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УДК 332.1

Глубоченко Катерина Олександрівна
кандидат наук з державного управління,

старший викладач кафедри менеджменту організацій
та зовнішньоекономічної діяльності

Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Розглянуто аспекти оцінювання ефективності регіонального менеджменту у контексті підвищення конкурентоспро-
можності регіону. Проаналізовано особливості оцінювання ефективності територіального управління. Визначено пріо-
ритетні комплексні показники ефективності регіонального менеджменту, серед яких розглядається маркетинг терито-
рій, та відзначені особливі функції регіонального менеджменту.
Ключові слова: регіональний менеджмент; територіальне управління; маркетинг територій; ефективність регіонального 
менеджменту.

Постановка проблеми. Інтенсифікація між-
державної конкуренції на світовому ринку вима-
гає швидких і адекватних заходів з відповіді на 
зміни кон’юнктури міжнародних ринків, особли-
во на регіональному рівні, де зосереджені осно-
вні ресурси будь-якої країни. Оскільки на регіо-
нальний менеджмент, що зосереджений саме на 
господарській діяльності регіону, покладається 
основне завдання в ефективному використанні 
ресурсів регіону, то оцінювання ефективності да-
ного процесу є актуальним та необхідним.

Господарська діяльність регіону у системі 
державного управління має супроводжуватись 
постійним моніторингом ефективності даного 
процесу для застосування органами державної 
влади та місцевого самоврядування необхідних 
коректувань своєї діяльності, якщо даний процес 
не відповідає поставленим завданням.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідження технологій регіонального ме-
неджменту в аспекті управління територіаль-
ним розвитком отримали часткове висвітлення 
у наукових працях. Це, зокрема, дослідження 
авторів О. Бавико [1], В. Варцаба [2], О. Гладкий 
[3], Г. Жаворонкова [4], Т. Самойленко [7] тощо. 
У працях зарубіжних, російських та вітчизня-
них дослідників концептуалізується поняття 
регіонального менеджменту, визначаються його 
функції та завдання. Значний обсяг досліджень 
присвячений аспектам впровадження інформа-
ційно-комунікативних технологій у систему ре-
гіонального менеджменту. 

Теоретико-методичні аспекти оцінювання 
ефективності регіонального управління пред-
ставлені досить широко. Проте публікації та роз-
робки зазначених фахівців спрямовані на загаль-
ні тенденції та особливості такого оцінювання. 
Питання оцінювання ефективності регіонального 
менеджменту в аспекті підвищення конкурен-
тоспроможності регіону у науковій літературі 
практично не розглядалося. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 
аналіз новітніх тенденцій оцінювання ефектив-
ності регіонального менеджменту як засобу під-
вищення конкурентоспроможності регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
галом оцінювання проводиться з метою з’ясування 

цінності/вартості, визначення суті, значення у по-
рівнянні зі стандартами чи показниками, що надає 
змогу робити відповідні висновки. Основу системи 
знань про методи оцінювання державного управ-
ління та їх використання становлять: діяльнісний 
(процесний) та інституціональний підходи; кіль-
кісний, якісний та порівняльний методи; фунда-
ментальні принципи – конкретності, об’єктивності, 
системності, єдності процесів оцінювання, контр-
олю і планування, доповнюваності внутріш-
нього і зовнішнього оцінювання тощо [5, с. 32].

Проблематика визначення ефективності 
функціонування механізмів діяльності органів 
регіональної влади налічує значну кількість під-
ходів, але їх певним чином можна розподіли-
ти на три напрямки: засоби оцінки економічної 
ефективності управлінської діяльності, прийо-
ми та методи оцінювання соціальних напрацю-
вань органів регіональної влади, узагальнений 
напрямок вимірювання соціально-економічної 
ефективності прийняття управлінських рішень. 
Перший напрямок тяжіє до використання кіль-
кісних показників вимірювання ефективності ді-
яльності, другий – до якісних прийомів, третій 
напрямок вдається до методів як кількісного, так 
і якісного аналізу управлінської результативнос-
ті на регіональному рівні. Застосування того чи 
іншого напрямку залежить від об’єкту впливу 
відповідного органу державної влади.

Якщо розглядати менеджмент та управління 
в системі регіонального розвитку, то регіональ-
ний менеджмент як один з видів спеціально-
го менеджменту представляє собою сукупність 
принципів, методів, форм і засобів впливу на 
господарську діяльність регіону [9, с. 100]. Проте 
повноваження регіональної влади в Україні поки 
що досить обмежені, що ускладнює оцінку ефек-
тивності даного процесу.

Саме в зв’язку з вищевикладеним, слід звер-
нути увагу на ту обставину, що в Україні даний 
термін отримав дещо інше використання. На-
приклад, В. Варцаба зазначає, що цим терміном 
визначають, як правило, управління територі-
ально-адміністративними (регіональними) утво-
реннями – регіонами [2, с. 50].

Виходячи з цього, автор визначає поняття 
«система регіонального менеджменту» як «вірту-
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альну ієрархічну структуру суб’єктів управління 
діяльністю всіх (державних, самоврядних, адмі-
ністративних і господарюючих) підсистем регіо-
ну, які взаємодіють між собою згідно з форма-
лізованими і неформальними зв’язками». Отже, 
регіональний менеджмент – це мистецтво впливу 
функціонерів систем менеджменту на їх людські 
ресурси і через них – на всі інші види ресурсів 
з метою їх ефективного використання для до-
сягнення цілей соціально-економічного розвитку 
регіону і держави [2, с.50].

Виходячи з цього принципи менеджменту, які 
застосовуються у корпораціях, підприємствах 
переносяться на регіональний рівень, що приво-
дить до виникнення нової категорії регіональний 
менеджмент [8]. Це впливає і на оцінювання його 
ефективності.

Т.Черемисіна вважає, що Міністерство регіо-
нального розвитку, будівництва на ЖКГ України 
повинно мати функції, притаманні аналогічним 
новоствореним структурам, діючим у країнах 
Центральної і Східної Європи, а саме: оцінка 
розвитку регіонів; управління фінансовими ко-
штами, що виділяються державою на реалізацію 
її регіональної політики; координація діяльності 
представників центральних органів державно-
го управління на регіональному рівні; розробка 
державних цільових регіональних та міжрегіо-
нальних програм тощо [9, с.101].

Проте регіональний менеджмент – це наука, 
що вивчає не лише розподіл продуктивних сил в 
регіоні, але й складові системи управління роз-
витком території, взаємозв’язок між ними при 
врахуванні дії об’єктивних економічних законів. 
Регіональний менеджмент реалізується в соці-
ально-економічній системі регіону, ґрунтуючись 
на підсистемі регіонального управління.

Процес регіонального управління полягає у 
впливі суб’єкта управління (представників ре-
гіональної влади, у тому числі органів місцево-
го самоврядування) на об’єкти управління. Цей 
вплив проявляється у проектуванні та удоско-
наленні раціональних організаційних структур 
регіонального управління, функціонування яких 
забезпечує досягнення поставлених цілей регіо-
нального розвитку.

До інструментів регіонального менеджменту 
відноситься і регіональна економічна політика. 
Основу ресурсного забезпечення регіонально-
го управління складає ресурсний потенціал, що 
представляє сукупність, матеріальних (в тому 
числі природних ресурсів), фінансових, трудових 
та інформаційних ресурсів. 

Показники ефективності виробництва, до 
яких належать: обсяг капітальних вкладень (ін-
вестицій), прибуток регіональних підприємств, 
продуктивність їх праці, співвідношення тем-
пів зростання заробітної плати і продуктивності 
праці, зниження частки ручної праці, фондоозб-
роєність, фондовіддача, ефективність капіталь-
них вкладень, термін окупності капітальних 
вкладень, рентабельність виробництва, абсолют-
на економічна ефективність [6] тощо використо-
вуються у якості кількісних методів оцінювання 
ефективності регіонального менеджменту. Ці по-
казники потрібні для аналізу ефективності вико-
ристання регіональних ресурсів, оскільки дають 

змогу визначити недоліки, помилки і диспропор-
ції у територіальній організації господарства.

Проте без використання якісних показників 
регіонального менеджменту неможливо провести 
комплексне оцінювання його ефективності.

О. Бавико зазначає, що в умовах постінду-
стріального розвитку територію необхідно роз-
глядати не стільки як фізичний базис з певни-
ми кордонами, скільки як соціальне явище, що 
створюється людьми, які й надають їй індивіду-
альність [1, с.11]. Відповідно, одним з основних 
завдань регіонального менеджменту є створення 
економічних і правових механізмів, здатних роз-
винути у людей ініціативу й прагнення до онов-
лення й довгострокового інноваційного й природо 
та енергозберігаючого господарювання. 

Тому автор вважає, що такий виклик управ-
лінській системі та суспільству став настіль-
ки серйозним, що несвоєчасна реакція на нього 
може привести не просто «до втрати темпу», а 
до втрати можливості взагалі втримати Україну 
у межах сучасного соціально-економічного роз-
витку. Натомість творче поєднання комплексів 
лежить в основі кон’югаційної інтеграції – до-
бровільної та цілеспрямованої взаємодії господа-
рюючих, владних, суспільних та інших суб’єктів, 
що функціонують на території й породжують у 
ході творчого використання системи факторів, 
умов і відносин нові підходи, цілі, завдання й 
основні напрями розвитку території [1, с.11-13].

Так автор робить висновок, що основним за-
вдання регіонального менеджменту є розвиток 
територій як процес об’єднання знань територі-
альних суб’єктів про ефективний довгостроковий 
розвиток території та перетворення цих знань у 
практику скоординованих дій на основі добро-
вільності й соціальної орієнтованості.

Такий підхід об’єднує обидва критерії ефек-
тивності регіонального менеджменту – кількіс-
ний та якісний.

Отже, критерієм ефективності регіонального 
менеджменту має виступати покращення рівня 
життя населення та його якості. Розвиток тери-
торії може бути ефективним за умов, коли комп-
ромісні соціально орієнтовані й скоординовані дії 
починають відповідати економічним, соціальним і 
морально-культурним інтересам економічно і со-
ціально активного населення. Якщо ж цього не від-
бувається, то активізуються міграційні процеси і 
люди переміщуються в більш сприятливі регіони.

Важливою формою реалізації зазначених ас-
пектів регіонального розвитку є стратегічне пла-
нування, яке дає можливість впровадити ефек-
тивне управління регіоном як єдиним організмом 
та забезпечити належний рівень життя його на-
селення [4, с.26].

