії 
експортної безпеки сприятиме підвищенню рів-
ня контрольованості ситуації у сфері зовнішньо-
економічної діяльності, що дозволить своєчасно 
запобігати і локалізувати погрози розвитку на-
ціонального господарського комплексу, які вини-

кають в результаті взаємодії зі світовим госпо-
дарством. Це припускає оптимізацію структури 
регіональної економіки, перехід на інтенсивний і 
наукомісткий шлях розвитку за допомогою сти-
мулювання існуючих і впровадження нових ви-
сокотехнологічних і наукомістких виробництв. 

Як логічний етап роботи з дослідження екс-
портної стратегії регіону слід представити у схе-

Експортна стратегія регіону
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Рис. 2. Структура та логіка побудови експортної стратегії регіону 
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матичному вигляді її структуру та логіку побу-
дови (рис. 2). 

Для побудови експортної стратегії регіону 
окрім її цілеспрямованості слід сформулювати 
засоби і механізм її реалізації, охарактеризувати 
стратегічні плани розвитку. 

Розробка ефективної експортної промислової 
політики регіону є складовою ланкою механізму 
реалізації експортної стратегії регіону і, одно-
часно, логічним послідовним етапом стратегіч-
них установок, що забезпечує повну і усебічну 
участь експортноорієнтованої промисловості в 
рішенні стратегічних завдань соціально-еконо-
мічного розвитку регіону. 

Диференційований підхід до розробки екс-
портної стратегії регіону на новому витку розви-
тку ринкової економіки припускає також вклю-
чення, разом із загальними заходами підтримки 
експортної промисловості, спеціальних заходів, 
спрямованих на підтримку окремих груп підпри-
ємств-експортерів. За призначенням до них по-
винні відноситися наступні:

заходи з реструктуризації боргів експортних 
промислових підприємств;

поповнення оборотних коштів експортноорі-
єнтованих підприємств за рахунок розширення 
можливостей отримання податкового кредиту і 
використання інших джерел;

стимулювання розробок і виконання інвести-
ційних програм;

надання пільгових інвестиційних кредитів для 
проведення робіт, включених в державну інвес-
тиційну програму;

надання державою і регіональними органа-
ми влади гарантій українським та іноземним 
інвесторам.

Висновки. Розглянуті елементи експортної 
стратегії регіону визначають методичні основи, 
які через різну експортну орієнтованість і продук-
тивність регіонів, відмінності у рівнях конкурен-
тоспроможності експортноорієнтованих галузей 
матимуть особливості, при цьому обов'язковими 
умовами є створення збалансованої системи ре-
алізації експортного потенціалу регіону, підви-
щення конкурентоспроможності експортноорієн-
тованих галузей, посилення як державного, так 
і регіонального регулювання, активне сприяння 
розвитку експортної активності органами міс-
цевої влади, а також діяльної багатоаспектної 
підтримки експорту як на державному, так і на 
регіональному рівнях. Отже, стратегічне плану-
вання регіональної експортної діяльності пови-
нне стати одним з важливих напрямів реалізації 
експортного потенціалу регіону, а стратегічні цілі 
та завдання з метою реалізації на практиці пере-
водитися в оперативні та тактичні.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОЛІПШЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті визначено основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку і звітності статутного капіталу підприємства. 
Зокрема, досліджено такі проблемні питання як визначення поняття та розміру статутного капіталу, законодав-
че закріплення його функцій, неузгодженість законодавчих актів, які регулюють діяльність акціонерних товариств, 
розбіжності між П (С)БО і МСФЗ в регулюванні обліку і звітності, відображення в наказах про облікову політику 
складових статутного капіталу, відсутність методик оцінки внесків до статутного капіталу. 
Ключові слова: статутний капітал, правове регулювання статутного капіталу, наказ про облікову політику підприємства, 
розмір статутного капіталу, П (С)БО, МСФЗ.

Вступ. Проблема вдосконалення законодав-
ства України щодо обліку статутного капіталу 
бере свій початок із 90 х років XX століття й не 
втрачає своєї актуальності сьогодні. На сучасно-
му етапі розвитку суспільства, в умовах активіза-
ції міжнародної торгівлі та інтеграції української 
економіки до європейського економічного ринку 
питання, пов'язані з регулюванням обліку і звіт-
ності статутного капіталу, стають все більш акту-
альними. Це обумовлюється тим, що невід'ємною 
умовою створення та функціонування підпри-
ємств всіх організаційно-правових форм власності 
є формування його статутного капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми правового регулювання статутного ка-
піталу юридичних осіб вже були предметом спе-
ціальних досліджень. Серед авторів, які їх тор-
калися, можна назвати В. Кравчука, Ю. Хорт, 
О. Вінник, К. Боримську, О. Янкову, І. Спасибо-
Фатєєву, О. Кібенко. Однак, окремі питання, ко-
трі є важливими з практичної точки зору і кон-
цептуальні з наукової, залишилися недостатньо 
невисвітленими в науковій літературі. До таких 
належить, зокрема, й питання про поняття ста-
тутного капіталу, його розмір, законодавче закрі-
плення функцій статутного капіталу.

Метою дослідження є визначення проблемних 
питань правового регулювання обліку та звітнос-
ті статутного капіталу підприємства та обґрун-
тування основних напрямів його удосконалення.

Постановка проблеми. Для підвищення ефек-
тивності управління підприємством необхідно 

проводити аналіз його активів, джерел їх утво-
рення на всіх етапах від створення підприємства 
до визначення результатів діяльності. В умовах 
фінансової нестабільності наявність фінансових 
ресурсів є одним з визначальних факторів розви-
тку підприємств, а ефективність діяльності під-
приємства знаходиться в безпосередній залеж-
ності від того, наскільки швидко кошти, вкладені 
в активи, перетворяться в реальні гроші. Саме 
тому, важливим є ефективне управління ста-
тутним капіталом. Аналіз статутного капіталу 
підприємства являє собою складне, комплексне 
завдання, під час розв'язання якого слід врахо-
вувати не лише загальний фінансовий стан та 
його діяльність, а й аналізування порядку фор-
мування, структури, напрямів та ефективності 
використання статутного капіталу.

Сьогодні в Україні операції зі статутним ка-
піталом є недостатньо врегульованими. Неузго-
дженість норм чинного законодавства, норматив-
них документів бухгалтерського і податкового 
обліку, відсутність методичного забезпечення 
оцінки розміру статутного капіталу за критерія-
ми справедливої вартості і вартості чистих акти-
вів актуалізують вибір теми дослідження. 

Матеріали та результати досліджень. Од-
ним з практичних питань, яке є важливими з 
практичної точки зору і концептуальні з науко-
вої є питання про поняття статутного капіталу. 
Цивільний кодекс України використовує термін 
«статутний (складений) капітал» [1]. Така подвій-
на термінологія пояснюється напевно тим, що не 
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всі товариства діють на підставі статуту. До тих 
товариств, які діють на основі засновницького 
договору, тобто повних і командитних, застосо-
вується термін «складений капітал». Однак, по-
годжуємось з В. Кравчуком, що цей термін не 
є вдалим, адже «складений» означає, що капі-
тал повинен бути утворений шляхом об'єднання 
(складення) внесків, у той час як, наприклад, ко-
мандитне товариство може бути створене одним 
повним учасником (ч. 3 ст. 134). Йому нічого і ні 
з ким складати. Щодо такого товариства термін 
«складений капітал» буде не точним [5, с. 48].

Слід погодитись із пропозицією ввести єди-
ний термін для позначення майна, яке пере-
дають засновники (засновник) юридичній осо-
бі під час її створення, незалежно від виду та 
організаційно-правової форми юридичної особи. 
Термін «статутний капітал» або «складений ка-
пітал» для позначення такого майна не досить 
вдалий, а найбільш точним терміном, який відо-
бражає це родове поняття, буде «засновницький 
капітал». Він акцентує, що суб'єктом, котрий 
утворює капітал, є засновник. Засновницький ка-
пітал – це майно, склад та вартість якого зафік-
совані в установчому документі, котре засновник 
зобов'язався передати юридичній особі під час її 
створення. Наведений термін є спільним (єдиним) 
для усіх юридичних осіб [5, с. 49].

Щодо функцій статутного капіталу публічного 
акціонерного товариства, Ю. Хорт зазначає, що у 
чинному законодавстві України пріоритет надаєть-
ся закріпленню функції гарантії інтересів кредито-
рів, що на сьогодні не є виправданим та піддається 
істотній критиці. Що ж стосується таких функцій 
статутного капіталу, як інвестиційна та гаранту-
вання інтересів акціонерів, то вони не набули на-
лежного правового закріплення. А це, в свою чергу, 
негативним чином позначається на ступені забез-
печеності інтересів акціонерів та самого акціонер-
ного товариства. Погоджуємось, що законодавець 
має переглянути функціональну спрямованість 
статутного капіталу та побудувати іншу більш 
ефективну модель його регулювання [9, с. 331].

Наступною, не менш важливою проблемою, є 
визначення розміру статутного капіталу, адже 
питання про обов'язковість статутного капіталу 
безпосередньо пов'язано з його розміром. Зро-
зуміло, що вимога про необхідність формування 
капіталу як така не має практичного сенсу без 
встановлення вимог стосовно мінімального розмі-
ру. Нормативно закріплюючи розмір статутного 
капіталу, на думку В. Кравчука, слід виходити з 
чотирьох критеріїв: організаційно-правової фор-
ми юридичної особи; кількості учасників; дер-
жавної належності учасників; сфери діяльності 
юридичної особи [6, с. 70].

Організаційно-правова форма дозволяє вра-
хувати особливості відповідальності учасників 
за зобов'язаннями створюваної юридичної осо-
би. Так, для товариств, у яких учасники ризи-
кують лише в межах внесків і особистої відпові-
дальності не несуть, слід встановлювати високий 
рівень мінімального статутного капіталу. В той 
час, якщо учасники товариства відповідатимуть 
не лише тим, що передали останньому, а й осо-
бистим майном, вимоги до мінімального капіталу 
можуть бути більш м'якими [6, с. 70].

Кількість учасників як критерій визначен-
ня розміру статутного капіталу, чинним зако-
нодавством не враховується. Немає різниці між 
мінімальним капіталом товариства, в якому два 
учасника, і тим, у якому таких п'ятдесят. Велика 
кількість учасників, з одного боку, мінімізує їх 
початкові витрати, оскільки сума, необхідна для 
створення товариства, розподіляється на усіх. 
З іншого, невелика сума можливих втрат від не-
вдалої інвестиції може зробити учасника бай-
дужим до долі створеного ним товариства. Крім 
того, з економічної точки зору дрібні інвестиції 
дорого обслуговувати, адже витрати, пов'язані із 
здійсненням прав учасника, можуть перевищу-
вати вартість інвестиції. З огляду на це, доцільно 
було б встановити не лише мінімальний розмір 
статутного капіталу, а й мінімальний розмір вне-
ску кожного учасника. Це сприяло б створенню 
товариств, у яких усі учасники зацікавлені еко-
номічно і насправді таки ризикують щось втра-
чати [6, с. 70-71].

Крім того, потребує вирішення проблема оцін-
ки вартості сплаченого державою за акції майна 
з врахуванням правового титулу, на якому вони 
(в т.ч. корпоративні права) передаються підпри-
ємству (право власності чи право користування), 
що має неабияке значення для товариства: право 
власності на передані корпоративні права дозво-
ляє використовувати їх на власний розсуд, у т.ч. 
розпоряджатися ними, тоді як право користуван-
ня такої можливості на надає. Це має відбиватися 
на оцінці вкладу, що, на жаль, існуючими методи-
ками належним чином не враховується [3, с. 18].

Згідно з п. 4 Розділу XVII «Прикінцеві та пе-
рехідні положення» Закону України «Про акціо-
нерні товариства» до приведення у відповідність 
із цим Законом закони України інші нормативно-
правові акти діють у частині, що не суперечить 
цьому Закону, крім статей 1-49 Закону України 
«Про господарські товариства» у частині, що сто-
сується акціонерних товариств, створених до на-
брання чинності цим Законом. Цю норму, очевид-
но, можна розуміти так, що практично всі акти 
законодавства не мають регуляторного впливу, 
якщо вони суперечать ЗУ «Про акціонерні то-
вариства», але це не поширюється на ЗУ «Про 
господарські товариства», який продовжує ре-
гулювати діяльність «старих» (тобто відкритих) 
товариств, створених до набрання чинності ЗУ 
«Про акціонерні товариства». Автор зазначає, що 
вказаний пункт 4 викладений у даній редакції 
ЗУ від 03.02.2011 р. № 2994-УІ «Про внесення 
змін до Закону України «Про акціонерні товари-
ства» щодо вдосконалення механізму діяльності 
акціонерних товариств». Цей Закон набрав чин-
ності з 02.03.2011 р. (публікація в газеті «Голос 
України» від 03.02.2011 р. № 39). Тобто пункт 4 у 
вказаній редакції прийнятий пізніше, ніж пункт 
2, і тому саме пункт 4 підлягає застосуванню, 
тим більше, що він віддзеркалює реалії існуван-
ня «старих» акціонерних товариств [2, с. 10].

Разом із тим, Національна комісія з цінних 
паперів (далі – НКЦПФР) 20.05.2011 р., тобто 
після набрання чинності Закону від 03.02.2011 р. 
2994-УІ, видала Роз'яснення № 7 «Щодо по-
рядку застосування окремих положень Закону 
України «Про акціонерні товариства». У цьо-
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му Роз'ясненні повністю ігнорується згаданий 
пункт 4 Розділу XVII «Прикінцеві та перехід-
ні положення» ЗУ «Про акціонерні товариства». 
Так, у вказаному Роз'ясненні зазначається, що:

– пунктом другим розділу XVII «Прикінце-
ві та перехідні положення» ЗУ «Про акціонерні 
товариства» передбачено, що через два роки з 
дня набрання чинності цим Законом втрачають 
чинність статті 1-49 Закону України «Про гос-
подарські товариства» у частині, що стосується 
акціонерних товариств;

– пунктом п'ятим Розділу XVII «Прикінцеві 
та перехідні положення» ЗУ «Про акціонерні то-
вариства» передбачено, що статути та внутрішні 
положення акціонерних товариств, створених до 
набрання чинності цим Законом, підлягають при-
веденню у відповідність із нормами цього Закону 
не пізніше ніж протягом двох років з дня набран-
ня чинності цим Законом.

З такого цитування НКЦПФР робить висно-
вок, що всі акціонерні товариства, створені до 
набрання чинності ЗУ «Про акціонерні товари-
ства», та які в термін до 30.04.2011 р. не привели 
свою діяльність у відповідність із Законом (тоб-
то не зареєстрували в установленому порядку 
зміни до статуту), повинні у своїй діяльності з 
01.05.2011 р. керуватися положеннями ЗУ «Про 
акціонерні товариства», а також положеннями 
статуту та внутрішніми положеннями акціонер-
них товариств у частині, що не суперечить по-
ложенням Закону. Однак, якщо такий висновок 
є справедливим, то необхідно вирішити, до якого 
типу за ЗУ «Про акціонерні товариства» (публіч-
ні чи приватні) необхідно відносити «старі» това-
риства (відкриті чи закриті) [2, с. 10].