Але для цього необхідною є зміна структури 
управління та впровадження принципів сучасно-
го менеджменту. Г.Жаворонкова щодо цього за-
значає, що сучасний менеджмент має великий 
вплив на розвиток людини і суспільства та ство-
рює свої цінності і формує соціально-етичні пе-
реконання. Серцевиною сучасного менеджменту 
є людські ресурси і підприємницька економіка. 
Тому його перша задача – це добитися того, щоб 
інформація, знання, досвід і інновації стали про-
дуктивною силою [4, с.28].
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Ефективність регіонального менеджменту при 
цьому розглядається в двох важливих аспектах: 
з одного боку регіональний менеджмент сприяє 
оптимізації конкурентоспроможності регіону, а з 
іншого боку – сприяє процесу розвитку продук-
тивних сил регіону в залежності від його специ-
фіки. При цьому регіональний менеджмент ви-
конує особливу посередницьку та комунікативну 
функцію – поєднує муніципальні та державні 
органи влади з іншими регіональними суб’єктами 
та інституціями.

Таким чином, можна запропонувати серед 
комплексних показників ефективності регіональ-
ного менеджменту розглядати наступні:

– рівень надходження інвестицій до регіону 
(внутрішні та зовнішні);

– ефективність маркетингу території (кіль-
кість туристів, що відвідує регіон);

– розвиток інтелектуального ресурсу регіону 
(показники інноваційності).

Щодо другого показника, то його важливість 
лише нещодавно стала об’єктом наукових до-
сліджень. Суб’єктами, що активно здійснюють 
«просування» регіону, тобто залучення до регі-
ону кваліфікованих професійних кадрів, інвес-
тицій та відвідувачів, є органи державної влади 
органи місцевого самоврядування, місцеві еко-
номічні агентства розвитку, торгово-промисло-
ві палати тощо. Їхня діяльність спрямована на 
привернення уваги до регіону потенційних та 
утримання наявних споживачів іміджу регіону. 
Головною метою цих суб’єктів регіонального ме-
неджменту є створення, підтримка та корекція 
іміджу регіону задля підвищення його конкурен-
тоспроможності.

Поширений термін «брендинг територій» 
фактично розкриває прийоми та методи, що до-
зволяють підвищити зусилля регіонального ме-
неджменту у приверненні уваги до свого регіону 
та зростанні його конкурентоздатності.

Т.Мещеряков зазначає, що брендинг території 
відрізняється тим, що він є носієм інтегрально-
го економічного смислу, що призводить до клас-
теризації різних видів господарської діяльності, 
що реалізується на території регіону, і через це 
підвищує ефективність її соціально-економічно-
го розвитку. Тому автор пропонує термін «інте-
гральний економічний бренд території».

За ним будь-яка територія – сільське посе-
лення, місто, невелика місцевість, великий район, 
макрорегіон та інше – може бути репрезентована 
як цілеспрямований, детально структурований 
образ. Цей образ території може бути розробле-
ний, сформований як геокультурний бренд, який 
враховує географічне розташування регіону, 
його природно-ресурсний потенціал, національ-
но-культурні особливості та знакову й міфоло-
гічну символіку регіону. 

Висновки з даного дослідження. З наведеного 
вище можна зробити наступні висновки. Кількісні 
показники ефективності територіального управ-
ління розглядаються для аналізу ефективності 
використання регіональних ресурсів, оскільки 
допомагають визначити недоліки у територіаль-
ній організації господарства. Використання якіс-
них показників сприяє оптимізації конкуренто-
спроможності регіону та процесу розвитку його 
продуктивних сил. При цьому регіональний ме-
неджмент виконує певну посередницьку та ко-
мунікативну функцію – поєднує муніципальні та 
державні органи влади з іншими регіональними 
суб’єктами. Серед комплексних показників ефек-
тивності регіонального менеджменту пропону-
ється розглядати рівень надходження інвестицій 
до регіону (внутрішні та зовнішні), ефективність 
маркетингу території, розвиток інтелектуального 
ресурсу регіону. Перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі пов’язані з більш де-
тальним аналізом виділених комплексних показ-
ників ефективності регіонального менеджменту.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті аналізуються методики по управлінню витратами на підприємствах машинобудівної галузі в умовах кризи. 
Виокремлено вже існуючі на підприємствах машинобудівної галузі бізнес-процеси, проведено їх декомпозицію та 
обґрунтовано необхідність їх перебудови та доповнення. Бізнес-процеси управління витратами визначено та іденти-
фіковано на базі методологiї функціонального моделювання IDEF0. З метою підвищення продуктивності та ефектив-
ності управління витратами на підприємствах машинобудування в умовах кризи перебудовано структуру функцій та 
бізнес-процесів, на прикладі підприємства машинобудівної галузі ТОВ «А».
Ключові слова: витрати, криза, управління, бізнес-процес, машинобудування, 

Постановка проблеми. В сучасній економіч-
ний ситуації та в умовах кризи підприємства 
машинобудівної галузі працюють не рентабель-
но та з низькою ефективністю. Дана ситуація 
ускладнюється відсутністю ефективної системи 
та методик управління витратами в умовах кри-
зи. Бізнес-процеси по управлінню витратами в 
умовах кризи не є ефективними та вимагають 
удосконалення. Сучасна економічна ситуація ви-
магає впровадження на підприємствах машино-
будування високоефективних методів управління 
витратами з метою підвищення конкурентоздат-
ності вітчизняної продукції та виходу підпри-
ємств машинобудівної галузі з кризи.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в перебудові та доповненні вже існуючих 
бізнес-процесів на підприємствах машинобудів-
ної галузі. Реалізація поставленого завдання буде 
проводитись на основі наявних бізнес-процесів 
підприємства машинобудівної галузі ТОВ «А».

Виклад основного матеріалу дослідження.
Під час розкриття сутності процесу управлін-

ня витратами в умовах кризи в межах процесно-
го підходу, визначення та ідентифікація процесів 
реалізується на базі методології функціональ-
ного моделювання IDEF0. Призначення IDEFO 
формалізація та опис бізнес-процесів. Особливіс-
тю IDEF0 є її акцент на ієрархічне представлен-
ня об'єктів, що значно полегшує розуміння пред-
метної області. В IDEF0 розглядаються логічні 
зв'язки між роботами, а не послідовність їх вико-
нання в часі [1]. Розглянувши основні теоретич-
ні аспекти варто перейти до розгляду існуючої 
бізнес-моделі управління витратами на підпри-
ємстві ТОВ «А». Підприємство ТОВ «А» виконує 
процес управління витратами в умовах кризи 
в чотири етапи. На рис. 1, 2, 3, 4, 5 розгляне-
мо етапи бізнес-процесу управління витратами, 
що використовується на підприємстві. До проце-
су управління витратами підприємства в умовах 
кризи входить: аналіз структури витрат, аналіз 

Рис. 1. Контекстна діаграма моделі  
«Управління витратами в умовах кризи ТОВ «А»  

та її декомпозиція

абсолютних показників витрат в динаміці, ви-
явлення ознак кризи в управлінні витратами та 
розробка й реалізація заходів з подолання кри-
зи на підприємстві. Всі процеси є важливими та 
необхідними для ефективного та якісного управ-
ління витратами підприємства в умовах кризи. 

Після розгляду контекстної діаграми бізнес-
процесів управління витратами на підприємстві 
в умовах кризи, слід перейти на наступні рівні. 
На рис. 3, 4, 5 відображено декомпозицію про-
цесів другого рівня: аналіз структури витрат, 
аналіз абсолютних показників витрат в динаміці, 
виявлення ознак кризи в управлінні витратами 
та розробка й реалізація заходів з подолання 
кризи на підприємстві. Виявлення ознак кризи в 
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управлінні витратами є важливими моментом в 
управлінні витратами, адже дає можливість для 
швидкого реагування на них та їх нейтралізації. 
Останнім етапом є розробка та реалізація захо-
дів з подолання кризових явищ, які виявленні на 
попередньому етапі.

Дане підпорядкування процесів в управлінні 
витратами є актуальним та доцільним для ефек-
тивного управління витратами в умовах кризи на 
ТОВ «А».

Важливим етапом аналізу витрат на виробни-
цтво є оцінка їх структури, що проводиться за 
такими етапами: аналіз витрат на виробництво 
за елементами витрат; аналіз витрат, згрупова-
них за їх функціональною роллю у виробничому 
процесі, тобто за статтями калькуляції; аналіз 
прямих матеріальних і трудових витрат; аналіз 
непрямих витрат. Дані етапи є доречними в де-
композиції «Аналізу структури витрат», так як 
дають можливість поступово розкрити кожний 
елемент витрат та проаналізувати їх структуру, 
проаналізувати структуру витрат за статтями 
калькуляції, які з яких безпосередньо формують 
собівартість продукції, з метою виявлення най-
більш витратних частин процесу виробництва та 
подальшої їх мінімізації. Також важливим є ана-
ліз трудових та матеріальних затрат, для того, 
щоб проаналізувати об’єми витрат на сировину 
та основні матеріали, які становлять основу про-
дукції, їх можливу мінімізацію та мінімізацію 
витрат на допоміжні матеріали. Аналіз трудо-
вих витрат надає можливість продемонструвати 
частку некорисних трудових витрат, як, напри-
клад, виплати заробітної платні робітникам, не 
зайнятим к виробничому процесі. Аналіз непря-
мих витрат є завершуючим етапом, так як дає 
можливість проаналізувати всі ті, витрати, які 
не ввійшли до попередніх етапів та до собівар-
тості продукції. Саме адміністративні та управ-
лінські витрати, витрати на опалення та освіт-
лення приміщень, та інші витрати, які не можна 
віднести на конкретний вид продукції, можуть 
бути зменшеними з метою виходу з кризової си-
туації на підприємстві. Другим етапом є аналіз 
показників витрат в динаміці. Він розбивається 
на аналіз індивідуальних показників в динаміці, 
групових та загальних.

Індивідуальними є показники, які виража-
ють обсяги кількісних ознак у окремих одиниць 
сукупності. Наприклад, чисельність працівників 
підприємства, виробництво валової продукції на 

підприємств та ін. В даному випадку – це аналіз 
показників витрат досліджуваного підприємства 
ТОВ «А». 

Аналіз групових показників – це аналіз роз-
мірів ознак або чисельності одиниць у окремих 
частин сукупності. Проводять шляхом підсу-
мовування абсолютних розмірів ознаки у окре-
мих одиниць сукупності або підрахунку числа 
одиниць сукупності, що входять в окремі гру-
пи. Аналіз загальних показників базується на 
обробці абсолютних показників, які виражають 
розміри ознаки у всіх одиниць сукупності. Вони  
є результатом зведення даних статистично-
го спостереження. Наприклад, фонд заробітної 
плати підприємств району, вартість основних ви-
робничих фондів в підприємств машинобудівної 
галузі області.

Наступним етапом є виявлення ознак кризи 
на підприємстві. Криза є відображенням сутності 
та характеру протиріч, які накопичені в межах 
підприємства та потребують їх розв’язання для 
забезпечення подальшого функціонування або 
розвитку. У процесі взаємодії між собою та із 
зовнішнім оточенням окремих елементів мікро-
економічної системи виникають загострення су-
перечностей, які призводять до кризових явищ в 
діяльності підприємства.

 

Рис. 3. Декомпозиція роботи  
«Аналіз показників витрат в динаміці»

Виявлення ознак кризи проходить за такими 
напрямками як: виявлення суперечностей між 
ціною продукції та ціною на товари конкурентів; 
виявлення суперечностей між необхідним обся-
гом ресурсів та можливістю їх залучення; ви-
явлення суперечностей між плановими та фак-
тичними показниками; визначення недоліків та 
проблем в управлінні витратами.

Рис. 4. Процес «Виявлення ознак кризи  
в управлінні витратами»

Рис. 2. Декомпозиція роботи  
«Аналіз структури витрат»
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Ступінь загострення наявних протиріч обу-
мовлює стадію кризи, її тривалість, характер на-
слідків тощо. Наступний етап полягає у розробці 
та реалізації заходів з усунення ознак кризових 
явищ на підприємстві.

Даний етап включає: розробку концепції по-
долання кризи, яка націлена на ефективне та 
оперативне управління витратами;реалізацію цієї 
концепції для усунення кризи і її наслідків; зі-
ставлення аналітичної довідки по управлінню 
витратами в умовах кризи. В свою чергу, кожен 
з цих етапів включає більш детальні завдання.

Рис. 5. Процес «Розробка та реалізація заходів  
з подолання кризи»

Контекстна діаграма моделі «Управління ви-
тратами в умовах кризи ТОВ «А» та її декомпо-
зиція, у вигляді як є, не є досконалою, так як не 
є достатньо інформативною для повного та чіт-
кого виявлення ознак кризи на підприємстві, та 
подальшого розроблення заходів з їх подолання. 
Дана модель не має в своєму складі ефективних 
інструментів управління витратами та має недо-
сконалий процес розробки та реалізації заходів 
з подолання кризи. В початковій моделі не ви-
окремлюється окремим етапом процес оцінки за-
стосовуваних заходів, що є не допустимим, якщо 
мати на меті подальший розвиток та удоскона-
лення процесів ефективного управління витрата-
ми. Початкова модель є діючою на підприємствах 
машинобудування, але потребує удосконалення: 
включення до неї ефективних методів управління 
витратами та введення в даний процес ще одного 
робітника, чиїми функціональними обов’язками 
був би тільки безпосередній аналіз вхідної ін-
формації з витрат та їх обсягу, та їх оцінка та 
розробка послідуючих рішень, так як на нашому 
підприємстві ТОВ «А» дуже малий штат фінан-
сових співробітників, тому глибокий фінансовий 
аналіз, планування та контроль потребує додат-
кового часу, а отже і навантаження робітників.

Описана модель представляє собою вже іс-
нуючий процес управління витратами, який є 
типовим для вітчизняних підприємств машино-
будування. В процесі оцінки та налізу процесу 
управління витратами підприємств машинобуду-
вання встановлено, що існуючий процес управ-
ління витратами потребує оптимізації та вдо-
сконалення. Здійснювати оптимізацію доцільно 
на основі побудови моделі TO-BE, в якій слід до-
дати до декомпозиції контекстної діаграми етап 
«Управління витратами в умовах кризи ТОВ «А» 
два процеси такі, як «Факторний аналіз», після 
виявлення ознак кризи в управлінні витратами, 

та «Побудова стратегічної карти»[2]. Також про-
понується удосконалити останній етап «Розробка 
та реалізація заходів з подолання кризи» та ви-
окремити окремим етапом «Оцінку ефективності 
застосовуваних заходів». З введенням таких ета-
пів як «Факторний аналіз» та «Побудова страте-
гічної карти», можна більш детально проаналізу-
вати вплив окремих факторів на результативний 
показник та оцінити ефективність управління ви-
тратами за набором показників, підібраних таким 
чином, щоб врахувати всі суттєві аспекти процесу 
управління витратами [3]. На рис. 6, 7, 8 відобра-
жено удосконалену бізнес-модель управління ви-
тратами в умовах кризи на підприємстві ТОВ «А».

Рис. 6. Декомпозиція контекстної діаграми  
за напрямом TO-BE

Новими роботами скорегованої бізнес-моделі 
є роботи з побудови факторної моделі та побу-
дови стратегічної карти. Як видно з рис. 7 осно-
вними складовими діями процесу «Побудова 
стратегічної карти» є по-перше проведення ре-
троспективного аналізу управління витратами, 
по-друге – аналіз практики управління витрата-
ми конкурентів з метою поліпшення власних по-
зицій на ринку. Провівши перші два етапи, вже 
мається база для співставлення основних рис 
існуючих підходів до управління витратами та 
основі цього проводиться розробка стратегічного 
управління витратами, що має на виході стра-
тегічну карту, що дає можливість перетворити 
стратегію підприємств машинобудівної галузі в 
набір збалансованих показників, які пов’язані 
між собою причинно-наслідковими зв’язками.

Рис. 7. Декомпозиція роботи  
«Побудова стратегічної карти»

Проаналізувавши етап «Розробка та реалі-
зація заходів з подолання кризи» в контекстній 
діаграмі, мається на меті поліпшення цього про-
цесу з метою удосконалення загального бізнес-
процесу та підвищення його ефективності.
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На рис. 8 представлена скорегована декомпо-
зиція роботи «Розробка та реалізація заходів з 
подолання кризи» в яку включені такі етапи як 
розробка базових сценаріїв з мінімізації витрат, 
оцінювання вартості на наслідків кожного з сце-
наріїв та на основі даного оцінювання вибір опти-
мального сценарію.

Рис. 8. Скорегована декомпозиція роботи  
«Розробка та реалізація заходів з подолання кризи»

Скоригована модель управління витратами 
на підприємстві ТОВ «А» відрізняється від ба-
зової моделі тим, що містить ефективні методи 
управління витратами, такі, як побудова фак-
торної моделі та стратегічної карти, які нададуть 
можливість виявити шляхи мінімізації витрат з 
метою виходу з кризової ситуації та збільшення 
прибутку, або ж мінімізації збитків. Нова модель 
містить відкоригований процес розробки та реа-
лізації заходів з подолання кризи, який є одним 
ключових , та містить наступні важливі етапи 
такі, як розробка базових сценаріїв, оцінювання 

вартості та наслідків реалізації даних сценаріїв 
та вибір оптимального, та його реалізація, яких 
не було в початковій моделі. Саме дана деком-
позиція цього процесу надасть можливість за-
стосовувати на практиці саме той сценарій, який 
є найбільш ефективним, виходячи з розрахун-
ків та їх порівняння. Також у запропонованій 
моделі виокремлюється окремим етапом оцінка 
ефективності обраного та реалізованого сцена-
рію, адже в подальшому це надасть підґрунтя 
для прийняття рішень та розробки подальших 
планів. Дана модель дозволить розробити ефек-
тивні шляхи мінімізації витрат на основі повного 
та ґрунтовного їх аналізу й мінімізувати збитки 
від необґрунтованих рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
биваючи підсумки, слід зазначити, що побуду-
вавши контекстну діаграму моделі «Управління 
витратами в умовах кризи ТОВ «А» та скоре-
говану контекстну діаграму даної моделі, мож-
на сформувати наступні висновки. Бізнес-процес 
управління витратами в умовах кризи на підпри-
ємствах машинобудування не є досконалим та 
потребує покращення. Для ефективної розробки 
заходів з подолання кризових явищ в процесах 
управління витратами на підприємствах маши-
нобудування, необхідно ввести додаткові проце-
си, такі як побудова факторної моделі та стра-
тегічної карти. Пропонується, також, введення 
додаткової посади для обробки даної інформації 
та її аналізу, так як наявний штат не має особи, 
до обов’язків якої входили б дані дії. Введення 
посади фінансового аналітика, наприклад, дасть 
змогу більш глибоко аналізувати стан управління 
витратами на підприємстві та відстежувати стан 
зовнішнього середовища, який на нього впливає. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
В статье анализируются методики по управлению затратами на предприятиях машиностроительной отрасли в усло-
виях кризиса. Выделены существующие бизнес-процессы, проведена их декомпозиция и обоснована необходимость их 
перестройки и дополнения. Бизнес-процессы управления затратами определены и идентифицированы на базе методо-
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логии функционального моделирования IDEF0. С целью повышения производительности и эффективности управления 
затратами на предприятиях машиностроения в условиях кризиса перестроено структуру функций и бизнес-процессов 
на примере пред-приятия машиностроительной отрасли ООО «А».
Ключевые слова: расходы, кризис, управление, бизнес-процесс, машиностроение.
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Summary
The article analyzes methods to manage the costs of engineering industry in a crisis. Аllocated to existing business 
processes and conducted their decomposition and transformation. Business processes identified based methodology of 
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БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ТЕНДЕНЦІЇ

У статті визначено основні характеристики боргової безпеки, виявлено чинники впливу на рівень боргової безпеки 
держави та охарактеризовано індикатори її виміру. Проаналізовано фактичні значення індикаторів стану боргової 
безпеки держави за 2011 – 2015 роки. Також зроблено висновки щодо стану боргової безпеки держави та запропо-
новано заходи щодо її зміцнення.
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Постановка проблеми. Сучасний економіч-
ний розвиток України характеризується стрім-
ким збільшенням обсягів державного боргу, що є 
причиною зростання боргового навантаження на 
бюджет і, як наслідок, погіршення стану боргової 
безпеки держави, що негативно позначається як 
на самостійності держави, так і на рівні життя 
населення. Без належного забезпечення стану 
боргової безпеки держави є безперспективним 
покращення економічного зростання країни та 
демократизація життя суспільства [1].

Зростання розміру державного боргу при-
зводить до зниження рівня боргової безпеки 
держави та спричиняє низку негативних на-
слідків, серед яких варто виділити підвищення 
відсоткових ставок на ринку державних запо-
зичень, зростання податкового навантаження на 
суб’єктів господарювання, зменшення спожив-
чих витрат населення, відтік з країни коштів на 

обслуговування боргу, зниження міжнародного 
престижу країни [2].

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналізі стану боргової безпеки у 
розрізі основних індикаторів та пошук шляхів її 
зміцнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми боргової безпеки широко розгляда-
ються як зарубіжними, так і вітчизняними вче-
ними. Серед українських науковців, які здій-
снили ґрунтовні дослідження питань боргової 
безпеки України та провели аналіз її стану на 
основі відповідних індикаторів, варто відзначити 
Л. С. Омельченко [3], Л.П. Лондар [8], В.В. Лось 
[4], І.Р. Чуй [5], К.М. Ярош [7] та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оптимальний стан боргової безпеки полягає в 
тому, що він сприяє стійкості до глобалізаційних 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ14

5 (12), жовтень 2016

загроз та надає достатній обсяг фінансових ре-
сурсів для держави, що підвищує ефективність 
функціонування національної економіки.

Перевищення гранично допустимого обсягу 
державного боргу може спричинити проблеми 
спроможності країни виконувати свої платіжні 
зобов'язання повною мірою. Вивчення вітчизня-
ними вченими питання впливу державного боргу 
на економіку знайшло своє вираження в аспекті 
поняття боргової безпеки.