Форма № 4 «Звіт про власний капітал» на від-
міну від інших форм звітності не передбачає на-
ведення інформації за попередній звітний період, 
що суперечить МСФЗ. У зв'язку з цим у п. 10 НП 
(С)БО 1 зазначено, що для забезпечення порів-
няльного аналізу інформації звіту про власний 
капітал підприємства повинні додавати до річно-
го звіту звіт про власний капітал за попередній 
рік [4, с. 4].

Отже, трансформація фінансової звітності ві-
тчизняних підприємств відповідно до МСФЗ по-
требує врахування норм цих стандартів та їх 
адекватного відображення на умовах достовір-
ності та об'єктивності. Процедури щодо перефор-
мування фінансової звітності згідно з МСФЗ слід 
провести для всіх активів, елементів капіталу і 
зобов'язань [8, с. 7].

Привертає увагу відсутність у формі № 4 по-
казника загального сукупного доходу, що є недо-
триманням п.106 МСБО 1. Крім того, уніфікація 
форми № 4 може призвести до перенавантажен-
ня рядка 4290 «Інші зміни в капіталі». Зокрема, у 
цей рядок прогнозовано потрапить сума залишку 
дооцінки вибувших об'єктів основних засобів, яка 
переноситься зі складу капіталу у дооцінках до 
нерозподіленого прибутку.

На думку С. Голова, уніфікація форм фі-
нансової звітності зумовлена передусім необ-
хідністю статистичного узагальнення інформа-
ції. Однак внаслідок певних розбіжностей між  
П (С)БО і МСФЗ розглянуті форми фінансової 
звітності можуть призвести не лише до відступу 

від МСФЗ, а й до формування недостовірної ста-
тистичної інформації [4, с. 4].

Дослідження Положень про облікову політи-
ку вітчизняних акціонерних товариств Борим-
ської К.П. на предмет розкриття в них обраної 
політики підприємства в частині ведення бухгал-
терського обліку операцій зі статутним капіта-
лом, не виявило закладені норми, що регламен-
тують бухгалтерське відображення операцій зі 
статутним капіталом [10].

Автор вважає за доцільне, щоб в Положенні 
про облікову політику було передбачено поло-
ження про облік складових статутного капіталу 
акціонерного товариства: – порядок формуван-
ня, збільшення та зменшення статутного капіта-
лу; – умови та порядок оплати вартості акцій 
товариства; – порядок формування, проведен-
ня щорічних відрахувань та використання фон-
ду для виплати дивідендів за привілейованими 
акціями; – основні положення дивідендної по-
літики (умови нарахування та порядок виплати 
дивідендів); – перелік посадових осіб, які наді-
ляються правом дозволу на здійснення господар-
ських операцій з елементами власного капіталу, 
та які несуть повну матеріальну відповідальність 
за збереження внесків до статутного капіталу; – 
форми первинних документів з обліку статутно-
го капіталу, які застосовуються підприємством у 
практичній діяльності, але не затверджені відпо-
відними державними органами; – побудова ана-
літичних рахунків з обліку статутного капіталу 
відповідно до робочого плану рахунків [10].

Завдяки запропонованому проекту Положення 
про облікову політику (в частині питань бухгалтер-
ського обліку власного капіталу товариства) система 
управління забезпечує максимальну ефективність 
господарської діяльності підприємства. Зважаючи 
на те, що розробка Положення про облікову полі-
тику передбачає комплекс взаємопов'язаних скла-
дових (організаційної, методичної й технічної), вра-
хування яких сприяє дотриманню обґрунтованих 
принципів функціонування системи бухгалтер-
ського обліку в акціонерному товаристві в цілому, 
Боримською К.П. запропоновано факторну інфор-
маційну модель облікової політики щодо власного 
капіталу акціонерного товариства [10].

Перед тим, як перейти до формування обліко-
вої політики щодо власного капіталу, слід уваж-
но проаналізувати усі параметри, врахувати зна-
чну кількість факторів. Лише системний аналіз 
усієї сукупності факторів допоможе сформувати 
оптимальний варіант облікової політики щодо 
власного капіталу з урахуванням особливостей 
функціонування конкретного товариства.

Крім організаційної та методичної складової 
облікової політики важливим також є технічний 
аспект облікової політики щодо власного капіта-
лу, який повинен передбачати наступні складові: 

1) робочий план рахунків з необхідними аналі-
тичними розрізами складових власного капіталу; 

2) форми первинних документів з обліку скла-
дових власного капіталу та розрахунків з акціо-
нерами, графіки документообороту;

3) облікові регістри, технологію обробки облі-
кової інформації; 

4) склад, порядок і строки подання внутріш-
ньої звітності; 
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5) порядок проведення інвентаризації власно-
го капіталу тощо [10].

Перевагами запропонованої моделі є вра-
хування можливих факторів вплив у (орга-
нізація підприємницької діяльності, організа-
ція та ведення бухгалтерського обліку, рівень 
комп'ютеризації облікових робіт, стан забез-
печення режиму інформаційної безпеки, рівень 
кваліфікації працівників, кількість акціонерів, 
зовнішні фактори), що дозволяють підвищити 
ефективність як розробки Положення про облі-
кову політику, зокрема в частині власного капі-
талу, так і кінцевого результату – раціональної 
організації бухгалтерського обліку в акціонерно-
му товаристві в цілому.

Як вже було зазначено, активи, що вносять-
ся до статутного капіталу оцінюються за спра-
ведливою (ринковою) вартістю. На жаль, відсут-
ні нормативні документи чи відпрацьовані ОМС 
методики, за якими б визначався порядок щодо 
встановлення цієї вартості об'єктів на момент пе-
редачі їх у статутний капітал. Одним із мето-
дичних підходів здійснення оцінки таких об'єктів 
може бути вивчення ринкових цін на аналогічні 
об'єкти з аналогічним рівнем зношення і рівнем 
готовності до експлуатації. В більшості прак-
тичних ситуацій підприємства самостійно без 
участі ОМС не можуть вирішити питання оцінки 
об'єктів основних засобів як внеску в статутний 
капітал і тому, як правило, ними не виконуються 
вимоги П (С)БО 7 [7, с. 177-178].

З метою усунення цього недоліку варто реко-
мендувати підприємствам і урахуванням особли-
востей їх діяльності передбачати в наказі про об-
лікову політику методичні підходи та процедури, 
які б забезпечували нормативні вимоги щодо здій-
снення таких операцій. По-перше, це дотримання 
мінімального розміру статутного капіталу підпри-
ємства. По-друге, це ініціювання заходів під час 
підготовки рішень органів місцевого самоврядуван-
ня щодо інвентаризації і оцінки вартості об'єктів, 
які передаватимуть чи поповнюватимуть статут-
ний капітал додатковими внесками. Поряд з цим, 
слід передбачити процедури повного, достовірного 
і своєчасного документального забезпечення про-
цесу формування статутного капіталу майном до 
реєстрації підприємства як суб'єкта господарюван-
ня або внесення змін до його статуту [7, с. 178].

Норми сучасного українського законодавства 
щодо статутного капіталу, не захищаючи кре-
диторів товариства, деструктивно впливають 
на процеси створення й діяльності товариства і 
викликають додаткові ризики для учасників та 
самого товариства. Статутний капітал замість ін-
струменту захисту прав кредиторів товариства 
має скоріше виконувати функцію захисту прав 
його акціонерів (учасників): встановлений зако-
нодавчо режим повинен гарантувати, що капітал, 
інвестований в товариство, істотно не зменшив-
ся, не був виведений з нього. Усім учасникам має 
бути забезпечено право на отримання корпора-
тивних прав, адекватних дійсній вартості внесе-
них вкладів, а також право на захист своїх кор-
поративних прав від розмивання [11].

Актуальним питанням обліку акціонерних то-
вариств є формування видів статутного капіталу. 
За останні три роки прийнято ряд законодавчо-
нормативних документів по розвитку акціонер-
них товариств і їх адаптації в сучасних умовах 
господарювання. Однак, методології організації 
бухгалтерського обліку не розроблено ні в Законі 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», ні в П (с)БО, ні в окремих 
Методичних рекомендаціях міністерств [12].

Висновки. Отже, вітчизняне законодавство, 
яке регулює формування, розміри статутного 
капіталу підприємств, потребує змін, зокрема, в 
частині визначення та розміру статутного капі-
талу, розроблення методичних рекомендацій для 
оцінювання внесків до статутного капіталу. Так, 
доцільним є впровадження в законодавство термі-
ну засновницький капітал як майна, склад та вар-
тість якого зафіксовані в установчому документі, 
котре засновник зобов'язався передати юридичній 
особі під час її створення. При нормативному за-
кріпленні мінімального розміру статутного капіта-
лу одночасно слід визначити також мінімальний 
розмір внеску кожного учасника.

Процедури щодо реформування фінансової 
звітності згідно з МСФЗ слід провести для всіх 
активів, елементів капіталу і зобов'язань. Також 
варто рекомендувати підприємствам і урахуван-
ням особливостей їх діяльності передбачати в 
наказі про облікову політику методичні підходи 
та процедури, які б забезпечували нормативні 
вимоги щодо здійснення відповідних операцій.
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Постановка проблеми. Актуальність теми по-
лягає в необхідності вивчення проблеми впливу 
інвестування на рівень конкурентоспроможності 
національної економіки в умовах сучасної полі-
тичної ситуації в Україні. На сьогодні Україна 
має великий ресурсний потенціал, а також силь-
ні кадрові можливості. Проте, для формування 
конкурентного середовища слід вдосконалити 
стратегії розвитку, створити сприятливу атмос-
феру для процвітання малого та середнього біз-
несу, підвищити рівень життя населення країни 
не тільки в сьогоденних реаліях, але й для на-
ступних поколінь. Сукупний результат успіш-
ності країни є запорукою майбутнього економіч-
ного зростання та підвищення світового рейтингу 
України. У зв'язку з цим, виявлення сильних та 
слабких сторін, використання світового досвіду 
та створення плану розвитку і залучення мак-
симального об'єму інвестицій, підтримання кон-
курентоспроможності України та інвестування 
постають основними питаннями сьогодення.

Значний вклад у її дослідження здійсни-
ли такі західні вчені, як П. Кругман, С. Лін-
дер, Б. Олін, М. Портер, Д. Сакс, Л. Саммерс, 
Дж. Харт, Е. Хекшер. Останнім часом ці про-
блеми розглядаються також вітчизняними вче-
ними, серед яких О. Білорус, М. Делягін, Б. Ку-
зик, Д. Лук'яненко, І. Спиридонов, С. Соколенко, 
Р. Фатхутдінов, Т. Циганкова, Ю. Яковець та ін.

Метою статті є дослідження сучасного стану 
конкурентоспроможності України, впроваджен-
ня світового досвіду на території держави для 
реалізації плану розвитку країни, а також шля-
хи заохочування інвесторів з закордону.

Виклад основного матеріалу. Важливим 
елементом механізму ринкової економіки є 
конкуренція, без неї не може існувати будь-
який ринок.

Під конкуренцією ми розуміємо економічну 
боротьбу, суперництво між відособленими ви-
робниками продукції, робіт та послуг щодо за-
доволення своїх інтересів, пов'язаних з реаліза-
цією цієї продукції, виконанням робіт, наданням 
послуг одним і тим самим споживачам. Так, на 
думку відомого англійського економіста Ф. Хайє-

ка, – суспільства, які покладаються на конкурен-
цію, успішніше за інших досягають своєї мети. 

Конкуренція (від латинського «конкурро» – 
зіштовхуюсь) означає суперництво між учас-
никами ринкового господарства за найвигідніші 
умови виробництва, продажу і купівлі товарів. 
Такий вид економічних відносин існує тоді, коли 
виробники товарів виступають як самостійні, ні 
від кого не залежні суб'єкти, їхня залежність 
пов'язана тільки з кон'юнктурою ринку, бажан-
ням виграти у конкурентів позиції у виробництві 
та реалізації своєї продукції [1].

В рамках міжнародної конкуренції держава 
повинна створити таке бізнес-середовище, в яко-
му національні виробники матимуть стійкі пози-
ції на певних сегментах світового ринку, володі-
тимуть потужним економічним потенціалом, що 
базується на інноваційному ґрунті.

Сьогодні головним критерієм розвинутих кра-
їн є не кількісний, а якісний показник, він і ви-
значає рівень конкурентоспроможності країни. 
До останніх років головними параметрами визна-
чалися природні, трудові ресурси та капітал, за-
раз їх змінили інфраструктура, науковий потен-
ціал, інвестування та освіченість населення. Так, 
наприклад, важко сказати про Китай чи Японію, 
що вони володіють великою кількістю природних 
ресурсів, зате, сміливо можна стверджувати: ін-
вестиційний вклад з боку держави в розвиток ін-
новаційної сфери та технологій стрімко підняв їх 
економіку вверх. Залежність від застарілих кри-
теріїв визначення конкурентоспроможності за-
раз гальмує розвиток країн. Природні ресурси та 
капітал є вичерпними ресурсами. Потрібно зна-
ходити альтернативні джерела підтримки висо-
ко рівня розвитку економіки, до яких і належать 
інвестиції в технології та інновації.

Україна має природні ресурси, великі тери-
торії, талановите населення, але поряд з цим, не 
вміє доцільно використовувати свої можливості. 
Через це Україна посідає 79 місце серед 140 країн 
світу у рейтингу глобальної конкурентоспромож-
ності [2]. Цей індекс визначає здатність економіки 
зростати у довгостроковій перспективі і склада-
ється з 114 показників. Головними серед цих по-

УДК 33D.322:339.137.2(477)

Сенюк Анастасія Едуардівна
студентка

Запорізького національного університету
Кушнір Світлана Олександрівна

кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів та кредиту

Запорізького національного університету

ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР,  
ЩО ВИЗНАЧАЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ

У статті проаналізовано інвестування як фактор, що визначає конкурентоспроможність країни, подано основні по-
казники конкурентоспроможності держави. Розглянуто головні характерні ознаки країни, що становлять основу її 
конкурентних переваг. Виділено особливості і заходи з підвищення здатності України успішно розвиватися і посилю-
вати свої позиції на міжнародному ринку. Основою формування національної стратегії конкурентоспроможності мають 
стати пріоритети інноваційного розвитку національної економіки. 
Ключові слова: інноваційний розвиток, інвестування, конкурентоспроможність,рівень життя населення країни, 
економічна ефективність,індекс глобальної конкурентоспроможності, фактор розвитку.
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казників є показники економічної ефективності, 
ефективності бізнесу, розвитку інфраструкту-
ри, економічної свободи, людського розвитку. За 
останнім показником Україна посідає 162 місце зі 
178, що говорить про масштабність корупції та не-
зацікавленість уряду в житті країни.

Таблиця 1
Рівень економічної свободи в Україні  

станом на 2015 рік [3]
Показник Значення

Права власності 20,0
Свобода від корупції 25,0
Фіскальна свобода 78,7
Участь уряду 28,0
Свобода підприємництва 59,3
Свобода праці 48,2
Монетарна свобода 78,6
Свобода торгівлі 85,8

Україна входить в світову економіку таким 
чином, що технологічна та інноваційна рента 
значною мірою оплачується ресурсною рентою, 
та відповідно закріплює низько технологіч-
ну модель конкурентоспроможності економіки 
країни. Це підтверджується від'ємним саль-
до торгівельного балансу, диспропорційністю 
структури експортних та імпортних товаро-
потоків, низьким рівнем наукоємних послуг, 
зменшенням притоку іноземного капіталу, і, 
відповідно, зменшенням об'ємів інвестування 
бізнес-проектів.

На конкурентоспроможність впливають два-
надцять головних факторів, на основі яких фор-
мується індекс глобальної конкурентоспромож-
ності, а саме: державні установи та інституції, 
інфраструктура, стабільність, освіта, ефектив-
ність ринку товарів то послуг, продуктивність 
праці, розвинутий фінансовий ринок, технології, 
розмір ринку збуту, рівень розвитку бізнесу та 
інновації. Як видно з таблиці 2, показник люд-
ського потенціалу знаходиться в задовільному 
стані завдяки таким складовим як здоров'я та 
освіта населення, великі обсяги ринку, які обу-
мовлені наявністю великої території країни.

Таблиця 2
Складові індексу конкурентоспроможності 

України на 2015 рік [5]
№ Показник індексу Позиція з рейтингу
1. Управлінська сфера 2,99

2. Макроекономічне серед-
овище 4,2

3. Освіта 4,75
4. Трудові ресурси 4,18
5. Технології 3,28
6. Розвиток бізнесу 3,68
7. Інфраструктура 4,07
8. Здоров'я 5,84
9. Ринок товарів та послуг 3,81
10. Фінансова сфера 3,46
11. Обсяг ринку 4,6
12. Інновації 3,03

На даний момент в нашій державі існує низ-
ка проблем, які перешкоджають її інтенсивному 
розвитку. Ці проблеми наявні не тільки на рівні 
приватних підприємств, а й на рівні державно-
го сектору. Політична ситуація, незбалансова-
на економічна політика, неефективна податкова 
система, відсутність заохочування громадян до 
активної економічної діяльності створює паркан 
по кордонам країни. Вважаємо, що поряд з цим 
блокують можливість розвитку такі слабкі сторо-
ни як неефективне виробництво, залежність від 
енергоресурсів з закордону, застарілі технології, 
недостатня інноваційна активність, відсутність 
підтримки наукових досліджень і розробок, під-
приємництво, що націлене на виготовлення сиро-
вини, а не продукту. Доцільно на сучасному етапі 
особливу увагу приділити і розвитку туристич-
ної сфери, створення стартапів і підтримки ідей 
з боку держави. Та дуже складно розраховувати 
на державу, яка має значні боргові зобов'язання 
та процвітаючий рівень корупції, що, як наслі-
док, зумовлює низьке фінансування економіки 
країни на регіональному та приватному рівнях.

За результатами 2015 року Україна лідирує 
за рівнем падіння ВВП [7], за рівнем тіньової 
економіки [8], з найгіршого рівня економіки в 
країні [9].

Незважаючи на вищевказані проблеми, саме 
пересічні українці цілеспрямовано піднімають рі-
вень конкурентоспроможності України. Так, наші 
співвітчизники здивували весь світ такими стар-
тапами як «PayPal», «What App», «UNIQUE One», 
«Petcube», «Viewdle» [6], які отримали підтримку 
в реалізації в США. Але, як показує аналіз ситу-
ації, такі винахідливі і талановиті люди не в змозі 
себе реалізувати на національному ринку, змуше-
ні шукати самореалізації за кордом, тим самим 
зумовлюючи відтік інтелекту з України.

За даними рейтингу найбільш інноваційних 
країн Global Innovation Index Україна знахо-
диться на 49 місці, проте має всі можливості, 
чималий потенціал, розумне використання якого 
цілком може допомогти підкорити світові ринки 
та зайняти провідні позиції.

Так, виділимо основні проблемні питання, ак-
центування на яких стане потужним кроком для 
розвитку науково-технічного потенціалу країни 
та в майбутньому дозволить нашій країні досяг-
нути лідерських позицій та належного рівня кон-
курентоспроможності:

1) Досягнення високого рівня ІТ-спеціалістів, 
оскільки сьогоднішній бізнес неможливо уявити 
без належного ІТ забезпечення. За результата-
ми досліджень Exploring Ukraine IT Outsourcing 
Industry 2012,Україна посідає четверте місце в 
світі за кількістю сертифікованих ІТ-фахівців, а 
за кількістю розробників у Східній та Централь-
ній Європі українські спеціалісти знаходяться на 
першому місці. При цьому незважаючи на досить 
високий рівень спеціалістів в цій галузі, розвиток 
вказаної сфери в нашій країні залишається на 
первісному рівні. 

2) Стимулювання наукового потенціалу – на 
сьогоднішній день країна має Національну ака-
демію наук, сотні галузевих науково-дослідних 
інститутів та інших установ дослідного профілю. 
Вважаємо, що за належного рівня фінансування 
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та стимулювання, Україна здана зберегти та по-
вернути спеціалістів та виростити новий склад 
якісних науковців. 

3) Створення найбільш сучасного виробни-
цтва – його суть полягає в переході від застарілих 
технологій до створення високооснащених заводів 
та підприємств, безвідходному виробництві та по-
вторній переробці сировини. Сьогодні викорис-
тання сучасного виробництва має не глобальний 
характер, це зумовлено причиною нестачі фінан-
сування та свідомою халатністю людей.

4) Вдосконалення ресурсної бази – сучасний 
етап розвитку вітчизняної економіки характери-
зується підвищенням вимог до банківської систе-
ми, яка повинна сприяти стійкому економічному 
зростанню та підвищенню конкурентоспромож-
ності господарського комплексу в умовах посту-
пової інтеграції у європейський та світовий еконо-
мічний простір. Це обумовлено особливою роллю 
банків як провідних фінансових посередників, що 
забезпечують переміщення фінансових ресурсів 
між окремими регіонами, галузями господарства 
та суб'єктами економіки з метою задоволення їх 
потреб та запитів. Вказані процеси вимагають від 
комерційних банків адекватного нарощування об-
сягів, оптимізації структури та вдосконалення ор-
ганізації ресурсної бази. Основним і найбільшим 
кроком до удосконалення організації ресурсної 
бази є збільшення довіри до банківської системи 
в цілому. Як з боку населення, що забезпечить 
збільшення більшої кількості залучених коштів 
на довгостроковий період, а також довіри інозем-
них інвесторів, що може дати доступ до запози-
чення дешевших ресурсів. Не менш важливим за-
лишається удосконалення маркетингових заходів, 
управління відсотковою політикою та розвиток 
новітніх банківських послуг.

5) Інноваційні технології як запорука конкурен-
тоздатності та опанування нових ринків. Без нових 
технологій досить важко знизити собівартість, по-
кращити якість, досягнути європейських стандар-
тів та завоювати прихильність споживачів.

Проаналізувавши конкурентні позиції, ре-
сурсну базу та стан виробництва, вважаємо, що 
Україна має всі можливості стати ресурсним та 
продуктовим постачальником Європи та інших 
країн світу.

Так, наприклад, сьогодні поля п'яти україн-
ських агрохолдингових груп по площі дорівнюють 
території невеликої європейської країни; укра-
їнці добувають набагато більше соняшникового 
масла, ніж в Іспанії оливкового; якщо все екс-
портне зерно помістити в потяг, то його довжина 
буде дорівнювати відстані від Києва до Лондона; 
кількість добутого меду, вирощеної курятини та 
зібраних яєць є рекордною в ЄС [10]. За останні 
2 роки Україна стала третім експортером зерно-
вих культур в світі. В 2013-2014 р. Україна ек-
портувала 32,3 млн. тон зерна, обігнавши Канаду 
(28 млн. тон), Аргентину (21,9 млн. тон) та Брази-
лію (20,1 млн. тон) [11].

Вищевикладене підтверджує необхідність 
особливої уваги до розвитку сільськогосподар-
ської промисловості. Іноземний досвід доводить 
економічну актуальність фермерських малих та 
середніх господарств, які наряду з основною ме-
тою створення – виробництвом та переробкою 

продукції сільськогосподарського призначення, 
ще й дають змогу вирішити проблеми зайнятості 
населення, трудового виховання молоді та розви-
тку сільських поселень.

Якщо проаналізувати зайнятість населення 
України за видами економічної діяльності у кри-
зовий період з 2012 по 2015 роки, то ми можемо 
побачити, що саме сільське господарство поряд 
з торгівлею відіграє ключову роль (табл. 3). Га-
лузевий зріз зайнятості свідчить про слабку орі-
єнтованість ринку праці на інноваційні та інду-
стріальні пріоритети. Беручи до уваги природний 
потенціал країни, інвестування в сільське госпо-
дарство має довгострокову перспективу, оскіль-
ки може забезпечити максимальну зайнятість 
населення, збільшення виробництва продукції та 
сировини для переробної промисловості, вихід на 
нові ринки збуту, та має бути одним з ключових 
напрямків розвитку держави.

Таблиця 3
Зайняте населення України за видами  

економічної діяльності з 2013 по 2015 роки [12]
Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Усього зайнято, тис. осіб 19261,4 19314,2 18073,3
Сільське, лісове та рибне 
господарство 3308,5 3389,0 3091,4

Промисловість 3236,7 3170,0 2898,2
Будівництво 836,4 841,1 746,4
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і 
мотоциклів

4160,2 4269,5 3965,7

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

1150,9 1163,6 1113,4

Тимчасове розміщування 
й організація харчування 326,7 328,9 309,1

Фінансова діяльність 315,8 306,2 286,8
Операції з нерухомим 
майном 322,2 314,3 286,1

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 504,1 493,6 456,0

Діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміж-
ного обслуговування

343,9 343,3 334,3

Державне управління й 
оборона; обов'язкове со-
ціальне страхування

1003,6 962,3 959,5

Освіта 1633,2 1611,2 1587,7
Охорона здоров'я та на-
дання соціальної допомоги 1181,4 1171,8 1150,5

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 225,6 226,5 221,2

Інші види економічної ді-
яльності 414,3 423,0 382,2

Крім сільського господарства та сировинного 
підходу, керівництво держави повинно підтрима-
ти напрямок постачання унікальних послуг, які 
можуть користуватися значним попитом і бути 
сприйняті на інших ринках. Зрозуміло, що для 
цього необхідно розробити системну безперерв-
них кроків, спрямованих на розвиток інновацій, 
фінансування та підтримку з боку держави чи 
інвесторів. В України погано розвинутий сектор 
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послуг, що міг би в себе включати готельний та 
ресторанний бізнес, надання туристичних по-
слуг, зокрема, більше уваги можна приділити 
розвитку агротуризму, торгово-розважальним 
комплексам тощо. 

Так, можливо поєднати такі напрямки як 
сільське господарство та сектор послуг. Напри-
клад, одним із стимулюючих факторів розвитку 
вітчизняної економіки міг би стати сільський ту-
ризм. Розвиток сільського зеленого туризму змо-
же забезпечити збільшення реальних доходів 
населення за рахунок:

– надання послуг з прийому на проживання 
туристів;

– облаштування туристичних маршрутів та 
надання екскурсійних послуг;

– транспортного бслуговування туристів;
– єгерської діяльності (полювання, аматор-

ське та спортивнее рибальство);
– надання послуг з прокату туристичного 

спорядження;
– виробництва та реалізації туристам еколо-

гічно чистих продуктів;
– харчування, надання кулінарних послуг;
– реалізації товарів народних промислів;
– проведення культурно-розважальних захо-

дів з урахуванням історико-етнографічної спад-
щини (анімації).

Проте, як і будь-яке підприємництво, ці програ-
ми повинні мати рушійну силу у вигляді фінансу-
вання. На сьогоднішній день фінансове становище 

держави не забезпечує старт таких програм, тому 
основна фінансова підтримка залишається від ві-
тчизняних та іноземних інвесторів. Держава має 
забезпечити підтримку на законодавчому рівні, та 
надати можливість розвиватися бізнесу.

Висновки. Підводячи підсумок можна сказати, 
що для досягнення економічної стабільності та 
виходу України на міжнародну арену та досяг-
нення лідируючих позицій потрібно забезпечи-
ти всебічну модернізацію економіки, осучаснити 
технологічну базу та інфраструктуру, залучити 
внутрішнє та зовнішнє фінансування, налагоди-
ти і організувати правильну роботу уряду, лікві-
дувати корупцію, провести структурні реформи 
та налагодити податкову та правову системи. На 
нашу думку, виходячи із необхідності забезпе-
чення інноваційного розвитку економіки України 
та підвищення рівня її конкурентоспроможнос-
ті, також необхідно визначити потребу у нових 
якісних фахівцях, що безпосередньо пов'язано із 
виконанням стратегічних програм, які визнача-
ють економічну політику країни та передбачають 
створення нових робочих місць, розширення іс-
нуючих потужностей у зв'язку з впровадженням 
новітніх технологій, переобладнанням та модер-
нізацією виробництва. Інвестиції в кадри та нау-
ковий потенціал поряд з інвестиціями в запропо-
новані галузі народного господарства для нашої 
країни може слугувати потужним кроком в до-
стойне майбутнє та забезпечити довгостроковий 
розвиток України.

Література:
1. Чепурна О. П. Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності національної економіки. // ВісникСевДТУ. 

Економіка і фінанси: зб.наук.пр. – 2008. – № 92. – С. 198-201.
2. Впроваджуємо реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-

reytyngu-glob
3. Україна в рейтингу економічної свобод – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://ukrainiansinmd.

wordpress.com/
4. 24 канал «Топ 5 українських стартапів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://24tv.ua/top5_ukrayinskih_

startapiv_shho_pidkor
5. Аналіз індексу конкурентоспроможності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://edclub.com.ua/

analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0 
6. 24 канал [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://24tv.ua/top5_ukrayinskih_startapiv_shho_pidkor
7. Украина мировой лидер по падению ВВП [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://delo.ua/ukraine/ukraina-

mirovoj-lider-po-paden
8. Украина лидер по размерам теневой економики среди постсоветских стран [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу http://uainfo.org/blognews/67390-ukraina-lider-po-raz
9. Украина лидер рейтинга стран с найхудшей экономикой [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.utro.

ua/ru/ekonomika/ukraina_lider_reyting
10. Факты о сельском хозяйстве Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://businessviews.com.ua/ru/

studies/id/11-grandioz
11. Украина вошла в тройку лидеров мирових экспортов зерна [Електронний ресурс]. – Режим доступу  

http://korrespondent.net/business/financial/3398185-u
12. The Analytical Reportto the President of Ukraine's Annual Address to the Verkhovna Rada of Ukraine «On the 

Internal and External Situation of Ukrainein 2015», NISD, Kyiv, Ukraine. 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ140

2 (09), березень 2016

Сенюк Анастасия Эдуардовна
студентка
Запорожского национального университета
Кушнир Светлана Александровна
кандидат экономических наук,
старший преподаватель кафедры финансов и кредита
Запорожского национального университета

ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ

Аннотация
В статье проанализированы инвестирование как фактор, определяющий конкурентоспособность страны, представле-
ны основные показатели конкурентоспособности государства. Рассмотрены основные характерные признаки страны, 
составляющие основу ее конкурентных преимуществ. Выделены особенности и меры по повышению способности 
Украины успешно развиваться и усиливать свои позиции на международном рынке. Основой формирования нацио-
нальной конкурентоспособности должны стать приоритеты инновационного развития национальной экономики.
Ключевые слова: инновационное развитие, инвестирование, конкурентоспособность, уровень жизни населения стра-
ны, экономическая эффективность, индекс глобальной конкурентоспособности, фактор развития.