Боргова безпека країни є досить складним та 
суперечливим явищем, тому існує багато підхо-
дів до визначення її сутності.

У широкому розумінні під борговою безпекою 
держави розуміють певний рівень внутрішньої і 
зовнішньої державної заборгованості з урахуван-
ням вартості обслуговування та ефективності ви-
користання внутрішніх і зовнішніх запозичень й 
оптимального співвідношення між ними, достат-
ній для вирішення нагальних соціально-економіч-
них потреб, що не загрожує втраті суверенітету 
та руйнуванню вітчизняної фінансової системи.

У вузькому розумінні боргову безпеку дер-
жави можна визначити як оптимальне співвід-
ношення між внутрішніми та зовнішніми запо-
зиченнями з урахуванням сумарної величини 
державного боргу та вартості обслуговування 
його складових [3, с. 310].

Таким чином, боргова безпека це оптимальне 
співвідношення між внутрішніми та зовнішніми 
запозиченнями, що дозволяє для держави здій-
снювати покладені на неї повноваження без за-
лучення нових додаткових позик.

Суб’єктами забезпечення боргової безпеки 
держави рівною мірою є всі фінансові агенти в 
межах їх функцій та ролі у боргових відносинах: 
Президент України; Верховна Рада України; Ка-
бінет Міністрів України; Рада національної без-
пеки і оборони України; Міністерство фінансів 
України; Національний банк України; Державна 
казначейська служба України та ін.

Об’єктами боргової безпеки держави є борго-
ві відносини всіх сфер і ланок фінансової сис-
теми держави. Водночас система забезпечення 
боргової безпеки, законність її функціонування 
повинна ґрунтуватися на відповідній норматив-
но-правовій базі, що забезпечуватиме її функці-
онування [4 с. 153].

Найбільш суттєво на рівень боргової безпеки 
впливають такі чинники: 

1) стан нормативно-правової бази: регламен-
тація формування, управління позиками та від-
повідна стратегія боргової політики; 

2) загальна структура та обсяг наявних дже-
рел запозичень, що можуть включати: види ва-
лют, умови емісії боргових зобов’язань, їх обслу-
говування та погашення; 

3) стабільність монетарної політики, динаміки 
економічного зростання;

4) стан соціально-економічного розвитку; 
5) стійкість політичного курсу країни.
Беручи за основу елементи фінансової без-

пеки держави, визначимо основні характеристи-
ки боргової безпеки: ефективність боргової по-
літики; незалежність фінансової системи, тобто 
здатність держави самостійно визначати цілі, 
механізми залучення фінансових ресурсів та на-
прями їх використання; платоспроможність дер-
жави, тобто її здатність повноцінно виконувати 
свої зобов’язання з повернення боргів та плате-
жів з їх обслуговування; стабільність економіки 
та стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз не-
гативних впливів [5, с. 823].

У світовій практиці для оцінки боргової без-
пеки існує перелік показників-індикаторів, що 
використовуються Світовим банком та ЄБРР. 
Найбільшим відомим нормативним документом, 
рекомендаціями якого користуються як країни 
ЄС, так і інші країни світу, є Маастрихтський 
договір. В Україні, за національним законодав-
ством, нормативні значення рекомендованих ін-
дикаторів є дещо іншими.

У 2013 році Наказом Міністерства економіч-
ного розвитку та торгівлі України була затвер-
джено Методичні рекомендації щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України [6]. Дана ме-
тодика передбачає оцінку стану складових еко-
номічної безпеки, в тому числі й боргової без-
пеки України на основі відповідних показників. 
Для оцінки останньої у методиці передбачено 
5 індикаторів та 5 рівнів значень кожного окре-
мого показника: оптимальне (XRопт), задовіль-
не (XRздв), незадовільне (XRнездв), небезпечне 
(XRнебезп), критичне значення (XRкрит). Інди-
катори боргової безпеки, відповідно до методич-
них рекомендацій відображено в таблиці 1.

Можна підмітити, що з рекомендованих до ви-
користання українською методикою індикаторів 
боргової безпеки, три (1-й, 2-й та 5-й) подібні до 
тих, що рекомендовані Світовим банком та ЄБРР. 

Таблиця 1
Індикатори боргової безпеки України

Найменування індикатора,  
одиниця виміру

Характеристичні значення індикатора
Оптимальне Задовільне Незадовільне Небезпечне Критичне

1. Відношення обсягу державного 
та гарантованого державою боргу 
до ВВП, %

20 30 40 50 60

2. Відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, % 40 45 55 60 70

3. Середньозважена дохідність 
ОВДП на первинному ринку, % 4 5 7 9 11

4. Індекс EMBI + Україна 200 300 500 700 1000
5. Відношення обсягу офіційних 
міжнародних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу, %

50 45 41 36 20
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Два індикатори (3-й та 4-й) є особливими. Серед 
особливих індикаторів – Індекс EMBI+Україна 
(характеристика того, наскільки прибутковість 
українських суверенних євробондів перевищує 
прибутковість американських десятирічних каз-
начейських облігацій) та індикатор «Середньо-
зважена дохідність ОВДП» (дохідність облігацій 
внутрішньої державної позики) орієнтований на 
обмеження надмірної дохідності державних цін-
них паперів.

У міжнародній практиці головним критерієм 
оцінювання боргової безпеки є співвідношення 
державного боргу та фінансових ресурсів, тобто 
розміру ВВП.

Індикатори боргової безпеки прийнято об-
межувати пороговими або граничними значення-
ми, оскільки до певних меж ситуація із впливом  
боргу на економіку і фінансово-кредитну сферу 
країни загалом може перебувати під контролем 
держави, однак, перевищення цих меж при-
зводить до виникнення і поглиблення кризових 
явищ у країні.

Дуже важливим при цьому є аналіз коефіці-
єнтів у динаміці, а не в якості статичних показ-
ників. Адже аналіз динаміки показників боргової 
безпеки у часі (особливо разом з іншими макро-
економічними змінними) може допомогти розро-
бити систему «сигналів раннього попередження» 
про можливі боргові кризи або проблеми з обслу-
говуванням заборгованості [7, с. 209].

Світова практика свідчить про широке ви-
користання інструментів боргової політики для 
фінансування видатків державного бюджету, що 
призводить до формування та збільшення обсягів 
державного боргу та, при умові його оптималь-
ного розміру, може бути нормальним явищем у 
фінансовому господарстві цивілізованої країни.

Тому важливим є проведення аналізу значень 
показників стану боргової безпеки держави. По-
рогові та фактичні значення індикаторів стану 
боргової безпеки України за 2011 – 2015 роки 
наведено в таблиці 2.

Першим індикатором боргової безпеки дер-
жави є відношення державного та гарантованого 
державою боргу до ВВП. Його значення протягом 
2011 – 2013 років становило приблизно 40% та 
знаходилось на незадовільному рівні. Тільки за 
1 рік з 2013 по 2014 рік відношення обсягу дер-
жавного та гарантованого боргу до ВВП зросло 
на 29,39%, що є досить негативним. У 2015 році 
державний та гарантований державою борг 
склав 98,33% від ВВП України, що характеризує 

перевищення критичного значення та свідчить 
про значну фінансову залежність держави від 
запозичень. Протягом 2011 – 2015 року спосте-
рігається значне зростання загальної суми боргу. 
В 2015 році загальна сума державного боргу ста-
новить 1572,18 млрд. грн., що більше порівняно 
з 2014 роком на 471,35 млрд.грн. та 2011 роком – 
на 1099,08 млрд. грн. Дане збільшення зумовлене 
зростанням внутрішніх та зовнішніх запозичень 
для обслуговування та погашення минулих бор-
гів, а також значним знеціненням національної 
валюти. 

Серед негативних явищ, пов’язаних із збіль-
шенням державного боргу, слід назвати наступні: 
вразливість вітчизняної фінансової системи від 
кон’юнктури світової фінансової системи; неста-
більність валютних курсів, яка може вплинути 
на можливості виконання зобов’язань у визна-
чені строки; невідповідність валюти запозичень 
і валюти основної частини активів суб’єкта гос-
подарювання; розриви у строках між залуче-
ними коштами на зовнішніх ринках і строками 
надходжень коштів від реалізації інвестиційних 
проектів, кредитування банками суб’єктів госпо-
дарювання; неможливість виконати зобов’язання 
при ускладненнях з доступом до джерел інозем-
ної валюти; низька ліквідність світових фінансо-
вих ринків може знизити можливості щодо ре-
структуризації заборгованості [3, с. 315].

Якщо розглядати відношення валового зо-
внішнього боргу до ВВП, то воно оптимальне на 
рівні 40%. При цьому, протягом аналізованого 
періоду значення індикаторів значно перевищує 
критичне, яке становить 70%. 

Протягом 2011 – 2015 років найбільша сума 
валового зовнішнього боргу в 2015 році, який 
на кінець 2015 року становив 118,7 млрд. дол. 
США. Відносно ВВП обсяг боргу зріс за рік з 
93,9% до 131,3%. На значне зростання індикато-
ра 2015 року також вплинуло значне зменшення 
обсягу ВВП в доларах США – 90,6 млрд. дол., 
зокрема за рахунок валютного курсу гривні. 
Зростаюче боргове навантаження на економіку є 
значною загрозою борговій безпеці.

Середньозважена дохідність облігацій вну-
трішньої державної позики на первинному рів-
ні, починаючи з 2012 року, значно перевищує 
критичний рівень – 11%. Найбільше значення 
індикатора в 2014 році – 16,65%. Спостерігаєть-
ся тенденція до зменшення значення індикатора 
протягом 2015 року, що є позитивним та свідчить 
про зменшення тиску інфляційних процесів.

Таблиця 2
Порогові та фактичні значення індикаторів стану боргової безпеки України за 2011 – 2015 роки

Найменування індикатора, одиниця виміру Порогові 
значення

Фактичні значення індикаторів
2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Відношення обсягу державного та гарантова-
ного державою боргу до ВВП, % 20-60 36,40 36,70 39,91 69,3 98,33

Відношення обсягу валового зовнішнього боргу 
до ВВП, % 40-70 77,37 76,59 77,51 93,83 131,29

Середньозважена дохідність ОВДП на первин-
ному ринку, % 4-11 9,17 13,56 13,78 16,65 12,7

Відношення обсягу офіційних міжнародних ре-
зервів до обсягу валового зовнішнього боргу, % 20-50 25,19 18,23 14,37 5,94 11,2

Розроблено на основі даних [9]
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Важливим показником боргової безпеки є 
співвідношення між офіційними міжнародними 
резервами та валовим зовнішнім боргом. Цей ін-
дикатор підтверджує здатність країни виконува-
ти свої зовнішні зобов’язання. Оптимальне зна-
чення даного індикатора становить 50%. 

Протягом 2011 – 2015 років значення інди-
каторів перевищують критичний рівень, що 
свідчить про неспроможність держави розрахо-
вуватись за своїми зовнішніми зобов’язаннями. 
Найбільше значення індикатора спостерігається 
в 2011 році та становить 25,19% та є критичним. 
Протягом наступних років відбувається змен-
шення показників індикатора, що є негативним 
явищем та характеризує збільшення обсягу ва-
лової зовнішньої заборгованості та зменшення 
офіційних міжнародних резервів. 

Найменше значення індикатора спостерігаєть-
ся в 2014 році – 5,94%. Дане зменшення відбулося 
у зв’язку із значним скорочення суми офіційних 
міжнародних резервів, яка становила в 2014 році 
7533,33 млн. дол., що менше порівняно з 2013 ро-
ком на 12882,38 млн. дол., порівняно з 2012 ро-
ком – на 17012,86 млн. дол. У 2015 році сума між-
народних резервів становить 13299,99 млн. дол., 
проте даного збільшення недостатньо для розра-
хунку за зобов’язаннями. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити висновки, що бор-
гова безпека займає важливе місце та відіграє 
визначальну роль у гарантуванні економічної, а 
через неї і національної безпеки країни, оскіль-
ки недотримання граничних значень показників-
індикаторів, що характеризують стан внутріш-
нього та зовнішнього боргу, здатні спричинити 

боргові проблеми та руйнування вітчизняної фі-
нансової системи.

Аналіз індикаторів боргової безпеки України 
протягом 2011 – 2015 років характеризує нега-
тивну динаміку перевищення критичних значень 
показників. Тільки в 2011 – 2013 роках відношен-
ня державного та гарантованого державою боргу 
до ВВП було на незадовільному рівні. 

Також спостерігається значне збільшення за-
гальної суми боргу в 2014 – 2015 роках, порів-
няно з попередніми роками через збільшення як 
внутрішніх, так і зовнішніх запозичень, а також 
непогашених запозичень минулих періодів. 

Виходячи з аналізу ситуації України щодо 
стану боргової безпеки, та державною заборго-
ваністю, можна сформулювати заходи, щодо її 
зміцнення:

– вдосконалити механізм здійснення держав-
них запозичень та погашення державного боргу;

– застосувати систему моніторингу боргової 
безпеки;

– встановити новий механізм надання дер-
жавних гарантій із урахуванням ризиків;

– створити умови прозорості та передбачу-
ваності для всіх економічних агентів в питаннях 
управління державним боргом;

– сприяти розвитку національного ринку дер-
жавних цінних паперів;

– збалансувати дохідність за зовнішніми і 
внутрішніми позиками, а також оптимізувати 
видатки бюджету, зростання яких є основною 
причиною збільшення дефіциту бюджету;

– встановити збалансований механізм роз-
межування повноважень владних структур з 
управління державним боргом.
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У статті досліджено актуальне питання щодо стану факторингових компаній в Україні. Показані переваги факторингу 
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Постановка проблеми. Вітчизняні корпорації, 
що мають гострий дефіцит фінансових ресурсів, 
не можуть забезпечити свого стабільного еконо-
мічного зростання без серйозного реформування 
своєї діяльності. Так, досить гострою вважається 
проблема неплатежів, нестачі обігових коштів, 
про що свідчить питома вага дебіторської і кре-
диторської заборгованостей. За таких умов ви-
никла необхідність у пошуку нових механізмів 
залучення коштів, здатних адаптуватись до кон-
кретних умов господарювання. Більшість підпри-
ємств західноєвропейських країн, зіштовхнув-
шись з такою проблемою ще 20–30 років назад 
знайшли вихід, використавши новий тоді фінан-
совий продукт, який дістав назву факторинг [1].

Фінансове ресурсозабезпечення економічного 
розвитку підприємств в умовах функціонування 
ринкових відносин неможливе без використання 
сучасних форм та інструментів розрахунково-
платіжних взаємозв’язків, тому аналіз перспек-
тив розвитку факторингу в Україні сьогодні є 
надзвичайно важливим.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання , яке полягає в 
виявленні переваг факторингу як для постачаль-
ника, так і для самої компанії , а також дослі-
дженні стану і особливостей розвитку факторин-
гу в Україні.

Дослідженням проблем розвитку факторин-
гу в Україні присвячені праці таких україн-
ських вчених: В. Братименка, О. Береславської, 
М. Олексієнка, М. Лаврик.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні не існує однозначного трактування 
поняття факторинг. Його ототожнюють із кре-
дитування. На відміну від кредитування, факто-
рингові послуги є більш вигідним варіантом для 
суб’єктів господарювання. Адже факторинг не 
вимагає застави і дозволяє прискорити оборот-
ність оборотних коштів без оформлення великої 
кількості документів. Вартість боргу, який вику-
повується залежить від суми дебіторської забор-
гованості, періоду прострочення боргу, наявності 
та стану майнових активів боржника. У першу 
чергу факторингова послуга вигідна для вироб-
ника, що намагається якнайшвидше отримати 
оплату за відвантажену продукцію, отримані від 

чого кошти зможе використати для подальшого 
розвитку бізнесу. Тобто, факторинг є ефектив-
ним інструментом управління оборотними ко-
штами будь-якого підприємства.

Отже, факторингу можна дати таке визначе-
няя – це комплекс фінансових послуг, що пропо-
нують клієнту банки або фінансові установи по 
передачі прав вимоги грошових коштів. 

Відповідно до Закону України «Про банки 
та банківську діяльність» факторинг – це «при-
дбання права вимоги на виконання зобов’язань у 
грошовій формі за поставлені товари чи надані 
послуги із взяттям на себе виконання таких ви-
мог і приймання платежів» [2].

Варто відмітити основні переваги факторинго-
вого фінансування для клієнта, зокрема: фінан-
сування надається на строк фактичного відстро-
чення платежу; сума фінансування не збільшує 
заборгованість за кредитами у балансі клієнта 
при тому, що зменшується обсяг дебіторської 
заборгованості; фінансування погашається з ко-
штів, що надходять від дебіторів; фінансування 
супроводжується сервісом, який включає кре-
дитний менеджмент, захист від ризиків, консал-
тинг; фінансування не потребує надання застав-
ного забезпечення; розмір фінансування може 
збільшуватися в міру зростання обсягів продажу 
клієнта [3]. 

Як послуга факторинг складається з операцій 
по беззаставному фінансуванню поставок, захис-
ту ризиків, обліку дебіторської заборгованості та 
контролю своєчасної сплати та роботи з дебітора-
ми. Вартість таких послуг визначається фінансо-
вою установою та залежить від ступеню ризику.

В умовах високої вартості кредитних ресур-
сів інтерес підприємств до операцій факторингу 
стабільно зростає. Викуповуючи борги дешев-
ше їхньої вартості, банки та фінансові установи 
(факторингові компанії) заробляють на тому, що 
готові чекати, коли позичальники повернуть їм 
кошти [4].

За допомогою факторингу компанія може 
одержати 50-95% суми боргу без оформлен-
ня кредиту й надання застави. Строк ліміту за 
контрактом звичайно становить від 1 до 3 міся-
ців. Одним із головних призначень факторинго-
вих послуг є зменшення неплатежів, прискорен-
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ня товарообігу й створення стабільної системи 
фінансового забезпечення виробничо-господар-
ської діяльності підприємств, а це в свою чергу 
позитивно позначається на розвитку економіки 
країни в цілому. Сама послуга обходиться клі-
єнтові дорожче, ніж звичайний кредит, однак у 
факторингу є низка переваг – наприклад, значно 
простіший процес одержання фінансування та 
відсутність обмеження по розміру фінансування, 
оскільки воно може збільшуватися залежно від 
зростання продажів.

Факторинг впливає на зростання обсягів про-
дажу підприємствами товарів, робіт, послуг. 
Фактор, викуповуючи заборгованість дебіторів 
клієнта, надає йому такі послуги, як: фінансуван-
ня поставок з відстроченням платежу, покриття 
кредитних та процентних ризиків, ризику лік-
відності, управління дебіторською заборгованіс-
тю, здійснює інформаційне обслуговування клі-
єнта тощо.

1 етап – Продавець (підприємство) здійснює 
поставку товару покупцю на умовах відстрочен-
ня платежу. 

2 етап – Продавець (підприємство) переусту-
пає фактору право грошової вимоги до покупця 
за поставлений товар. 

3 етап – Після отримання документів про по-
стачання товарів (надання послуг) фактор фі-
нансує підприємству до 95% суми платежу за 
поставлений товар або вартості наданої послу-
ги. Решту суми боргу фактор тимчасово утри-
мує у зв’язку з прийняттям на себе ризику не-
погашення боргу. Боржник (дебітор) одержує від 
підприємства (перед першою операцією, надалі 
від фактора) письмове повідомлення про відсту-
плення права грошової вимоги банкові та банків-
ські реквізити для проведення оплати.

4 етап – Покупець сплачує 100% вартості за 
поставлений йому товар або надану послугу на 
умовах відстрочення платежу шляхом переказу 
коштів на спеціальний рахунок фактора. Отри-
мана сума перераховується на погашення забор-
гованості. 

5 етап – Фактор перераховує різницю між су-
мою виконаної вимоги та перерахованим фінан-
суванням з мінусом комісій фактору [5]. 

Перевагами факторингу для постачальника є:
1) отримання додаткового фінансування; 
2) збільшення товарообігу та додатковий при-

буток від збільшення обсягу продажу;
3) спрощення планування грошового обігу;
4) захист від ризику неоплати чи несвоєчасної 

оплати боргу дебіторами; 

5) економія на витратах на банківське креди-
тування (витрати на оформлення кредиту та за-
стави, проценти, витрати на мобілізацію коштів 
на погашення заборгованості за кредитом); 

6) захист від валютних ризиків;
7) захист від втрат, пов'язаних з відсутністю 

або недостатністю неупередженого контролю за 
продажами та платежами[6].

Станом на 30.06.2016 в Державному реєстрі 
фінансових установ міститься інформація про 
481 фінансових компаній, які мають право на-
давати послуги факторингу. Протягом І пів-
річчя 2016 року фінансові компанії уклали 
8 883 договори факторингу на загальну суму 
7 613,3 млн. грн., виконали 6 922 договорів на 
суму 6 422,2  млн. грн. Діючими на кінець І пів-
річчя 2016 року залишалося 10 657 договорів 
факторингу. 

Динаміка кількості та вартості укладених фі-
нансовими компаніями договорів факторингу на-
ведена на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка надання фінансовими компаніями 
послуг факторингу

Кількість договорів факторингу, укладених про-
тягом І півріччя 2016 року, становила 8 883 оди-
ниці, що на 49,5% (2 942 одиниць) більше порівняно 
з цим показником аналогічного періоду І півріччя 
2015 року. Вартість договорів факторингу станови-
ла 7 613,3 млн. грн., що на 10,3% (709,5 млн. грн.) 
більше порівняно з аналогічним періодом минулого 
року. 