Senyuk Anastasia Eduardovna
Student
Zaporozhian National University
Kushnir Svetlana Aleksandrovna
PhD, Senior Lecturer, Department of Finance and Credit
Zaporizhya National University

INVESTMENT AS A FACTOR  
THAT DETERMINES THE COUNTRY'S COMPETITIVENESS

Summary
The article analyzes the investment as a factor determining the competitiveness of the country, presented the main 
indicators of competitiveness of the state. Considered the main characteristic features of countries that form the basis of 
its competitive advantage. Peculiarities and measures to improve Ukraine's ability to successfully develop and strengthen 
its position in the international market. The basis of the formation of a national competitiveness strategy should be the 
priorities of innovative development of national economy.
Keywords: іnnovative development, investment, competitiveness, the living standards of the population, economic 
efficiency index of global competitiveness, a factor of development.

© Сторожилова У.Л., 2016

УДК 658.7:004

Сторожилова Ульяна Леонидовна
кандидат экономических наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента и администрирования
Украинского государственного университета железнодорожного транспорта

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ В ВОПРОСЕ ФУЛФИЛМЕНТА  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ
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Постановка проблемы. Оптимизация логисти-
ческих расходов в управлении невозможно без 
фулфилмента и информационных систем и тех-
нологий. Это позволяет минимизировать вложе-
ния в любую инфраструктуру и сфокусировать-
ся на продажах. С появлением большего спроса, 
рынок логичестических услуг должен структу-
рироваться. Основным критерием при этом дол-

жен быть комфорт для покупателя и взаимовы-
годное сотрудничество с партнерами.

Постановка задания. На основе изложенного 
материала можно сформулировать задачи иссле-
дования, которое заключается в анализе логи-
стических расходов в управлении, преимущества 
аутсорсингового фулфилмента, сокращение из-
держек на персонал; возможность отслеживания 
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ключевых показателей; диверсификацию рисков, 
повышение качества и скорости формирования 
готовых отправлений, предоставление клиентам 
выбора вида доставки и оплаты товара.

Изложение основного материала исследжо-
вания. За последние годы в структуре рынка 
логистических услуг Украины произошли изме-
нения. Так, начал формироваться новый сегмент 
Fulfillment, который образовался на пересечении 
двух сфер – директ-маркетинга (ДМ) и логисти-
ческих услуг.

Fulfillment – это комплексное решение для 
оптимальной организации производственных 
процессов, куда входят такие услуги:
•	хранение	товаров	(складская	логистика)
•	прием	и	обработка	заказов;
•	комплектация	заказов	и	упаковка	товаров;
•	организация	доставки;
•	обработка	возвратов;
В последнее время услуги Fulfillment приоб-

ретают все большую популярность среди ком-
паний дистанционной торговли. Смысл состоит в 
передаче определенной части товара заказчика 
на ответственное хранение сторонней организа-
ции, а вместе с этим – и всех остальных забот, 
связанные с его доставкой покупателю точно в 
срок. Заказчик лишь передает данные о заказах, 
а также периодически пополняет товарные запа-
сы по мере их уменьшения на складе. Fulfillment 
решает такие задачи:
•	хранение	товара	на	складах,	с	соблюдением	

всех технических норм;
•	комплектация	 и	 упаковка,	 согласно	 всех	

техническим требованиям по перевозке;
•	передача	упакованного	товара	на	отправку	

проверенным службам доставки;
•	проведение	 мониторинга	 отправок,	 отсле-

живание грузов,
•	анализ	 возникающих	 проблем,	 контроль	

ситуации;
•	профессиональная	 обработка	 возвратов,	

оперативная замена;
•	предоставление	отчетов	клиенту.
Развитие рынка дистанционных продаж на-

прямую зависит от того, насколько профессио-
нально будет построена схема Фулфилмента. 
Так как это обеспечит условия качественного 
хранения и обработки отправок, а покупатель 
будет уверен, что товар ему доставят в срок и в 
надлежащем виде.

Для украинского рынка услуга фулфилмента 
действительно нова, хотя на Западе, где система 
логистики и информационные системы и техно-
логии развита значительно лучше, она хорошо 
известна и пользуется большим спросом со сто-
роны компаний, развивающих продажи через 
интернет. Фулфилмент-центры – это одни из 
важнейший составляющих системы логистики.

В переводе с английского fulfillment означает 
«выполнение» или «исполнение». По сути, это ком-
плекс операций, которые должен выполнить про-
давец с момента оформления заказа на сайте или 
по телефону и до его доставки покупателю. В этот 
комплекс обычно входят адресное хранение това-
ров на складе, их подбор согласно поступившим 
заявкам, комплектация, упаковка и отгрузка за-
казов на доставку, а также обработка возвратов. 

Значение e-commerce на современном рын-
ке постоянно растет. Это мировая тенденция, и 
Украина не является исключением. Даже в усло-
виях кризиса рост онлайн-продаж в нашей стра-
не не остановился, хотя и замедлился. В бли-
жайшее время, по оценкам экспертов, его темпы 
начнут расти. Это хорошие новости для интер-
нет-магазинов, но не следует забывать, что уве-
личение объемов продаж влияет на организацию 
системы логистики.

Каждый заказанный товар нужно доставить 
покупателю в кратчайшие сроки и с минималь-
ными затратами, ведь именно экономия времени 
и привлекательные цены являются важнейшими 
конкурентными преимуществами онлайн-про-
давцов. Пока заказов сравнительно немного, ком-
пании легко могут обрабатывать их своими сила-
ми. Но если это успешный интернет-магазин, и 
продаж становится все больше, рано или поздно 
наступает момент, когда нужно либо расширять 
склад, закупать необходимое оборудование, на-
бирать и обучать штат сотрудников, либо заду-
маться об аутсорсинге.

Некоторые компании, развивающие интер-
нет-продажи, уже достигли этого порога. Под-
тверждением тому может служить факт, что 
работающие с ними курьерские службы не так 
давно анонсировали проекты по внедрению фул-
филмента. Важнейшая составляющая фулфил-
мента – складская обработка товаров, причем 
довольно сложная при больших объемах. Не 
каждая курьерская служба имеет необходимые 
ресурсы и опыт, чтобы организовать ее на долж-
ном уровне. Это больше функции 3PL-оператора.

Кризис побуждает интернет-магазины опти-
мизировать затраты на логистику. В большинстве 
случаев для эффективной организации сложной 
логистической цепочки от заказа у поставщика 
товара до отправки его покупателю выгоднее от-
дать транспортную логистику на аутсорс. 

Пока около 85% интернет-магазинов рабо-
тают без собственного склада либо содержат у 
себя минимальный ассортимент наиболее «хо-
довых» товаров. Для многих онлайн-маркетов 
схема работы отдела доставки примерно тако-
ва: прием заявки у покупателя – заказ товара 
у поставщика – получение товара на складе по-
ставщика – сборка, упаковка заказа – отправка 
его покупателю.

Товар от поставщиков на собственный склад 
(если таковой имеется) и покупателям в преде-
лах города интернет-магазины доставляют как 
самостоятельно, так и с привлечением внешних 
служб доставки. У каждой схемы работы есть 
свои преимущества и недостатки (табл. 1).

Главный вопрос: какая из этих схем работы 
выгоднее интернет-магазину. По словам спике-
ров, начинающие предприниматели при подсче-
те затрат на транспортную логистику допускают 
одну серьезную ошибку: рассчитывают стои-
мость своей доставки, разделив зарплату курье-
ра на количество заказов в месяц, сравнивают 
с тарифами перевозчика. Часто приходят к вы-
воду, что своя доставка дешевле. Но при этом 
не учитывают целый ряд переменных затрат: на 
подбор, адаптацию, оформление персонала, ад-
министрирование, налоги и т.п.
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Второй важный критерий выбора – опера-
тивность доставки. По данным исследования 
e-commerce, которое провела компания TNS, для 
36% онлайн-покупателей важны короткие сроки 
доставки товара (выборка: 5000 респондентов 
в городах 50000+ в возрасте от 12 до 65 лет). 
Как правило, собственные курьеры могут бы-
стрее отвозить заказы в пределах города. Впро-
чем, недавно в Киеве заработал сервис доставки 
на электровелосипедах Delfast, его руководство 
обещает доставлять товар в течение часа после 
подтверждения заказа.

О сотрудничестве с внешним перевозчиком 
стоит задуматься, когда интернет-магазин по-
лучает более 10-50 заказов в день. До «взятия 

этой планки» организовать логистические про-
цессы вполне под силу самому интернет-магази-
ну. По данным исследования TradeMasterGroup, 
проанализировавшего транспортную логистику 
100 крупнейших интернет-магазинов Украины, 
в среднем украинские е-маркеты сотрудничают 
с четырьмя внешними службами доставки. При 
этом многие одновременно используют и свои 
курьерские службы (схема 1).

Опрошенные спикеры советуют для подстра-
ховки заключать договора сразу с несколькими 
внешними операторами.

Кроме обычных служб доставки в Украине 
начинают появляться фулфилмент-операторы. 
Эти компании «перетягивают» на себя работы 

Таблица 1
Преимущества и недостатков собственной курьерской службы и внешними службами даставки

Собственная курьерская служба Внешние службы доставки
Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Затраты содержания 
постоянны (если зарплата 
курьеров не привязана к 
количеству заказов).

Регулярные расходы на 
подбор персонала из-за 
высокой текучки кадров 
(большинство курьеров – 
студенты, которые исче-
зают на время сесий и 
каникул).

Расходы зави-
сят от количества 
заказов. Возмож-
ность оплаты услуг 
по оптовым ценам 
(минус 20-30%).

У ряда операторов ограни-
чен набор услуг (не достав-
ляют до двери квартиры, 
не перевозят хрупкие 
товары, растения и т.п.).

Возможность более оператив-
ной доставки.

В «низкий» сезон, незави-
симо от того, есть заказы 
или нет, курьерам нужно 
платить зарплату, налоги с 
нее, больничные, отпускные.

Большой авто-
парк для пере-
возки различных, 
в том числе и 
крупногабаритных 
грузов.

У некоторых операторов 
более длительные сроки 
доставки.

Свой курьер может дополни-
тельно проконсультировать 
покупателя, предложить до-
пуслуги (например, подклю-
чение бытовой техники).

В «пиковые» периоды про-
даж – необходимость при-
влечения дополнительных 
курьеров, риск срыва 
сроков доставки.

В «пиковые» 
периоды про-
даж доставка не 
стопорится из-за 
нехватки «рук».

При порче товара сложно 
выяснить, кем поврежден 
груз: сотрудниками службы 
доставки или интернет-
магазина (необходимость 
установления своих видео-
камер в пунктах приема).

Контроль выполнения 
стандартов обслуживания 
курьеров: вежливое общение, 
опрятный внешний вид и. т.п.

Риск материального ущерба 
в случае воровства, поте-
ри, порчи товара курьером 
(если груз не застрахован).

Страхование гру-
зов.

Сложно проконтролировать 
выполнение стандартов об-
служивания.

 
Схема 1. Курьерские службы доставки Украины
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по всей логистической цепочке: они занимаются 
приемом от поставщика товаров, его хранением, 
комплектацией, упаковкой, доставкой заказов, 
контролем служб доставки, обработкой возвра-
тов и т.п. Соответственно, их услуги за «снятие 
головной боли» не дешевы. Опрошенные спикеры 
пока лишь «присматриваются» к фулфилмент-
операторам, оценивая их преимущества и недо-
статки для своего бизнеса.

Аутсорсинг не подходит интернет-магазину, 
когда в бизнесе требуется быстрая доставка (еда, 
лекарства). Хотя уже есть пример Delfast. Также 
«нежная» доставка (цветы, картины) и «холод-
ная» доставка (продукты в замороженном виде). 
В Украине пока эти виды не охвачены перевоз-
чиками. Сейчас это вопрос времени.

Транспортная логистика – это отдельный биз-
нес, который требует определенных компетен-
ций и немаленьких инвестиций. Это и автопарк, 
и работа с персоналом, и филиалы, и процессы.

Оптимизация складской логистики, а также 
автоматизация основных бизнес-процессов – это 
ключ ко всему. Основным критерием при этом 
должен быть комфорт для покупателя и взаимо-
выгодное сотрудничество с партнерами. 

Многие функции, такие как правильность сбор-
ки заказа, печать чека, отправка покупателю SMS 
и письма с информацией о заказе должны быть 
автоматизированы, так же как и обмен данными с 
перевозчиком. Это существенно ускоряет скорость 
обработки заказов, уменьшает количество ошибок 
и значительно облегчает жизнь в целом.

Фулфилмент-операторы – отличное решение 
для каталожников, телемагазинов, интернет-ма-
газинов с собственными складскими запасами. 
На сегодня при работе в модели шопинг-клу-
ба фулфилмент-операторы менее эффективны 
(время обработки и доставки заказа) и стоят до-
роже, чем комбинация собственной приемки и 
упаковки с аутсорсингом транспорта.

К преимуществам работы с операторами-ло-
гистами можно отнести: масштабируемость, эла-
стичность затрат, скорость отправки, если склад 
фулфилмент-оператора находится близко к 
терминалу перевозчика. С оператором-логистом 
магазину легче переживать сезонные пики, так 
как свой склад имеет физические ограничения, 
а склад оператора, как правило, имеет большой 
запас свободного места и разместить в два-три 
раза больше товаров не составляет труда. 

 С появлением большего спроса, рынок логи-
честических услуг должен структурироваться. 
Вероятно, расширится набор важных и ныне не 
оказываемых услуг. Также онлайн-маркеты рас-
считывают, что конкуренция побудит операторов 
не повышать свои тарифы. 

Интернет торговля ворвалась в нашу жизнь 
также стремительно, как и многие другие тех-
нологии за последние 10-15 лет. Сейчас возмож-
ность купить практически все, что угодно не вы-
ходя из дома уже никого не удивляет. Это стало 
возможным благодаря стремительному росту 
технологий в области виртуального пространства. 

Для этого необходимо сравнить новую логи-
стическую услугу – фулфилмент, с традицион-
ной логистикой. Важно понять, что из себя пред-
ставляет феномен фулфилмента. Является ли 

это уникальным логистическим решением для 
интернет торговли или это общее направление 
в логистике.

От английского fulfilment – исполнение за-
каза. Это комплекс операций, выполняемых 
продавцом с момента оформления заказа поку-
пателем и до момента доставки покупки до по-
купателя. Как бизнес-услуга, фулфилмент наи-
более востребован интернет-магазинами и часто 
передается на аутсорсинг фулфилмент-центрам. 
Ключевое слово в данном определении – это 
комплекс. В этот комплекс услуг входит:

– Приемка товара на складе
– Хранение товара на складе
– Подбор заказа
– Упаковка заказа
– Доставка заказа
– Получение оплаты за заказ (при отправке с 

наложенным платежом)
– Возврат недоставленного или частично не-

доставленного заказа
Есть внешние факторы, позволяющие про-

фильтровать и оставить только достойных пар-
тнеров, такие как:

– размер складских площадей, выделенных 
под фулфилмент операции

– наличие паллетной и полочной зоны в од-
ном складе для оптимизации хранения

– уровень технической оснащенности склада 
(наличие адресного хранения, технологий штрих-
кодирования, сканеров и пр.)