Важливим показником, який характеризує 
факторингові послуги, є джерела їх фінансуван-
ня (табл. 1, рис. 2.)

Станом на 30.06.2016, порівняно з відповідною 
датою І півріччя 2015 року, відбулося зменшення 
фінансування факторингових операцій за рахунок: 

– банківських кредитів на 70,1% (483,7 млн. грн.); 
– позичкові кошти юридичних осіб (крім бан-

ківських кредитів) на 49,3% (296,6 млн. грн.). 

Таблиця 1
Джерела фінансування укладених факторингових операцій, млн. грн.

Джерела фінансування І півріччя 
2014 

І півріччя 
2015 

І півріччя 
2016 

Темпи приросту
(І півріччя 2016/ 
І півріччя 2015) 

Абсолютний %
Власні кошти 4 080,6 5 327,1 6 301,4 974,3 18,3 
Позичкові кошти юридичних осіб 
(крім банківських кредитів) 137,7 602,0 305,4 -296,6 -49,3 

Банківські кредити 2 523,4 690,3 206,6 -483,7 -70,1 
Інші джерела 101,3 284,5 785,9 501,4 176,2 
Всього 6 843,5 6 903,8 7 613,2 709,4 10,3 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ20

5 (12), жовтень 2016

Рис. 2. Джерела фінансування факторингових 
операцій, млн. грн.

Динаміка структури джерел фінансування 
факторингових операцій за І півріччя 2014 – 
І півріччя 2016 рр. є досить нестійкою та істот-
но коливається, в першу чергу за рахунок зміни 
частки власних коштів та банківських кредитів.

За І півріччя 2016 року частка власних ко-
штів становить 82,2% і є найбільшою в структурі 
джерел фінансування, що на 5,6 в. п. вище даного 
показника за відповідний період минулого року 
(77,2%).

Станом на 30.06.2016 частка банківських кре-
дитів становить 2,7%, що на 7,3 в. п. менше ніж 
за відповідний період І півріччя 2015 року (10%).

Обсяг позичкових коштів юридичних осіб 
(крім банківських кредитів порівняно з показ-
ником на відповідну дату І півріччя 2015 року 
зменшився на 4,7 в.п. та становить 4% від загаль-
ної суми джерел фінансування.

Таблиця 2
Розподіл договорів факторингу за галузями, млн. грн.

Назва галузі І півріччя 2014 І півріччя 2015 І півріччя 2016 
Темпи приросту (І півріччя 

2016/ І півріччя 2015) 
Абсолютний %

Будівництво 66,2 5,4 263,6 258,2 4 780,8 
Добувна промисловість 0,1 0,0 1,4 1,4 – 
Легка промисловість 0,0 0,0 0,0 0,0 – 
Машинобудування 0,0 0,0 0,0 0,0 – 
Металургія 0,0 0,0 0,0 0,0 – 
Сільське господарство 0,0 0,0 46,5 46,5 – 
Сфера послуг 62,5 192,3 347,5 155,2 80,7 
Транспорт 3,0 50,0 0,2 -49,8 -99,7 
Харчова промисловість 45,2 97,3 33,4 -63,9 -65,7 
Хімічна промисловість 0,0 0,0 54,4 54,4 – 
Інші 6 666,7 6 613,3 6 866,3 253,0 3,8 
Всього 6 843,5 6 903,8 7 613,2 709,4 10,3 

Розподіл за галузями обсягів наданих фінан-
сових послуг за укладеними договорами факто-
рингу наведено в табл. 2.

Найбільше збільшення продемонстрували укла- 
дені договори факторингу за такими галузями, як: 
будівництво – у 4,8 рази (на 258,2 млн.  грн.), сфе-
ра послуг – 80% (на 155,2 млн. грн.) [7].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
як можна побачити з вищевикладеного матеріа-
лу, факторингова діяльність хоч і не має досить 
високих показників, але прогресує у своєму сек-
торі, змінюється структура, джерела укладення 
фінансових операцій. Особливу увагу можна при-
ділити розподілу договорів факторингу за галу-
зями, де з року в рік відбуваються помітні зміни.

Підводячи підсумки, можна сказати, що 
факторинг є порівняно новою для нашої краї-
ни системою поліпшення ліквідності і знижен-
ня фінансового ризику при організації платежів. 
Факторинг – дуже ефективна форма кредиту-
вання обігових коштів постачальників, так як за 
своєю суттю він включає інкасування дебітор-
ської заборгованості постачальника, гарантію від 
кредитних ризиків, від появи сумнівних боргів.

В Україні факторинг не досяг того рівня, який 
є в ряді країн з розвинутою ринковою економікою. 
Розвиток факторингу в нашій країні зіткнувся з 
безліччю проблем, наприклад, недосконалою за-
конодавчою базою, високі витрати на здійснення 
факторингових операцій, нестача професіоналів. 
Однак вирішення цих проблем є лише питан-
ням часу. Адже Україна має високий потенці-
ал здійснення факторингових операцій не тільки 
на Українському ринку, але и за його межами.
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Modern economic environment is characterized 
by high instability and volatility. There is a large 
number of threats and dangers faced by the com-
pany in the normal course of business activity. At a 
time when the rate of growth of technology increas-
es, there are more different sources of information 
and means of storage of information, and there is 
an unprecedented demographic population growth, 
corporate security threats become more frighten-
ing. However, as in all times, the staff is one of the 
most important and expensive enterprise resourc-
es. Therefore, it is important to consider the risks 
that threaten personnel and that emanate from it.

Revealing the essence of personnel threats al-
lows us to submit a comprehensive external and 
internal environment of the organization, to iden-
tify and group the destructive factors related to 
personnel organization, and on this basis to devel-
op methodological approaches to ensure its person-
nel security.

Speaking about the threats of personnel, it is 
impossible not to mention such a term as personnel 
security. Personnel security is ensuring of economic 
security by reducing the risks and threats associat-
ed with poor-quality work of personnel and intel-
lectual potential and labor relations as a whole [1].

In our opinion, there are three main factors of 
personnel security.

The first is hiring. At this stage it is neces-
sary to predict the reliability of the employee. Of 
course, the HR Manager in the process of recruit-
ment tries to choose the best, in his opinion, can-
didates. But personnel security depends not only 
on its selection. Documentary and legal support of 
recruitment, probation and even the adaptation 
directly affect the company's security issues.

The second factor is loyalty. The whole system, 
aimed at establishment of a positive relationship 
between employees and employers. Is this con-
cerned with safety? Of course! From what employ-
ee feels like at the enterprise, replaceable "cog" or 
respected leader of manufacture, depends his atti-
tude to work. The quality of products improves or 
worsen and, therefore, a threat of flaws disappears 
or appears, which directly leads to losses.

The third factor is control. It is intended to 
verify whether regulations, restrictions, operating 
modes, processes, evaluation and other operations 
of safety procedures established for personnel are 
performed, including administration. These meas-
ures are aimed at the elimination of damage and 
are practiced, as a rule, by the security service 

Threats to the personnel 

•threat to life and health of business
owners and key employees; 

• destructive conflicts with the partic-
ipation of key employees; 

• discreditation of management sys-
tem; 

• sudden dismissal of key employees;
• harm the company's reputation;

• disclosure of information by negli-
gence;
• theft.

Personal threats

• resistance to norms, values and
requirements of the company;

• simulation of professional con-
duct;

• strike;
• mass layoffs;

• sabotage;
• insubordination.

Group threats 

Fig. 1. Threats to the personnel
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or other entities, but to a lesser extent personnel 
service [1].

D. Kuznetsov considers the following personnel 
security threats: the low reliability of the staff, 
delinquent (illegal) and deviant behavior of em-
ployees, unfavorable socio-psychological climate, 
low staff loyalty, errors in the selection of person-
nel, lack of high corporate culture [2, p. 380]. By 
the threats posed by employees, G Kopeikin and 
V Potemkin include violations of procedure for the 
use of technical means to create conditions for un-
authorized access to confidential information; vi-
olation of the established regime of protection of 
information of a confidential nature and security; 
violation of the established order of the financial 
statements of the organization; crime and other il-
legal activities for personal reasons or for the ben-
efit of third parties [3, p. 65]. M Korolyov classifies 
deliberate actions and mistakes of staff, as well as 
criminal actions of personnel because of low pro-
fessionalism and bad faith. [4]

Following threats in the field of personnel secu-
rity can be identified: 

As we analyze main threats to the personnel 
of the company we may define the methods to 
decrease the probability of their appearance and 
therefore to increase the level of personnel securi-
ty. The methods to decrease the risk of threat are 
provided on the figure 2.

As we may see, the most of problems can be 
solved through the loyal attitude to the personnel 
and the system of bonuses and benefits. The per-
sonnel consists of people with their own desires 
and needs. All we need to do is satisfy these de-
sires and needs and most of the threads which are 
caused by the personnel will disappear.

Stable operation, increasing the market value of 
any public company and its securities in the condi-
tions of market relations depends on the availabil-
ity of an effective system of corporate governance. 

This is primarily due to the increase in the number 
of threats to corporate security in modern condi-
tions of market development, increasing number 
of innovative technologies fraudulent theft of com-
mercial information, the increasing number of hos-
tile takeovers of enterprises in Ukraine and abroad 
due to the emergence of new ways of assignment 
of shares of minority shareholders, the crushing of 
the packages the majority of investors and so on. 

In my opinion, it should be considered the main 
threats to corporate security, which at this stage of 
global market development exist both in Ukraine 
and in some European countries. 

Comprehensive enterprise security is system, 
which is aimed at providing executives the infor-
mation necessary for prudent management deci-
sions, both strategic and operational, namely the 
processing and analysis of information about exter-
nal and internal environment, company, compet-
itors, suppliers, partners, its employees, business 
processes and market trends. All this is done to 
minimize business risks. At the moment any com-
pany is not insured against various types of threats 
that can cause businesses significant damage [4].

It is accepted to divide all the threats to the 
business entity into two main groups: external and 
internal threats.

Any company wants to be protected not only 
from external threats but also from internal. This 
problem solved by the experts of corporate and in-
formation security. Their challenge is to carry out 
a range of measures, including almost all spheres 
of life of the company:

1. The protection of trade secrets;
2. An inside job with employees; 
3. Internal counter-intelligence;
4. The internal investigation;
5. Cost-effective security;
6. Technical and physical protection;
7. External investigation – recognition-relevant 

Threat Security
Threat to life and health of business 
owners and key employees Medical insurance

Destructive conflicts with the 
participation of key employees Training courses, joint leisure

Discreditation of management system Continuous evaluation and improvement of management system

Sudden dismissal of key employees Improvement of employees’ adherence through the system of bonuses 
and benefits

Harm to the company's reputation Creation of favorable image of the company through the social 
activity and commercials

Disclosure of information by negligence Better information security system, foolproof
Theft Video surveillance system
Resistance to norms, values and 
requirements of the company

Improvement of employees’ adherence through the system of bonuses 
and benefits

Simulation of professional conduct Video surveillance system

Strike Improvement of employees’ adherence through the system of bonuses 
and benefits

Mass layoffs Improvement of employees’ adherence through the system of bonuses 
and benefits

Sabotage Preventive measures (strict staff selection, loyal attitude), timely 
response, dismissal of sabotage initiators

Insubordination Improvement of employees’ adherence through the system of bonuses 
and benefits

Fig. 2. Methods of personnel security
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information about customers, partners, investors, 
suppliers;

8. Benchmarking, identifying new technologies 
for the corporate security;

9. Information security;
10. Protection of the company's operating activity;
11. Protection of intellectual property. 
Before proceeding to the efficient system of 

corporate security, the auditors should carefully 
analyze existing enterprise system. 