– чистота и визуальный порядок на складе
– наличие личного кабинета и его возможно-

сти по интеграции
– география доставок
При выборе партнера обязательно настаи-

вайте на визите на его производство. Простой 
визуальный осмотр и общение с сотрудниками, 
которые будут работать с вашим товаром может 
много сказать о потенциальном качестве работы 
компании.

Обязательно запросите текущие показатели 
работы компании по следующим параметрам:

– процент заказов, подобранных в срок и без 
ошибок

– процент заказов, доставленных в срок
– процент возвратов
– срок возврата денежных средств
Действительно профессиональный фулфилмент 

оператор должен осуществлять контроль качества 
свой работы и предоставлять такие данные.

Теперь вернемся к традиционной логисти-
ке и вспомним, как в ней называется комплекс 
логистических услуг. Традиционная классифи-
кация уровня развития логистики в компании 
следующая: – First Party Logistics (1PL) – Авто-
номная логистика, когда все логистические опе-
рации выполняет сам грузовладелец; – Second 
Party Logistics (2PL) – Грузовладелец передает 
выполнение прямых контрактов на отдельные 
услуги узкоспециализированным компаниям: 
транспортировка, таможенные складские услуги 
и прочее; – Third Party Logistics (3PL) – Логи-
стика для третьей стороны, подразумевающая 
предоставление логистических услуг, которые 
выходят за пределы простой транспортировки 
товаров. Грузовладелец передает свою логисти-
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ку на комплексное логистическое обслуживание 
по всей цепочке поставки. Этот перечень может 
включать: складирование, перегрузку, обработку 
грузов, дополнительные услуги со значительной 
добавленной стоимостью, а также использование 
субподрядчиков; – Fourth Party Logistics (4PL) – 
Интегрированная логистика, или интеграция всех 
компаний, вовлеченных в цепь поставки грузов. 
Фактически это процесс планирования, управ-
ления и контролирования всех логистических 
процедур (например, потоков информации, мате-
риалов и капитала) одним поставщиком услуг с 
долгосрочными стратегическими целями; – Fifth 
Party Logistics (5PL) – Информационная логи-
стика, то есть управление всеми компонентами, 
составляющими единую цепь поставки грузов, с 
помощью электронных средств информации. Ис-
ходя из этой классификации аналогом комплекс-
ного обслуживания, которое подразумевает фул-
филмент являются 3PL услуги.

Ряд исследований утверждает, что доля аут-
сорсинга логистики составляет 55%. Для сравне-
ния этот показатель в Западной Европе состав-
ляет 65%, в США 80%, в России около 30%.

Низкий уровень доверия к профессиональным 
3PL операторам в Украине и использование их 
в качестве отдельных подрядных компаний за-

частую создает множество дублирующих опера-
ций, увеличивает стоимость логистики, делает 
продукцию менее конкурентной.

Применять передовые технологии для кли-
ентов из интернет-торговли, это и штрих-
кодирование и адресное хранение и оптимиза-
ция хранения и использование беспроводных 
технологий.

Выводы из проведенного исследования. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Путь на этапе становления бизнес-модели фул-
филмента и логистической организации позволя-
ет работать от момента заказа товара у произ-
водителя до доставки конечному пользователю 
интернет-магазина или же торговой организации.

Фулфимент не является новым направлением 
в логистике, но задает определенные тренды:

– усиление уровня доверия к логистическим 
операторам

– усиление роли информационных техноло-
гий в будущем

– тенденция к сращиванию CRM клиентов и 
логистических операторов

– ломает стереотипы
Фактически сейчас есть возможность приме-

нять лучшее из 3PL логистики для оказания ус-
луг фулфилмента и наоборот. 

Литература:
1. Берко А. Ю., Матрофайло І. М. Інформаційна система керування авто дилерською мережею на основі технології 

інтеграції. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ISM/2008_631/03.pdf
2. Сергеев В. И. Логистика // В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 
3. Крикавський Є. В. Логістичні системи // Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В.: Навчальний посібник. – Львів: 

Видавництво Національний університет «Львівська політехніка», 2009. – 264 с. 
4. Окландер М. А. Логістика // Окландер М. А.: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с., с.  134.
5. Талан М. В. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві // Актуальні проблеми економіки – 

2009. – № 10. – С. 266–272. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2009_10/266– 272.pdf
6. Michael Newman Supply Chain Is Key To Growing Business In A Volatile Environment [electronic resource]. URL: 

http://www.genco.com/resources/logistics-article.php?aid=800847148
7. Robert Kaplan Idea Balanced scorecard// The Economist. – 2008, Dec 26th. – Рp. 3-6.

Сторожилова Уляна Леонідівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Українського державного универсітету залізнічного транспорту

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ В ПИТАННІ ФУЛФІЛМЕНТА  
І ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ

Анотація
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У АЕРОПОРТАХ

Стаття присвячена вивченню світової історії використання маркетингу в аеропортах та літаках. Вивчено аналітику 
щодо ефективності таких заходів та розглянуто перспективи росту даного напрямку маркетингу. Особлива увага 
приділена специфічності авіареклами та цільової аудиторії. Викладено результати проведеного дослідження щодо 
виявлення потенційних користувачів авіареклами. Зроблено висновки стосовно перспектив розвитку маркетингової 
діяльності в аеропортах та літаках.
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Постановка проблеми. Маркетингові комуні-
кації швидко розвиваються і багато компаній, що 
працюють на споживчому ринку, разом з біль-
шістю рекламних агентств ризикують не встиг-
нути за стрімкою зміною ринку, якщо не будуть 
змінювати свої традиційні підходи до маркетингу. 
У сучасному мінливому світі бізнесу точність – 
найдієвіше слово: точність при виборі цільової 
аудиторії, аналізі мотивів здійснення покупки і 
моделей поведінки і, особливо, точність при роз-
рахунку ефективності альтернативних марке-
тингових каналів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Маркетингова ефективність вивчається багато-
бічно і досить довго, проте такий напрямок, як 
маркетинг, досить чутливий до змін у суспіль-
стві, до останніх тенденцій і уподобань. Тому 
більшість публікацій присвячена аналітиці кла-
сичного маркетингу та інструментам класично-
го маркетингу. Акценти розставлені щодо добре 
вивчених моделей маркетингових каналів, а ма-
теріали щодо альтернативних каналів, таких як 
авіа реклама, не розповсюджені.

Виділення частин загальної проблеми, що не 
були вирішені раніше. Авіареклама посідає важ-
ливе місце серед прибуткових маркетингових ка-
налів, бо є галуззю, що динамічно розвивається 
та характеризується специфічними користува-
чами. Перспективність даного напрямку марке-
тингу беззаперечна, проте рівень ефективності 
досі не був оцінений з огляду не на існуючих, а 
на потенційних користувачів даним видом тран-

спорту. Також не була розглянута диференціація 
потенційних користувачів авіа реклами, що без-
заперечно може привести до необхідності моди-
фікації стратегії маркетингових компаній.

Мета статті. Головна мета статті – дати оцін-
ку рівня ефективності та перспективності авіа-
реклами, виділити критерії, що формують спе-
цифічність даного виду маркетингових заходів, 
та виділити основні характеристики та потреби 
потенційного користувача авіареклами.

Викладення основного матеріалу. Комп-
лекс маркетингових заходів (також має назву 
маркетинг-мікс) – це серія абсолютно конкрет-
них заходів, за допомогою яких компанія впли-
ває на ринок. Маркетинг-мікс складається з то-
варної, цінової і збутової політики, а також з 
політики просування товару.

Програма маркетингових заходів є комплек-
сом змінних, пропонованих покупцеві і вплива-
ють на нього. У ці змінні входять товар, його ціна, 
доступність і імідж. Програма маркетингових за-
ходів обов'язково повинна бути адаптована до 
ринкових потреб.

Комплекс маркетингових заходів щодо просу-
вання продукції складається з реклами, пропа-
ганди і стимулювання збуту продукції.

На особливу увагу заслуговує стратегія мар-
кетингових заходів в аеропортах і літаках, як 
перспективний напрямок. Західні агентства вже 
давно і дуже активно займаються створенням 
реклами для розміщення в літаках. І ця практика 
закономірна. Ефективність подібного роду рекла-
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ми обумовлена трьома факторами: вибраністю 
аудиторії, тривалістю контакту і унікальніс-
тю рекламного носія. Тривалість і інтенсивність 
впливу реклами, розміщеної на бортах повітря-
них суден, перевищує аналогічні показники ін-
ших рекламних носіїв, її контакт з аудиторією 
триває весь рейс. 

Реклама в аеропортах і літаках має специ-
фічні переваги перед іншими видами транзитної 
реклами:
•	У	літаку	пасажир	впродовж	декількох	 го-

дин польоту сидить практично нерухомо, він не 
може вийти прогулятися або подихати свіжим 
повітрям. Він волею-неволею починає вивчати 
запропоновану йому обстановку: зверне увагу на 
підголовники, обов'язково перегорне всі буклети 
та журнали, вкладені в кишеньки крісел.
•	Цільова	аудиторія	–	переважно	це	забезпе-

чені, активні та мобільні люди у віці 20-45 років, 
в основному туристи і бізнесмени. Ця аудиторія 
має високу купівельну спроможність.
•	Можна	забезпечити	повторний	контакт	па-

сажира з рекламою, з огляду на можливість по-
вторних польотів або перельотів «туди-назад».
•	У	наші	дні	більшість	людей	дуже	зайняті,	

мало хто може собі дозволити просто почитати 
журнал без робочої на те необхідності. У літаку 
ж для пасажира створені всі умови, для того, що 
б вивчити запропоновану йому друковану, суве-
нірну і рекламну продукцію.
•	Це	точкова	реклама,	що	дозволяє	протягом	

тривалого часу впливати на конкретну цільову 
аудиторію – кілька годин, на відміну від секунд, 
які витрачає глядач на відтворювані зразківиін-
ших видів реклами. 
•	Ключовими	перевагами	реклами	в	аеропор-

ту є також час контакту і аудиторія, особливо 
слід відзначити правило 24/7/365. 

В аеропортах, через особливості замкнутого 
простору, тривалість впливу реклами на спожи-
вача набагато вище. Щільність візуального інфор-
маційно-рекламного потоку в аеропорту помітно 
нижче, ніж в традиційних умовах (на вулиці, в 
магазині, в метро і т.д.) і рекламне повідомлен-
ня привертає до себе значно більшу увагу. Під-
раховано, що проїжджаючи на автомобілі люди-
на приділяє одному рекламному щиту не більше 
2 секунд уваги. В аеропорту цей показник стано-
вить мінімум 10-15 секунд. Також, дослідження 
показують, що в середньому, 8 з 10 авіапасажирів 
проводять в аеропорту близько двох годин.

Ще однією важливою особливістю маркетинго-
вих заходів в аеропорту є абсолютна двостороння 
зацікавленість і «гостей» (власник реклами) і «при-
ймаючої сторони» (аеропорт), тому як маркетингові 
заходи, зокрема реклама, є важливою статтею не-
авіационних доходів для аеропортів світу.

За оцінками зарубіжних фахівців, маркетин-
гові види діяльності я вляются важливою стат-
тею доходів і складають в середньому 8-12% від 
доходів, одержуваних від основної експлуата-
ційної діяльності аеропортів, а в окремих випад-
ках досягають 18-20%. При цьому прибуток від 
диверсіфікаційної діяльності може скласти до  
60-70% від загального прибутку аеропорту (рис. 1).

Збільшення загального обсягу авіаперевезень, 
особливо міжнародних, сприяє зростанню дохо-

дів аеропорту від неавіаційних видів діяльності 
в абсолютному вираженні, але і збільшенню ре-
кламної частки в загальних доходах аеропорту.

 

Диверсифікаційна діяльність Інші прибутки 

Маркетингові заходи 

Рис. 1. Розподіл доходів аеропортів
Джерело: розробка автора

Створення в аеропортах відкритих економіч-
них зон є новим напрямком, що сприяє розвитку 
диверсифікації аеропортової діяльності. Практи-
ка показує, що в літаках і аеропортах найбільш 
ефективною є наступна реклама:
•	Просування	 туристичних	 маршрутів,	 го-

телів, екскурсійних бюро, банків, пластикових 
карт, салонів прокату автомобілів, підприємств 
сфери харчування і обслуговування, а також 
свят, ділових конференцій – всіх тих товарів і 
послуг, яких потребують пасажири, які вируша-
ють у відрядження або на відпочинок.
•	Просування	будь-яких	товарів	і	послуг	ма-

сового попиту середньої і високої цінової катего-
рії, таких як продукти харчування, напої, кос-
метика, фармацевтичні препарати, автомобілі 
та ін., також є ефективним, оскільки всі пасажи-
ри рано чи пізно спускаються на землю і стають 
споживачами.
•	Просування	послуг	і	технологій	«b2b»,	таких	

як банківські послуги, високі технології, консал-
тингові, фінансові, юридичні, страхові, інформацій-
ні, транспортні, виробничі та ін., ефективні, оскіль-
ки авіаперельоти часто здійснюють бізнесмени.

Але є і свої особливості в рекламі на терито-
рії аеропорту або в літаку. Йдеться про особливу 
категорію товарів алкогольної і тютюнової галу-
зей. Законодавство різних країн має певні осо-
бливості і заборони щодо рекламування зазна-
ченої продукції.

Досвід великих рекламодавців ще раз дово-
дить, що рекламники не помилилися, запропону-
вавши на ринку нові засоби транзитної реклами, 
а саме рекламу в літаках і аеропортах. 

Першою компанією, яка скористалася можли-
вістю, що представилася, стала компанія »Вим-
пелком», новатор в області використання нових 
медіа-носіїв. Вона активно розвиває нетрадиційні 
медіапроекти, і особливе місце серед них займає 
реклама в літаках. Рекламні стікери «Білайну» 
були розміщені на три місяці на стійках паса-
жирських крісел в 25 літаках. Чистий прибу-
ток «Вимпелкому» по US GAAP в 2005 р. виріс 
на 75,6% в порівнянні з 2004 р і склав $615 млн 
131 тис. Операційна виручка «Вимпелкому» за 
підсумками минулого року в порівнянні з 2004 р. 
зросла на 52% і досягла $3 млрд 211 млн 118 тис. 
У серпні 2007 р. стільниковий оператор розміс-
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тив вже в 38 літаках більше 7000 стікерів. Як 
повідомив прес-секретар авіакомпанії Ілля Ново-
хатский, реклама в літаках ефективна, оскільки 
за чотири місяці рекламні поверхні змогли поба-
чити близько 2 млн пасажирів. 

Родзинкою цьогорічної кампанії стало те, що 
пасажири бачили рекламне повідомлення, роз-
міщене на спинках попереду стоячих крісел, не 
протягом усього польоту, а лише відкинувши 
столик для обіду або роботи. Таким чином, па-
сажирам представилося достатню кількість часу 
для ознайомлення зі змістом рекламного стікера, 
і разом з тим, реклама не стала нав'язливою, по-
відомляється в прес-релізі. Зараз «Вимпелком» 
розглядає можливість розміщення реклами на 
фюзеляжах літаків. 

Авіареклами зацікавила не тільки стільнико-
вого оператора. У травні 2005 р. на дверцятах 
багажних відсіків п'яти літаків АК «Сибір» на 
три місяці було розміщено близько 400 реклам-
них стікерів банку »Уралсиб». Чистий прибуток 
банку »Уралсиб» по МСФО в 2005 році виріс в 
7.7 рази до 11.25 млрд. руб. Такі дані містяться в 
консолідованій фінансовій звітності банку за ми-
нулий рік.

У світовій практиці найцікавішими проекта-
ми на фюзеляжах були рекламні кампанії пива 
Guinness на літаках Iran Air, реклама мюзи-
клу «Привид Опери» на лайнерах швейцарської 
Kross Airlines і реклама годинників Bvlgary на 
лайнерах Alitalia. 

Представники Alitalia стверджують що і за-
мовник, і авіакомпанія залишилися дуже задо-
волені контрактом. Під рекламну кампанію но-
вого годинника Bvlgari Aluminium був відданий 
пофарбований в сріблястий колір лайнер, який 
цілий рік літав за різними маршрутами із зобра-
женням годин і слоганом Bvlgari Aluminium flies 
with Alitalia.

Як рекламоносії на бортах літаків виступають 
підголівники крісел, стікери на візках харчуван-
ня і на панелях для ручної поклажі, конверти 
для авіаквитків, посадочні талони, друкована та 
сувенірна продукція, розкладена в кишеньки па-
сажирських крісел. 

Серед всіх видів реклами на борту літака осо-
бливо слід виділити бортові журнали. Пасажири 
люблять прихопити з собою що-небудь з літака. 
Найпопулярніші предмети – інструкції з без-
пеки. Наступними за кількістю виносів є борто-
ві журнали. Чи не поступаються за барвистості 
оформлення і контенту звичайному глянцевому 
журналу, вони поширюються на бортах літаків 
безкоштовно. Цей «безкоштовний сир» повинен 
«затягнути» пасажирів у рекламну»мишоловку». 
Саме на зростання лояльності клієнтів розрахо-
вують перевізники, поширюючи бортові журнали.

За останніми вимірюваннями T NS Gallup 
Media за вересень 2013 – лютий 2014 р аудиторія 
одного примірника «Миру Аерофлоту» станови-
ла 60 тис. осіб, або 0,6% від москвичів у віці від 
16 років і старше. Аудиторія за півроку (кіль-
кість осіб, читали або проглядали видання хоча б 
раз за 6 місяців) – 306 тис. чоловік, або 3,6% від 
москвичів того ж віку. 

Найпершою до цього способу розваги своїх 
клієнтів додумалася колись найбільша амери-

канська авіакомпанія Pan American. Свій борто-
вий журнал американці почали поширювати на 
бортах літаків в 1960-х роках. 

Потім блискучу ідею Pan American підхопи-
ли інші авіакомпанії, і сьогодні немає жодного 
крупного авіаперевізника без власного бортового 
журналу. Більш того, структуру і формат журна-
лу, придумані в Pan American, видавці бортових 
журналів зараз називають «класичною схемою». 
Журнал складається з новин про авіакомпанію і 
статей в форматі life-style. 

Власне і саме розміщення реклами на шпаль-
тах бортових журналів задоволення не з деше-
вих. Наприклад, смуга реклами в Inflight Review 
коштує $7,5 тис., а розміщення в «Аерофлоті» 
обійдеться в $8,8 тис. 

У дорогому розміщенні, про яке говорять ре-
кламодавці, є і плюс для них, оскільки компанія, 
яка вирішила заявити про себе через бортовий 
журнал – не одноденка і їй можна довіряти. Саме 
така думка і буде формуватися у пасажира. 

Правда, виробники продуктів і послуг серед-
нього цінового сегмента далеко не завжди мо-
жуть дозволити собі рекламу в подібному ви-
данні, хоча і їх цільова аудиторія любить літаки. 
Однак для них теж є вихід. 

Так, продовольчі компанії – виробники недоро-
гих продуктів – найчастіше проникають спочатку 
в літаки як постачальники і лише потім стають 
рекламодавцями в журналах авіакомпаній.

Щоб зрозуміти, скільки приблизно людей по-
бачать рекламу, розміщену в бортовому журна-
лі, необхідно оперувати цифрами, що відобража-
ють кількість рейсів і пасажирів авіакомпанії. До 
того ж необхідно враховувати, що пасажиропотік 
змінюється в залежності від сезону. Піки припа-
дають на теплу пору року і новорічні свята. 

Говорячи про рекламу в літаках, слід зазна-
чити, що виділяють чартерні і регулярні рейси. 

Регулярні рейси, як уже було сказано вище, 
давно цікавлять рекламодавців, які не сумніва-
ються в їх ефективності. Розміщення реклами на 
подібних рейсах легко спланувати. На рік впе-
ред точно відомо, скільки рейсів і куди здійснить 
авіакомпанія. Цей факт дозволяє проводити 
успішні рекламні компанії та здійснювати будь-
які, навіть найсміливіші проекти.

Однак існує і інший не менш дієвий метод 
просування товарів і послуг на ринок – це чар-
терні перевезення. 

Чартерний рейс – це додатковий рейс до 
вже існуючих регулярних перевезень, коли ре-
гулярна програма авіакомпаній не справляється 
з кількістю бажаючих полетіти, кількість рейсів 
доповнюється чартерними. 

На подібних рейсах так само існує поділ по кла-
сах, а сервіс не гірше, ніж на регулярних. На чар-
терні програми доводиться до 50% від загального 
обсягу авіаперевезень, це приблизно 55-60 мільйо-
нів чоловік в рік. Такий пасажиропотік, безумовно, 
показує і доводить ефективність реклами.

На чартерних рейсах рекламодавцям нада-
ються всі можливості з розміщення реклами на 
підголівниках, поширення друкованих рекламно-
інформаційних матеріалів, в т.ч. і бортових жур-
налів, і проведення маркетингових акцій. Вузь-
коспеціалізована аудиторія чартерних рейсів 
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(наприклад, туристи, ділові перевезення на кон-
ференції, бізнес-форуми та ін.) дозволяє більш 
ефективним чином впливати на аудиторію. 

Реклама в аеропортах є дуже затребуваним 
напрямком і надає рекламодавцеві такі можли-
вості розміщення:
•	світлові	 короби	 (лайтбокси)	 в	 приміщенні	

аеропорту;
•	розповсюдження	 буклетів	 на	 стійках	 реє-

страції та представництв авіакомпаній;
•	розповсюдження	 буклетів	 та	 проведення	

промо-акцій в бізнес-залах авіа-компаній;
•	відеореклама	на	LCD	й	плазмових	телевізо-

рах в залах вильоту та прильоту;
•	реклама	на	телетрапах.	
Високим рівнем попиту в аеропортах корис-

туються нестандартні рекламні акції з розряду 
BTL. Зараз споживач дуже витончений, його не 
влаштовує простий семплинг поліграфічної про-
дукції або зразків товару. Для такого споживача 
потрібні такі види реклами, як, наприклад, три-
вимірна збільшена модель телефону «Motorola», 
ліжко «Sony Ericsson» і автомобіль «Kia Motors» 
на похилому подіумі. 

Першим рекламодавцем, що зважився на не-
стандартне розміщення в аеропорту, була компа-
нія Panasonic. Під рекламу батарейок вісім опо-
рних колон в митній зоні обернули в світлокороб 
з гнучкого акрилового профілю, для підсвічуван-
ня всередині встановили люмінесцентні лампи з 
електронним баластом. Насичення ніші велико-
форматних носіїв в аеропорту породило експре-
сію нестандартних оригінальних форм. Подібні 
акції привертають увагу пасажирів і утримують 
його на тривалий період, відповідно впізнава-
ність бренду підвищується. 

Реклама в аеропорту володіє «ефектом пер-
шого/останнього». Вона закладається в підсвідо-
мість пасажира як найперше або останнє вра-
ження від міста (країни). 

На підтвердження ефективності та перспек-
тивності авіареклами виступають і результати 
проведеного дослідження. В даному дослідженні 
акцент був поставлений на ті завдання, які рані-
ше не були розглянуті, а саме, виявлення зацікав-
леності в авіареклами потенційних споживачів 
даного маркетингового продукту. У проведеному 
онлайн-опитуванні брали участь люди, які рані-
ше не користувалися послугами авіатранспорту 
або здійснювали за все життя 1-2 перельоту, але 
які вважають даний вид транспорту необхідним.

В онлайн-дослідженні взяли участь 202 рес-
пондента, вік від 18 до 65 років. Результати опи-
тування представлені в таблиці 1.

Отримані в дослідженні результати підтвер-
джують перспективність і доцільність авіарекла-
ми і дозволяють отримати уявлення про частку 
ще не реалізованих, тобто потенційних спожива-
чів даного виду маркетингу.

З 1980 по 2011 рр. кількість рекламних роли-
ків, яку середньостатистичний споживач перегля-
дав за тиждень, збільшилася приблизно на 80%, в 
той час як ціна на присутність в прайм-тайм май-
же потроїлася. Багаторазове збільшення числа 
каналів (середньостатистичний споживач дивить-
ся 13,2 каналу в тиждень) спростило вибір специ-
фічних сегментів (цільових груп), але ускладни-

ло масштабну інформаційну експансію на ринок. 
Якщо взяти до уваги всі ці фактори, то сукупні 
витрати на завоювання споживача у віці між 24 і 
54 роками з 1995 року збільшилася на 300%.

Таблиця 1
ВСЬОГО % Осіб

Стать
Чоловіки 51.5 114
Жінки 48.5 88

Соціальний 
статус

Керівники 25,2 51
Спеціалісти 27,2 55
Службовці 11,9 24
Робочі 7,9 16
Студенти 10 20
Пенсіонери 5,9 12
Безробітні 3 6
домогосподарки, молоді 
мами 7,9 16

Відсутня відповідь 1 2

Ставлення 
до реклами в 
аеропортах

не вважаю прибутковою 6,4 13
вітаю її наявність, оскіль-
ки велика кількість часу 
проходить в очікуванні 
і є можливість детально 
вивчити інформацію

26,7 54

вважаю неприйнятною 4,5 9
повинна бути лише со-
ціальною 1,4 21

вважаю прибутковою 51 103
відсутня відповідь 10 2

Чи вважаєте 
авіарекламу 
прибутковою

так 60,9 123
Ні 18,3 37
відсутня відповідь 20,8 42

Джерело: розробка автора

Результатом усіх цих змін в маркетинговому 
середовищі стало наступне:
•	більшість	форм	реклами	стали	менш	ефек-

тивні, ніж були раніше;
•	ефективність	 каналу	може	широко	 варію-

ватися в залежності від цільової аудиторії, по-
слання і цілі рекламної кампанії;
•	здатність	почати	повномасштабну	реклам-

ну кампанію за допомогою альтернативних ка-
налів стала критичним фактором для успішного 
завоювання цільової аудиторії.

Креатив як і раніше є критичною складовою 
ланцюга, але маркетологи змушують його пра-
цювати таким чином, щоб в більшій мірі задо-
вольняти вимоги сучасних споживачів. 

Висновки і пропозиції. Існуючі можливості 
авіареклами ще не вичерпані. Та й сам світовий 
авіаринок, незважаючи на прогресуюче зростан-
ня, знаходиться в стадії свого розвитку.

Потенціал авіареклами можна відстежити за 
показниками пасажиропотоку аеропортів. У ми-
нулому році загальний пасажиропотік в Росії 
склав близько 30 мільйонів чоловік. У той час як 
японські авіакомпанії ANA (All Nippon Airways) 
і JAL Group (Japan Airlines), 70% рейсів яких – 
внутрішні, в тому ж році перевезли відповідно 
40 і 58 мільйонів пасажирів. Пасажиропотік лі-
дируючої в світі авіакомпанії American Airlines 
перевищує 90 мільйонів пасажирів.
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Відсутність додаткових приміщень в аеро-
вокзалі або на території аеропорту, екологічні 
проблеми, недосконалість законодавства та ряд 
інших причин перешкоджають розвитку мар-
кетингової діяльності в аеропортах. Негативний 
вплив надає і такий фактор, як нестабільна заці-

кавленість адміністрації аеропорту в розширенні 
цього виду діяльності. Основною причиною тако-
го становища є відсутність правових норм на ре-
гулювання і контроль діяльності підприємств, що 
здійснюють неавіаційну діяльність на території 
аеропорту.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ  
ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ КОМПАНІЇ

В роботі розглянуто концептуальні підходи та особливості оцінювання ринкової вартості вертикально-інтегрованих 
компаній (ВІК), проведено порівняльний аналіз моделей дисконтування грошових потоків для обґрунтування їх пере-
ваг і недоліків, та вибору тих, що найбільш адаптовані до умов українських реалій.
Ключові слова: оцінка вартості, концептуальні підходи, методи оцінки.

Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні 
процеси перш за все позначилися на активізації 
формування вертикально-інтегрованих струк-
тур на основі злиття та поглинання. Актуаль-
ність зазначеної проблеми посилюється не тіль-
ки необхідністю оцінки угод купівлі-продажу, а 
й загальною оцінкою ринкової вартості бізнесу. 
Це вимагає нових підходів до вибору та застосу-
вання методів оцінки вертикально-інтегрованих 
компаній. Крім того, оцінка вартості підприєм-
ства стає інструментом корпоративного управ-
ління, одним з найважливіших критеріїв сучас-
ного ефективного менеджменту.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналіз основних концептуальних 
підходів до оцінки ринкової вартості вертикаль-
но-інтегрованої компанії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкових трансформацій економіки 
України не завершилось інституційне формуван-
ня ринкового середовища, яке б дозволяло адек-
ватно оцінювати вартість компанії з використан-
ням інструментів фінансового ринку. Це свідчить 
про низький рівень ефективності фінансового се-
редовища. В таких умовах встановити ринкову 
та справедливу істину вартість компанії надзви-
чайно складно. 

Слід виділити два основні визначення вартос-
ті компанії:

– істинна (справедлива) вартість компанії – 
це вартість, що визначається здатністю компа-
нії генерувати в майбутньому грошовий потік, це 
теперішня вартість майбутніх грошових потоків, 
що будуть згенеровані компанією;

– ринкова вартість – це ціна компанії, що 
формулювалася на ринку на основі попиту та 
пропозиції, ціна за якою інвестор готовий її при-
дбати, базуючись на власній оцінці очікуваних 
результатів від володіння компанією.

При проведенні оцінки вартості компанії і 
будь-якого активу ключовим є питання ефектив-
ності ринку. Ринкова вартість компанії дорівнює 
її істинній вартості на ефективному ринку. На 
неефективному ринку ринкова вартість компанії 
відхиляється від істинної, в такому випадну рин-
кова вартість може бути переоціненою або недо-

оціненою. Якщо ринки дійсно ефективні, то рин-
кова ціна забезпечує найкращу оцінку вартості, і 
тим самим процес оцінки стає способом виправ-
дання ринкової ціни. Коли ж ринки неефективні, 
то ринкова ціна може бути відмінною від істин-
ної вартості, і процес оцінки буде спрямований 
на отримання обґрунтованої оцінки цієї вартості. 
Ефективним вважається ринок, на якому рин-
кова ціна визначається шляхом неупередженої 
оцінки істинної вартості інвестиції.