There are three basic steps that need to be taken:
1. The identification of potential threats to the 

business (for each individual component of corpo-
rate security);

2. Identifying weaknesses in the system of cor-
porate security; 

3. Assessment of possibilities for protecting this 
information.

All of these actions can be performed either 
with its own staff (from corporate or department 
of corporate security), or order of specialists of 
the audit of corporate security of the company. 
The advantages of the first method are lower cost 
and, importantly, lack of access to corporate data 
to third parties. However, if you do not have good 
professional staff in the realm of the security au-
dit, it is best to resort to third-party companies – 
the result will be more reliable. 

In our opinion, it should be considered in more detail 
the stages of the corporate audit during the check-
ing the level of corporate security of the company.

Corporate audit includes:
• Analysis of existing business processes from 

the point of view of corporate security company;
• Analysis of external and internal threats to 

the company;

Table 3
 Systematization of threats to corporate security of the enterprise

Internal External
Ineffective corporate governance system:
– the lack of effective algorithm for estimating the level of 
corporate security;
– the lack of sound management instrumentation corporate 
security;
– inadequate identification of potential and actual risks 
and threats for the enterprise;
– insufficient system for maintaining the organizational 
management enterprise security.

Threats from criminal elements:
– hostile takeover (raiding);
– the theft of valuable assets or commercial 
information.

Inefficient system of technical support. Means of unfair competition.
The underdeveloped system of information protection of 
the enterprise: 
– outdated software;
– lack of innovative technologies in the system of 
information security;
– inadequate protection of enterprise intellectual property.

Information attacks:
– black PR;
– leakage of confidential information;
– disclosure of trade secrets;
– greenmail.

The problems with the personnel of the enterprise:
– vulnerable system of personnel management;
– low motivation of employees;
– high turnover rate;
– low level of skills;
–  inefficient work of top managers;
– unsatisfactory performance of duties of security 
personnel.

Problems with partners and suppliers:
– the loss of paying customers;
– a failure by the suppliers;
– lack of quality of supplied materials required 
materials.

The exposure of tangible and intangible assets of the 
organization:
– weak logistics system;
– lack of necessary equipment and technologies.

Discrepancy types and technologies of the business 
activities of the existing legislative framework.

Ineffective financial and legal departments of the 
enterprise

The threats associated with the political situation 
in the country.

Unproductive work of the marketing department:
– a mismatch of products to market demand;
– low satisfaction target audience;
– low effectiveness of ongoing portfolio analysis of the 
company.

The economic crisis.

Outdated production technologies:
– insufficient number and funding of research activities at 
the enterprise;
– high cost of maintenance of obsolete equipment.

Problems arising from the interaction with 
controlling and regulatory authorities:
– check the illegal activities of the organization;
– poor-quality audit services. 

The violation of the rights of shareholders (if the company 
is a joint – stock company):
– unsatisfactory system of payments of dividends;
– excessive or insufficient participation of the Board of 
founders in the enterprise.

Adverse environmental conditions.

Wrong system of reference internal normative 
documentation.

Unproductive relationships with state regulatory 
bodies:
– frequently changing laws;
– excessive state control;
– ineffective tax legislation.
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• Analysis of regulatory and legal risks;
• Analysis of potential fraud schemes by con-

tractors, suppliers or employees.
On the basis of the conducted analysis, experts 

working on a complex system of corporate security 
for a specific enterprise, which is a great advan-
tage because, individually tailored tools for corpo-
rate security will affect more effectively the level 
of corporate security.

When developing an integrated system of cor-
porate security tools are used like this:

1. Optimization the structure of corporate secu-
rity or create it;

2. Development of a system of business man-
agement and the assets subject to the require-
ments of corporate security;

3. Alignment of corporate strategy with finan-
cial security, investment, information, personnel 
strategy of the company;

4. Preparing internal documentation in the field 
of corporate security (job descriptions, corporate 
code, the code of corporate conduct, and instruc-
tions relating to corporate document management);

5. The construction scheme of the relationship 
with unions;

6. Development of recommendations and prac-
tical measures for the prevention of fraud by con-
tractors, employees and insiders;

7. The creation of a system to ensure informa-
tion security and prevent leakage of information 
that constitutes commercial secret;

8. Design and creation of structures and methods 
that will be able to eliminate the financial, econo- 
mic, criminal, personnel and other risks to business;

9. Development and implementation of security, 
technology, and information IT assets and activi-
ties for the purpose of neutralization potential and 
existing threats to corporate security.

Very significant is the threat of hostile takeover. 
During counter this threat, experts in the field of 
corporate security are applied the following tools:

1. Advice for business owners on general issues 
of protection from raiding;

2. The development of an effective corporate 
governance structure the company;

3. Analysis and alteration of constituent docu-
ments of the company to minimize the threat of 
hostile takeover;

4. Corporate restructuring and restructuring of 
the company's assets;

5. The establishment of an effective system of 
corporate conflict resolution, flexible and optimal 
system for the payment of dividends.

The fight against corporate fraud in the compa-
ny presupposes, in our view, the following stages:

1. Development and implementation of meas-
ures preventing possible unlawful activities of em-
ployees and contractors;

2. Internal investigations if necessary (in cases 
of fraud);

3. Development of the system of internal con-
trol to prevent irregularities and fraud;

4. The development and establishment of inter-
nal control system corporate security; 

5. The introduction of a system of mechanisms 
for identifying corruption – dangerous schemes of 
activity, the compliance with legal regulations and 
internal corporate rules.

The fight against corporate fraud in the com-
pany, in addition to the above aspects, should also 
include a focus on social responsibility, that is, the 
prevention of fraud must start with a high level of 
salaries of employees, an effective system of pay-
ments of dividends to shareholders, staff partici-
pation in the management of the company.  

As we would like to note in conclusion, the 
work on increasing the level and effectiveness of 
corporate security should include a comprehensive 
analysis of all areas of the company, each cor-
porate component of the security separately, not 
only with operational but also from a legal point 
of view. Also increasing the level of corporate se-
curity will not be considered complete without the 
introduction of individually-tailored tools, which 
we’ve mentioned above. Implementation the tools 
should be objective, economically feasible and 
carefully chosen.

Approach to higher level of corporate security 
of the enterprise should be strictly individual, that 
is, to take into account the history of the compa-
ny, shareholders, investors, other contractors, the 
specificity of the industry, scope of activities, tar-
get audience, in other words, the approach should 
be developed only after careful and comprehen-
sive analysis of the company.

Thus, this article classifies threats to corporate 
security. In addition, the authors have consid-
ered of corporate audit as a separate tool, impro- 
ving the level of corporate security focuses on the 
actions of specialists in corporate audit. This in-
vestigation involves detailed analysis of the list 
of tasks that must perform by the auditors and 
what steps must be made by them during ini-
tial diagnostics of the enterprise. Also the authors 
present the tools used in the development of the 
system of corporate security. The threat of a hos-
tile takeover and suggested tools that are used to 
neutralize it have been described in this paper. 
The paper also presents the tools of counteraction 
internal fraud.
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РОЛЬ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯК ЕЛЕМЕНТУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В статті висвітлено роль та принципи реалізації системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Проаналі-
зовано стан і динаміку вітчизняних недержавних пенсійних фондів. Окреслено низку проблемних аспектів цього рівня 
пенсійної системи України та наведено шляхи їх подолання.
Ключові слова: пенсійна система, недержавне пенсійне забезпечення, принципи недержавного пенсійного забезпечен-
ня, недержавний пенсійний фонд, активи недержавного пенсійного фонду.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення, 
важливим завданням будь-якої держави є тур-
бота про людей старшого покоління. Проблема 
громадян старшого віку в Україні на сьогодні 
є гострою соціальною проблемою. Так, як відо-
мо однією з умов надання чергового кредиту від 
Міжнародного валютного фонду є збільшення в 
Україні розміру пенсійного віку наших громадян. 
Однак, сучасна несприятлива демографічна си-
туація в країні (старіння населення України, па-
діння народжуваності, тощо) є найбільш актуаль-
ним питанням соціального захисту її громадян.

Нинішня пенсійна система нездатна забез-
печити достойної старості у майбутньому. Про-
цес старіння населення та зростання частки осіб 
пенсійного віку посилили соціальне і фінансове 
навантаження на працююче населення країни, 
що стало причиною підвищеної уваги сучасного 
суспільства до розвитку системи недержавних 
пенсійних фондів. Рівень розвитку недержавного 
пенсійного забезпечення є показником економіч-
ного та соціального становища населення країни. 
Саме тому роль недержавних пенсійних фондів 
в Україні є надзвичайно важливим напрямом до-
сліджень [2, с. 23].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі проблемні питання недержавного пен-
сійного забезпечення були предметом наукових 
досліджень низки вітчизняних вчених та науков-
ців, зокрема висвітлені в працях : І.В. Кравцова 
[4], Г.В. Назарова [5], Н.О. Небаби [6], І.В. Фи-
суна [8], а також низки інших. Не заперечуючи 
цінність вище перелічених праць вважаємо за 
доцільне поглибити теоретичні аспекти призна-
чення та ролі недержавного пенсійного забезпе-
чення в Україні.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в висвітлені місця недержавного пенсій-
ного забезпечення в пенсійній системі України, 
оцінці стану та динаміки недержавних пенсій-
них фондів як суб’єктів цієї форми пенсійного 
забезпечення, досліджені недоліків вітчизняного 
ринку недержавного пенсійного забезпечення та 
окреслені оптимальних шляхів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до статті 2 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» пенсійна система України складається з 
трьох рівнів (рис. 1): 

– Перший рівень – солідарна система загально- 
обов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня, що базується на засадах солідарності і субси-
дування та здійснення виплати пенсій і надання 
соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного 
фонду.

– Другий рівень – накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, що базується на засадах накопи-
чення коштів застрахованих осіб у Накопичу-
вальному фонді або у відповідних недержавних 
пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня сис-
теми пенсійного забезпечення та здійснення фі-
нансування витрат на оплату договорів страху-
вання довічних пенсій і одноразових виплат на 
умовах та в порядку, передбачених законом.