В загальному поняття вартість вертикально-
інтегрованих компаній можна визначити як те-
перішню вартість майбутніх грошових потоків, 
що отримані в результаті діяльності усіх струк-
турних підрозділів вертикально-інтегрованого 
об'єднання, а її оцінка є комплексним, цілеспря-
мованим процесом, який направлений на визна-
чення в грошовому виразі вартості об'єкта влас-
ності, з урахуванням потенційного і реального 
доходів компанії.

У даній роботі специфіка оцінювання верти-
кально-інтегрованої компанії розглядається з по-
зиції наявних можливостей визначення ринкової 
вартості компанії, а саме за методами притаман-
ними неефективному ринку. 

Сучасні концепції управління вартістю під-
приємства і методи її оцінювання зорієнтовані 
на визначення та управління ринковою вартістю 
суб'єкта господарювання. Для проведення роз-
рахунку вартості вертикально-інтегрованої ком-
панії, насамперед, необхідно розглянути існуючі 
методи оцінки, що дають змогу визначити вар-
тість вертикально-інтегрованої компанії за рин-
ковим критерієм.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ 

 

Оцінка дисконтованих грошових потоків 
Порівняльний підхід 
Оцінка умовних вимог

Оцінка на основі активів

Рис. 1. Підходи до визначення вартості ВІК
Джерело: побудовано автором на основі [8]
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Підхід на основі оцінки дисконтованих грошо-
вих потоків (Discounted Cash Flow – DCF), або 
дохідний підхід, базується на концепції приве-
деної вартості та співвідносить вартість активу 
з поточною вартістю очікуваних у майбутньому 
грошових потоків, що припадають на даний ак-
тив. Таким чином вартість активу можна розра-
хувати за формулою:

,              (1.1)

де Value – поточна вартість активу;
FCF (Free cash flow) – вільний грошовий потік 

в і-тому році; 
k-ставка дисконтування, що відображає ри-

зик очікуваних грошових потоків.
Згідно з порівняльним (ринковим) підходом, 

вартість активу слід обчислювати, аналізуючи 
ціноутворення схожих активів, пов'язуючи його 
з деякою змінною (наприклад, з доходами, гро-
шовими потоками, або об'ємом продажів). На від-
міну від попередньої оцінки, яка направлена на 
пошук внутрішньої вартості, порівняльний підхід 
орієнтований здебільшого на ринок. Тобто, при-
пускається, що ринок коректно визначає середні 
ціни, але формування індивідуальної ціни може 
бути помилковим. 

Поряд з методом DCF для умов вітчизняної 
економіки пропонується оцінити вартість верти-
кально-інтегрованих компаній на основі моделей 
ціноутворення опціонів. Вартість опціону можна 
визначити за формулою ціноутворення опціону 
Блека Фішера і Майрона Шоулза, як функцію 
змінних, серед яких – приведена вартість, дис-
персія вартості базового активу, ціна виконання 
опціону, час до строку опціону, а також безри-
зикова процентна ставка. Результати оцінки мо-
жуть виявитися зовсім різними залежно від за-
стосовуваного підходу. Позитивним є те, що дана 
модель дозволяє оцінити вартість компанії без 
котирування на фінансовому ринку.

Останній підхід передбачає, що вартість ком-
панії можна отримати, оцінивши окремі активи, 
що належать фірмі, підсумувавши їх. Існують 
кілька варіантів моделей оцінки на основі акти-
вів. Перша модель передбачає визначення лікві-
даційної вартість. Друга модель передбачає роз-
рахунок вартості заміщення (replacement cost). 
У цьому випадку оцінюється вартість заміщен-
ня всіх активів, якими фірма володіє на даний 
момент. Головною перевагою методу оцінки за 
активами є достовірність інформації про підпри-
ємство, а вагомим недоліком – відсутність потен-
ційних можливостей розвитку бізнесу чи інших 
тенденцій у майбутньому. 

Третя група проблем знайшла висвітлення 
практичному застосуванні моделей дисконтуван-
ня грошових потоків. Так, встановлено, що модель 
DCF доцільно застосовувати за умови визначен-
ня впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 
вартість вертикально-інтегрованої компанії. Дана 
модель враховує результати не лише операцій-
ної діяльності, але й необхідний розмір реінвес-
тицій для забезпечення безперервної діяльності 
компанії. Крім того, вона враховує операційний 
та інвестиційних ризик вертикально-інтегрова-
ної компанії. Модель DCF являється чутливою 

до зміни вхідних даних, тому оцінка кожного під-
приємства потребує ґрунтовного аналізу факто-
рів впливу відповідно до галузі та особливостей 
діяльності вертикально-інтегрованої структури.

Друга модель також включає вплив зовнішніх 
та внутрішніх факторів впливу на вартість ком-
панії, дозволяє порівняти рентабельність ком-
панії з вартістю її капіталу, і зробити висновок, 
щодо ефективності корпоративного управління 
вертикально-інтегрованою структурою. Дана мо-
дель підкреслює, що вартість створюють не самі 
по собі доходи, а лише ті, які перевищують необ-
хідну прибутковість. Недоліком цієї моделі є те, 
що вона враховує лише витрати від збільшен-
ня капіталовкладень в підприємство, проте, на 
відміну від попередньої моделі, не враховує сам 
обсяг реінвестицій. Це пояснює те, що вартість 
згідно цієї моделі є завищеною. Проте застосу-
вання концепції управління на основі показни-
ка EVA є виправданим у випадках оцінки нових 
інвестиційних проектів, адже показник EVA до-
зволяє порівняти рентабельність проекту з вар-
тістю капіталу. 

Суть моделі скорегованої приведеної вартос-
ті полягає у виявленні всіх компонентів вартос-
ті бізнесу та їх окремій оцінці із застосуванням 
«правильної» ставки дисконтування для кожного 
компонента. При цьому господарська діяльність 
компанії розглядається окремо від фінансової. 
Після оцінки кожного компонента вони просто 
підсумовуються, і їх сума є вартістю компанії. Ко-
жен елемент дисконтується за відповідною став-
кою вартості капіталу з поправкою на ризик, при-
чому в розрахунок береться тільки операційний 
ризик. Скоригована приведена вартість дорівнює 
вартості ділових операцій (вартості бізнесу при 
його фінансуванні виключно за рахунок власного 
капіталу) плюс вартість всіх фінансових побічних 
ефектів: процентного податкового щита, подат-
кових збитків, витрат, пов'язаних з фінансовими 
труднощами, субсидій та інших витрат.

Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті проведеного дослідження зроблено на-
ступні висновки.

Будь-яке підприємство може бути оцінене з 
точки зору справедливої вартості, що визнача-
ється здатністю компанії генерувати в майбут-
ньому грошовий потік, та ринкової вартості, що 
є відображенням ціни за якою інвестор готовий 
придбати компанію, базуючись на власній оцінці 
очікуваний результатів від володіння компанією. 
Справедливою є та ринкова вартість, яка тотож-
на ціні на ефективних ринках. 

Перед тим, як проводити розрахунок вартості 
підприємства необхідно обрати той метод оцінки 
вартості вертикально-інтегрованої компанії, який 
би найповніше відповідав конкретним умовам, 
об'єктам і меті оцінювання, наявності та достовір-
ності інформаційних джерел для її проведення.

Оскільки вертикально-інтегровані структури 
є досить складними системами, варто здійсню-
вати оцінку вартості на основі результатів де-
кількох підходів. Це пов'язано із тим, що у ряді 
моделей оцінка вартості базується на викорис-
танні одного показника, тому прийняття рішень 
на основі оцінювання лише за одним із розгляну-
тих методів може бути помилковим. 
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Оцінка вартості вертикально-інтегрованої 
компанії ґрунтується на виявленні і оптиміза-
ції ключових факторів вартості. При здійсненні 
оцінки вартості, кожна компанія повинна адап-
тувати універсальні методики до індивідуальних 

вимог та виробничо-технологічних особливостей 
вертикальних взаємозв'язків. Обрана методика 
повинна забезпечувати оцінку не лише сьогод-
нішньої вартості вертикально-інтегровано ком-
панії, а й перспективи її зростання.

Додаток А
Характеристика моделей дисконтування грошових потоків

Модель дисконтування 
грошових потоків (FCFF)

Модель дисконтування 
надлишкових доходів (EVA)

Модель скорегованої 
приведеної вартості (APV)

Характе-
ристика 
моделі

Вартість ВІК є теперішньою 
вартістю грошових потоків 
фірми, FCFF, грошових потоків 
після всіх операційних витрат, 
реінвестування та виплати по-
датків, але до будь-яких виплат 
власникам зобов'язань та акцій.
Розрахувати грошовий потік 
фірми можна декількома спо-
собами.

У моделі надлишкових доходів 
тільки грошові надходження, 
зароблені понад необхідні дохо-
дів, розглядаються як такі, що 
створюють вартість, і поточну 
вартість цих надлишкових 
грошових потоків додають до 
суми, інвестованої у капітал 
ВІК, для оцінки її вартості.

Суть APV полягає у виявлен-
ні всіх компонентів вартості 
бізнесу та їх окремій оцінці з 
застосуванням «правильної» 
ставки дисконтування для кож-
ного компонента. Скоригована 
приведена вартість дорівнює 
вартості ділових операцій плюс 
вартість всіх фінансових по-
бічних ефектів.

Переваги 
моделі

- визначає вплив зовнішніх та 
внутрішніх факторів впливу на 
вартість ВІК;
- враховує результати не лише 
операційної діяльності, але й 
необхідний розмір реінвестицій 
для забезпечення безперервної 
діяльності;
- враховує операційний та ін-
вестиційних ризик ВІК.

- визначає вплив зовнішніх та 
внутрішніх факторів впливу на 
вартість ВІК;
- дозволяє порівняти рента-
бельність ВІК з вартістю її 
капіталу, і зробити висновок 
щодо ефективності корпоратив-
ного управління компанією.

- визначає вплив зовнішніх та 
внутрішніх факторів впливу на 
вартість ВІК;
- враховує необхідний розмір 
реінвестицій для забезпечення 
безперервної діяльності;
- дає можливість оцінити 
результати діяльності опера-
ційної та фінансової діяльності 
окремо.

Недоліки 
моделі

Модель чутлива до зміни 
вхідних даних, оцінка кож-
ного підприємства потребує 
ґрунтовного аналізу факторів 
впливу відповідно до галузі та 
особливостей діяльності ВІК.

- не враховує розмір реін-
вестицій для забезпечення 
безперервної діяльності ВІК 
(що призводить до завищення 
вартості підприємства);
- модель чутлива до зміни 
вхідних даних.

- модель чутлива до зміни 
вхідних даних;
- розрахунок очікуваної 
вартості витрат банкрутства 
характеризується високим сту-
пенем неточності.

Рекомен-
дації 

Використовувати для: купівлі-
продажу ВІК; викупу акцій; 
визначення ззастави.

Використовувати для: оцін-
ки ефективності операційної 
діяльності та корпоративного 
управління, оцінки доцільності 
здійснення інвестицій у нові 
проекти.

Використовувати для: оцін-
ки ефективності фінансової 
діяльності та корпоративного 
управління, оцінки доцільності 
здійснення інвестицій у нові 
проекти.
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НЕОПРИВАТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: УРОКИ, ЗАГРОЗИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Приватизаційні процеси в Україні упродовж всього трансформаційного періоду, здійснюються в складних та супе-
речливих умовах. Сучасна неоприватизація, як і приватизації 90-х років має за мету пошук ефективного власника, 
оптимізацію державного сектору економіки,головно великих державних підприємств, для посилення їх доходності 
і конкурентоспроможності. В статті вказано на недоцільність приватизації важливих, з огляду національної без-
пеки, державних підприємств. Широко масштабна приватизація в умовах проведення війни на Сході України, коли 
цінність активів суттєво падає, засвідчує неефективність управління державною власністю. В статті акож розглянені 
концесійні відносини, які є потужним стимулом для відродження і розвитку української економіки.
Ключові слова: неоприватизація, державний сектор, конкурентоспроможність, концесія, ефекивність.
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Постановка проблеми. У 2012 році в Україні 
було прийнято розгорнутий план новітньої при-
ватизації, відображений у Державній програмі 
приватизації [6]. Під цю програму було прийня-
то ряд доповнюючих законів: «Про морські порти 
України», «Про особливості утворення публічного 
акціонерного товариства Залізничного транспор-
ту загального користування», Постанова Кабінету 
Міністрів «Про затвердження переліку об'єктів 
державної власності, які підлягають приватизації 
у 2012-2014 роках та критеріїв визначення спосо-

бу їх приватизації» [7; 4; 12]. Метою сучасної нео-
приватизації, як і приватизації 90-х років ХХ ст. 
було пошук ефективного власника, оптимізація 
державного сектору економіки, головно великих 
державних підприємств, для посилення його до-
ходності і конкурентоспроможності.

У 2014 році закінчився термін дії Державної 
програми приватизації. Однак уже в 2015 році 
очевидним став провал вищезазначеної програми. 
Причина полягала у тому, що програма привати-
зації не давала відповіді на цілий ряд запитань:
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– яка межа оптимальної величини державно-
го сектору;

– які підприємства попадають під приватиза-
цію – лише збиткові, чи також і високорента-
бельні;

– який рівень кваліфікації і професійності іс-
нуючого менеджменту державних підприємств і 
ступінь його корумпованості;

– які соціально-інституційні наслідки прове-
деної приватизації, і як вона вплине на життя 
багатотисячного колективу державних монополі-
зованих підприємств;

– які перешкоди і ризики можуть виникнути 
в процесі приватизації;

– як будуть використані і куди будуть спря-
мовані кошти отримані від приватизації

– хто скористається результатами привати-
зації і чи не призведе вона до ще більшого май-
нового розшарування і зростання в процесі со-
ціальної напруженості.

Окупація Криму і військові дії на Сході Укра-
їни виявили ще як мінімум три додаткових запи-
тання. Перше, чи має право брати участь у при-
ватизаційних процесах капітал країни агресора. 
Друге, чи можна допустити до участі у цих про-
цесах олігархічний український капітал, частина 
якого безпосередньо причетна до дестабілізації 
на Сході України.

І третє питання, чи варто взагалі зменшувати 
частку державного сектору у період загострення 
військового конфлікту і необхідності максималь-
ної мобілізації існуючих ресурсів. Варто враху-
вати також і зниження вартості активів держав-
них підприємств у період нестабільності.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання, яке полягає 
в дослідженні відмінності сучасної приватизації 
від всіх попередніх, її особливості, проблеми, очі-
кування, успіхи та можливі загрози.

Виклад основного матеріалу. Сучасне укра-
їнське керівництво продовжує наслідувати те-
орію ринкового лібералізму, насамперед основу 
його догми – приватний сектор апріорі є більш 
ефективний ніж державний. Президент України 
П. Порошенко наголосив, що у розвинутих дер-
жава володіє десятками, а не тисячами підпри-
ємств. У збитковий державний сектор не йдуть 
інвестиції, немає можливості для модернізації 
основного капіталу, підкреслює президент [20]. 
Цієї ж думки дотримується функціонуючий Ка-
бінет Міністрів України. Прем'єр-Міністр А. Яце-
нюк запропонував виключити 1200 підприємств 
з переліку об'єктів заборонених до приватизації і 
почати процедуру міжнародного аудиту держав-
них компаній. Керівництво державної фіскальної 
служби підтверджує збитковість державних під-
приємств. Лише у 2014 році вони склали майже 
70 млрд. грн. Висновки державного керівництва 
зводяться до одного – держава є поганий мене-
джер, а здійснена приватизація стане потужним 
стимулом для розвитку економіки [23].

В контексті урядових заяв міністерство 
аграрної політики ініціює приватизацію 254 дер-
жавних підприємств. Міністр О. Павленко, по-
силаючись на результати проведеного аудиту 
стверджує, що із загальної кількості підприємств 
державного сектору лише 20% є прибутковими. 

Всі решту збиткові, або знаходяться в судах, чи 
на стадії ліквідації. Із 254 підприємств 101 буде 
приватизовано через механізм розпаювання. Де-
сять тисяч членів трудових колективів отрима-
ють земельні і майнові паї, робить оптимістичний 
висновок Міністр О. Павленко [2].

Однак викликає підозру запропонований спо-
сіб приватизації – розпаювання. Незрозуміло та-
кож також яку ж все таки мету переслідує Мі-
нагрополітики – пошук ефективного власника чи 
вирішення соціальних проблем на селі?

Суперечливість використання такої форми 
приватизації як розпаювання стає очевидною 
якщо проаналізувати процес і наслідки аграрних 
реформ на селі. Розпаювання у 90-ті роки ХХ ст. 
стало своєрідною формою соціального захисту 
зайнятих в аграрному секторі працівників. Однак 
з огляду на економічну ефективність розпаюван-
ня як форми приватизації є достатньо сумнівним. 
За роки трансформаційного періоду, внаслідок 
аграрних економічних реформ було сформовано 
багатомільйонну армію людей, наділених земель-
ними паями, більша частка з яких готова з лег-
кістю позбутися того найціннішого активу, зара-
ди якого боролися їх предки, тобто очікує лише 
на можливість цю землю продати.

Заплановане розпаювання, на наш погляд, 
призведе до того, що частина розпайованої землі 
буде долучена до присадибних ділянок і їх влас-
ників чекає ведення примітивного селянського 
господарства. Тут варто згадати одного з найбіль-
ших прихильників ринкової аграрної економіки 
Б. Пасхавера, який однак зауважує: «Банально го-
ворити про перспективність карликових сільсько-
господарських виробників, цієї явно примітивної, 
відверто регресивної форми господарювання» [9].

Інша частина власників земельних паїв попо-
внить ряди тих, хто буде з нетерпінням чекати 
утвердження ринку землі і надіятися на її ви-
гідний продаж.

Стає очевидним, що досягнення головної мети 
приватизаційних процесів – формування ефек-
тивного власника не буде досягнуто. Відповіда-
ючи на аргументи про збитковість державних 
підприємств, варто відзначити, що збитковою є 
також значна кількість приватних підприємств. 
І туди теж не йдуть інвестиції. Досвід показує, 
що інтерес до інвестування виникає лише тоді, 
коли існують прозорі правила поведінки рин-
кових суб'єктів, вільний вхід і вихід з ринку, є 
можливість реалізувати довгострокові цілі.

Дослідження, як зарубіжних так і вітчизня-
них вчених засвідчують відсутність підстав для 
однозначного, безапеляційного і необ'єктивного 
тлумачення вищої ефективності приватних під-
приємств у порівнянні із державними. Не під-
тверджується цілісність зв'язку між приватиза-
цією і економічним зростанням [11].

Недостатньо обґрунтованою є теза про те, що 
приватизація призведе до більш якісних інститу-
ційних і організаційних змін. Іспанський науко-
вець Б. Віллалонга здійснив порівняльний ана-
ліз державних і приватних підприємств у різних 
країнах і дійшов висновку, що значна частина 
державних підприємств не лише успішно конку-
рувала з приватними підприємствами, але і була 
ефективнішою від них [25].
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 У США державна власність є ефективною так 
само як і приватна, стверджує один найвидат-
ніших теоретиків у галузі державної економіки 
Дж. А. Стігліц. У цьому секторі виробляється 20% 
ВНП і зосереджена шоста частина усіх зайнятих 
[13]. Д. К. Гелбрейт вважає, що частка державного 
сектору все ще залишається надто малою [18].

В Європі оптимальною величиною державно-
го сектору визначено діапазон від 36 до 42% від 
ВВП [22].

Факторами, які визначають величину дер-
жавного сектора є: відкритість економіки, демо-
кратичні інститути влади, запити суспільства на 
соціальний захист, добробут населення, ступінь 
глобалізації економіки [19].

Успішним прикладом ефективного функціо-
нування державного сектора є Швеція та інші 
скандинавські країни. Значка частка державного 
сектора у цьому регіоні (понад 50%) зумовлена 
високим рівнем державного управління, прозо-
рим механізмом ведення бізнесу [17]. Важливим 
чинником є рівень інституційної довіри населен-
ня, який складає 63%. [21].

В Україні, за даними Міжекономрозвитку, 
частка підприємств державного сектору на по-
чаток 2013 р. загалом в економіці становить 6,8%, 
а зокрема у промисловості – 6,3% [8].

 Якщо в урядових і навколо бізнесових колах 
активно проштовхується ідея неоприватизації то 
в науково-експертному середовищі все більше 
утверджується думка про необхідність відмо-
ви від традиції бездумного продажу державних 
об'єктів. І. Ратинська, експерт по приватизації 
Інституту суспільних досліджень стверджує, що 
широкомасштабна приватизація в умовах про-
ведення АТО засвідчує неефективність підходів 
уряду до управління державною власністю. Та-
кий крок на її думку є повторенням тих помилок, 
які мали місце в усі роки української незалеж-
ності [15]. В якості доказової бази вона приводить 
три найважливіші аргументи:

1. Не визначено критеріїв згідно з якими 
об'єкти державної власності підлягають прива-
тизації.

2. Проголошено, що фіскальним завданням 
приватизаційних реформ є наповнення держав-
ного бюджету.

3. Не існує дієвих механізмів для запобігання 
участі російського капіталу у приватизації укра-
їнських підприємств.

Серйозність проведених експертом аргумен-
тів варто взяти до уваги.

Якщо не буде чітко встановлено перелік під-
приємств, що підлягають приватизації, то дуже 
ймовірно що у цих процесах будуть продовжува-
тися традиції ручного управління. Підприємства 
для приватизації будуть вибиратися без враху-
вання інтересів держави чи кон'юнктури ринку, 
а виходячи із розкладу сил у владній чи олігар-
хічній верхівці. Якщо кошти, отриманні від при-
ватизації будуть використовуватися на підтрим-
ку державного бюджету, як це мало місце в усі 
попередні роки, то це призведе до загрозливого 
скорочення стратегічних активів держави.

Однією із форм сучасної неоприватизації 
може стати концесія. У перекладі з латині цей 
термін означає уступку, дозвіл, згоду [1].

У законі України «Про концесії» цей тер-
мін визначається, як договір про передачу 
природних багатств, підприємств, інших гос-
подарських об'єктів, що належать державі чи 
місцевим органам влади в тимчасову експлу-
атацію іншим державам, іноземним фірмам, 
приватним особам. 

Концесія надається з метою задоволення по-
треб державного чи місцевих потреб, уповнова-
женими на це органами державної влади, на під-
ставі договору, на певний термін, юридичній чи 
фізичній особі для будівництва або експлуатації 
об'єктів, при умові прийняття на себе майнової 
відповідальності і підприємницького ризику [5].

Ця форма приватизації, як засвідчує вітчиз-
няний, а головно зарубіжний досвід є потужним 
стимулом для відродження і розвитку україн-
ської економіки. Вона дозволяє вийти на світо-
ві стандарти економічного розвитку, є ефектив-
ною формою залучення інвестицій. В незалежній 
Україні одним із перших концесійних проектів 
було будівництво дороги «Львів-Краковець». Це 
унікальна форма взаємовигідних партнерських 
відносин між суб'єктами концесійного процесу: 
інвестор отримує плату від користування по-
слугами (наприклад переїзду), громадяни утри-
мують зручності і комфорт, держава поповнює 
бюджет, зростає її імідж та привабливість в очах 
потенційних інвесторів. Однак експерти вказу-
ють на можливі корупційні складові концесійних 
угод. С. Максимів – голова Асоціації фахівців 
переконує, що передача державних об'єктів у 
концесію буде спрямована лише на користь ко-
місіонера, а держава отримає мізерну плату [14]. 
Експерти вказують на «вузьке» місце у викорис-
танні концесійного механізму:

– зобов'язання держави відшкодувати комісі-
онеру інвестиції, які той вкладає у модернізацію 
отриманого об'єкта.

– в окремих випадках комісіонер може зовсім 
не платити за новозбудовані об'єкти нерухомості 
і створені активи.

– у багатьох галузях національної економіки 
(транспорт морські порти, водопостачання кон-
цесійний платіж може бути набагато меншим 
ніж орендна плата.

– максимальна плата концесійного платежу 
встановлюється на рівні 10%, а мінімальна не 
регламентована (5, 3 або навіть 2%), що означає 
можливість передачі об'єктів державної власнос-
ті в концесію за символічну плату.

– внаслідок корупційного виведення окремих 
активів та їх списання величину концесійного 
платежу можна буде скоротити до мінімуму. 

В цих умовах гостро постає питання про усу-
нення корупційної складової та захист інтересів 
держави. Експерти інституту суспільних дослі-
джень пропонують заходи, які унеможливлюють 
корупцію або суттєво її зменшують [16]:

– збільшити концесійний платіж до світових 
стандартів (близько 15%).

– виключити можливість списання інвестицій 
в рахунок концесійного платежу, оскільки є не-
безпека, що інвестор не буде платити в бюджет, 
використовуючи взаємозаміну.

– розвиток та модернізація об'єктів має про-
водитися за рахунок комісіонера.
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– неможливою є встановлення однакової 
ставки платежу для звичайних і стратегічних 
підприємств.

Є загроза, що скористатися можливостями 
концесійної приватизації можуть головно олігар-
хи, маючи відповідні кошти і засоби впливу на 
владу. Про це засвідчують багаточисельні науко-
ві дослідники [3].

Недосконало проведена, або корупційно орієн-
тована приватизація другої декади ХХІ століття 
несе у собі суттєві потенційні загрози для націо-
нальної безпеки України. Тому має бути насампе-
ред чітко визначена методологія її здійснення. На 
наш погляд визначальним є методологічний підхід 
за якого процеси неоприватизації повинні розгля-
датися в контексті визначення місця і ролі держав-
ного сектору, його статусу у сучасному розвитку 
суспільства. Науковці, які займалися цією пробле-
матикою рекомендують звернути увагу на синер-
геичний метод, що дозволяє розглядати розвиток 
державного сектору через призму соціальних, еко-
номічних, культурних та інших параметрів [10].

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
сукупності вищезазначених параметрів дозволяє 
дійти висновку про те, що державний сектор є 
вагомою та невід'ємною частиною національної 
економіки. Необхідність збереження державного 
сектору, та підтримка його оптимальних розмірів 
зумовлюється функціями, які він виконує:

Економічна. На державний сектор зазвичай 
покладено виробництво тих суспільних благ, які 
не приваблюють приватний і подолання прова-
лів ринку.

Соціальна. державні підприємства в Укра-
їні це в основному великі монополізовані під-
приємства, де працюють сотні тисяч осіб. Отже 
державний сектор підтримує зайнятість, в т.ч. і 
професійну зайнятість людей з особливими по-
требами, інвалідів, що особливо важливо, вихо-
дячи із останніх подій в Україні, війни, АТО. Це 
означає, що державний сектор економіки є меха-
нізмом забезпечення соціальних гарантій.

Екологічна. Державні підприємства значно 
більше ніж приватні витрачають коштів на охо-
рону навколишнього середовища від забруднен-
ня. В добувній галузі вони є засобом запобігання 
від хижацького використання ресурсів.

Інвестиційно-інноваційна. Перебуваючи у 
державній власності суб'єкти господарювання 
менше попадають під дію несприятливої ринко-
вої кон'юнктури.

Вони мають можливості для отримання дов-
гострокових кредитів, підтримують інвестицій-
ну активність у відсталих депресивних регіонах 
створюють потужні екстенційні ефекти в сумнів-
них секторах (наприклад спиртова галузь, хімі-
ко-фармацевтична).

Національно-безпекова. Державні підриєм-
ства можуть швидко мобілізувати ресурси у 
складні для держави періоди (війна). Вони є по-
стачальниками стратегічно важливих товарів 
на внутрішньому і зовнішньому ринках (зерно, 
метал). Мають змогу будувати свою стратегію у 
глобальному економічному середовищі, керую-
чись інтересами держави.

Функція розподілу. Держава має право роз-
поряджатися 100% прибутку виробленого на цих 
підприємствах, а не 20% як у приватному секто-
рі. Державні підприємства не мають рахунків в 
офшорних компаніях. Корупційний розподіл, що 
має місце на багатьох держфірмах існує через 
відсутність належного контролю зі сторони влас-
ника, яким є держава.

Вищезазначене підтверджується думкою 
провідних вітчизняних та світових науковців. 
Державні підприємства мають всі можливості 
перетворитися у структури інноваційного роз-
витку. Це є потенційно ефективний інструмент 
державної соціальної та промислової політики 
[11]. Вони мають бути ініціаторами інновацій-
ного розвитку.

Доцільність використання державних під-
приємств є тоді, коли загальна ефективність їх 
діяльності загалом вища від індивідуальних фі-
нансових результатів діяльності конкретного 
підприємства [23].

В умовах сучасної неоприватизації відповід-
ними для цього органами державної влади мають 
бути детально проаналізовані функції державно-
го сектора економіки, його місце і роль в наці-
ональній економіці. Недосконала або корупційно 
орієнтована приватизація буде поглиблювати 
існуючі проблеми, стане стратегічною загрозою 
для національної безпеки України.
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НЕОПРИВАТИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: УРОКИ, УГРОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация
Приватизационные процессы в Украине в течение всего трансформационного периода, осуществляются в сложных 
и противоречивых условиях. Современная неоприватизация, как и приватизации 90-х годов имеет целью поиск эф-
фективного собственника, оптимизацию государственного сектора экономики, в основном крупных государственных 
предприятий, для усиления их доходности и конкурентоспособности. В статье указано на нецелесообразность при-
ватизации важных, учитывая национальной безопасности, государственных предприятий. Широко масштабная при-
ватизация в условиях проведения войны на Востоке Украины, когда ценность активов существенно падает, свиде-
тельствует неэффективность управления государственной собственностью. В статье акож рассмотрено концессионные 
отношения, которые являются мощным стимулом для возрождения и развития украинской экономики.
Ключевые слова: нео приватизация, государственный сектор, конкурентоспособность, концессия, эффективность.
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NEOPRIVATIZATION IN UKRAINE: LESSONS, THREATS, PROSPECTS

Summary
Privatization in Ukraine during the whole period of transformation, carried out in difficult and controversial circumstances. 
Modern neopryvatyzatsiya as privatization 90 years aims to search for effective owner, optimization of the public sector, 
mainly large state-owned enterprises to enhance their competitiveness and profitability. The article indicated on the 
unreasonableness of the privatization of important, in view of national security, public enterprises. Widely large-scale 
privatization in conditions of war in eastern Ukraine, where the value of the assets falls significantly, proving the 
inefficiency of state property. The article akozh viewed concession relations, which is a powerful incentive for the revival 
and development of Ukrainian economy.
Keywords: neo privatization, public sector, competitiveness, concession, efficiency.
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