– Третій рівень – система недержавного пен-
сійного забезпечення, що базується на засадах 
добровільної участі громадян, роботодавців та їх 
об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з 
метою отримання громадянами пенсійних виплат 
на умовах та в порядку, передбачених законо-
давством про недержавне пенсійне забезпечення. 

Відповідно до статті 2 Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» від 
09.07.2003 року система недержавного пенсій-
ного забезпечення (далі – НПЗ)– це складова 
частина системи накопичувального пенсійного 
забезпечення, яка ґрунтується на засадах добро-
вільної участі фізичних та юридичних осіб, крім 
випадків, передбачених законами, у формуванні 
пенсійних накопичень з метою отримання учас-
никами недержавного пенсійного забезпечення 
додаткових до загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування пенсійних виплат. 

Недержавне пенсійне забезпечення здійсню-
ється [4]: пенсійними фондами шляхом укладен-
ня пенсійних контрактів між адміністраторами 
пенсійних фондів та вкладниками таких фондів; 
страховими організаціям шляхом укладення до-
говорів страхування довічної пенсії з учасника-
ми фонду, страхування ризику настання інвалід-
ності або смерті учасника фонду; банківськими 
установами. 
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У нашій країні діють недержавні пенсійні 
фонди (далі – НПФ) трьох видів: корпоративні, 
відкриті, професійні. В кожного виду існують свої 
засновники та учасники, які наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Засновники та учасники різних видів  

недержавних пенсійних фондів
Вид Засновник Учасник 

К
ор

п
ор

ат
и
вн

и
й Юридична особа – 

роботодавець або 
декілька юридичних 
осіб, до яких можуть 
приєднатись робо-
тодавці – платники, 
сплачує до нього 
внески

Тільки фізичні особи, 
які знаходяться в 
трудових відносинах з 
роботодавцями – за-
сновниками і робото-
давцями – платника-
ми цього фонду

В
ід

кр
и
ти

й

Одна чи декілька 
юридичних осіб

Будь-які фізичні 
особи, незалежно від 
місця та характеру 
їх роботи (громадяни 
України, особи без 
громадянства)

П
р
оф

ес
ій

н
и
й
 

Об’єднання юридич-
них осіб – робото-
давців, об’єднання 
фізичних осіб разом 
із профспілками, 
об’єднаннями проф-
спілок або фізич-
них осіб, пов’язаних 
сферою професійної 
діяльності.

Виключно фізичні 
особи, пов’язані через 
професійну діяль-
ність, визначену у 
статуті цього фонду

Джерело: Складено авторами на основі ЗУ «Про не-
державне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 року

Позитивними наслідками розвитку недержав-
них пенсійних фондів для української економіки 
полягають в такому: політична стабілізація через 
поліпшення рівня життя пенсіонерів у майбут-
ньому; недержавні пенсійні фонди є значними 
інституціональними інвесторами на фінансовому 
ринку; недержавні пенсійні фонди внаслідок пев-
них обмежень інвестиційної діяльності найчас-
тіше є мінорітаріями, тобто зацікавлені лише у 
стабільності емітента та зростанні курсової вар-
тості цінних паперів (не впливають на управлін-
ня емітентом, не проводять політику, спрямовану 
на руйнацію або поглинання емітента). 

Відповідно до статті 4 ЗУ «Про недержавне 
пенсійне забезпечення» визначено такі принципи 
недержавного пенсійного забезпечення: законо-
давчого визначення умов недержавного пенсій-
ного забезпечення; заінтересованості фізичних 
осіб у недержавному пенсійному забезпеченні; 
добровільності створення пенсійних фондів юри-
дичними та фізичними особами, об’єднаннями 
фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб; 
добровільної участі фізичних осіб у системі не-
державного пенсійного забезпечення та вибо-
ру виду пенсійної виплати; добровільності при-
йняття роботодавцем рішення про здійснення 
пенсійних внесків на користь своїх працівників 
до системи недержавного пенсійного забезпечен-
ня; економічної заінтересованості роботодавця 
у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх 
працівників до системи недержавного пенсійно-
го забезпечення; неможливості необґрунтованої 
відмови роботодавця від здійснення пенсійних 
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Рис. 1.1. Структура пенсійної системи України
Джерело: Складено авторами на основі ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування» від 09.07.2003 року
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внесків до системи недержавного пенсійного за-
безпечення на користь своїх працівників, якщо 
роботодавець розпочав здійснення таких пенсій-
них внесків; рівноправності всіх учасників пен-
сійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній 
схемі; розмежування та відокремлення активів 
пенсійного фонду від активів інших суб’єктів не-
державного пенсійного забезпечення та накопи-
чувального пенсійного страхування тощо.

Вважаємо за доцільне висвітлити тенденції 
основних показників діяльності недержавних 
пенсійних фондів в Україні протягом остан-
ніх років (табл. 2). З таблиці видно, що станом 
на 31.03.2016 р. адміністраторами недержавних 
пенсійних фондів укладено 60,0 тис. шт. пенсій-
них контрактів, що більше на 7,7% (4,3 тис. шт.) 
порівняно зі станом на 31.03.2015 р. Кількість 
вкладників станом на 31.03.2016 збільшилася по-
рівняно з аналогічним періодом 2015 року на 9,5% 
(4,7 тис. вкладників) та станом на 31.03.2015 порів-
няно з аналогічним періодом 2014 року кількість 
вкладників зменшилася на 1,2% (0,6 тис. вклад-
ників).

До перешкод, що стоять на заваді ефектив-
ному розвитку системи недержавного пенсійно-
го забезпечення на сучасному етапі, слід відне-
сти такі [9]: збільшення ризиків, пов’язаних із 
фінансовою нестабільністю, у т.ч. неповернення 
пенсійних активів, які розміщені на депозитних 
рахунках банківських установ, до яких введено 
тимчасову адміністрацію або по яких прийня-
то рішення про їх ліквідацію; обмежений вибір 
фінансових інструментів, придатних для інвес-
тування в них пенсійних коштів, внаслідок від-
ставання розвитку ринку капіталу від потреб 
інституційних інвесторів; досить складна про-
цедура доступу недержавних пенсійних фондів 
до зовнішніх фінансових ринків, до іноземних ін-
весторів, про що свідчить те, що в інвестиційних 
портфелях недержавних пенсійних фондів від-
сутні іноземні цінні папери; недостатня зацікав-

леність роботодавців у фінансуванні недержав-
них пенсійних програм для працівників через 
недосконале податкове законодавство; низький 
рівень роз`яснювальної роботи щодо змісту та 
ролі системи накопичувального пенсійного забез-
печення в суспільстві.

Поділяємо думку, Г.В. Назарової, що важли-
вим питанням у системі недержавного пенсійного 
забезпечення та функціонуванні НПФ є питан-
ня захисту пенсійних активів. Основні механізми 
захисту пенсійних активів [5, c. 62]:

– розмежування та відокремлення активів 
пенсійного фонду від активів засновників і ро-
ботодавців–платників, а також суб’єктів недер-
жавного пенсійного забезпечення, які надавати-
муть послуги в цій сфері;

– диверсифікація пенсійних активів при інвес-
туванні (в межах встановлених Законом норм);

– внутрішній взаємоконтроль між суб’єктами 
НПЗ за дотриманням норм законодавства, стату-
ту, відповідних договорів і надання відповідним 
органам інформації про їх порушення;

– вплив учасників НПФ на членство в раді 
фонду, проведення засідання ради фонду, скли-
кання позачергових зборів засновників;

– наявність системи звітності суб’єктів НПЗ 
перед радою фонду, ради фонду перед зборами 
засновників, пенсійного фонду і суб’єктів НПЗ 
перед відповідними державними органами;

– інформування громадськості про діяльність 
НПФ через оприлюднення;

– надання учасникам щорічної безоплатної 
та платної (на письмовий запит) інформації про 
стан його пенсійних активів;

– встановлення вимог до суб’єктів НПЗ щодо 
надання ними послуг (система державної реєстра-
ції, ліцензування, кваліфікаційні вимоги та ін.);

– здійснення державного нагляду та контр-
олю у сфері НПЗ.

Незважаючи на це, система недержавного 
пенсійного страхування має великі перспективи. 

Таблиця 2
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів [8]

Показники Станом на 
31.03.2014

Станом на 
31.03.2015

Станом на 
31.03.2016

Темпи приросту, %
станом на 
31.03.2015/
станом на 
31.03.2014

станом на 
31.03.2016/
станом на 
31.03.2015

Кількість укладених пенсійних контрактів, 
тис. шт. 61,3 55,7 60,0 –9,1% 7,7%

Загальна кількість учасників НПФ, тис. осіб 849,6 833,6 830,2 –1,9% –0,4%

Загальна вартість активів НПФ, млн. грн.
Пенсійні внески, всього, млн. грн.

2 262,9 2 352,7 1 992,1 4,0% –15,3%
1 655,8 1 813,1 1 851,0 9,5% 2,1%

у тому числі:
– від фізичних осіб 112,9 72,9 80,1 –35,4% 9,9%
– від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0%
– від юридичних осіб 1 542,3 1 739,7 1 770,4 12,8% 1,8%
Пенсійні виплати, млн. грн. 317,6 467,4 562,9 47,2% 20,4%
Кількість учасників, що отримали/отриму-
ють пенсійні виплати, тис. осіб 69,3 78,1 80,3 12,7% 2,8%

Сума інвестиційного доходу, млн. грн. 1 083,8 1 184,9 899,5 9,3% –24,1%
Прибуток від інвестування активів недер-
жавного пенсійного фонду, млн. грн. 939,7 1 002,1 686,4 6,6% –31,5%

Сума витрат, що відшкодовуються за раху-
нок пенсійних активів, млн. грн. 144,1 182,8 213,1 26,9% 16,6%
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Переваги НПФ у порівнянні з перевагами банків 
і страхових компаній полягають у тому, що НПФ 
повністю розподіляє інвестиційний дохід між 
учасниками та не може стати банкрутом, оскіль-
ки передбачений нагляд з боку держави. Також 
для фонду передбачені певні пільги з боку по-
даткового законодавства. На відміну від банку, 
НПФ не вимагає значної суми для здійснення 
першого внеску, тобто внески можуть здійснюва-
тися невеликими періодичними платежами та за 
деяких обставин допускається їх тимчасове при-
пинення [4, c. 2]

Що стосується перспектив розвитку системи 
недержавного пенсійного забезпечення в Украї-
ні є достатні можливості для її функціонування, 
але наразі найбільш стримуваним чинником для 
її розвитку є низька заробітна плата більшості 
населення України та його недовіра до страхо-
вих компаній зі страхування життя, недержав-
них пенсійних фондів і комерційних банків, що 
відкривають пенсійні рахунки. Подолати ці про-
блеми можливо за рахунок створення в країні 
значного прошарку прошарку середнього класу 
засобом сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва та зростання довіри до фінансо-
вих установ – учасників системи недержавного 

пенсійного забезпечення, що потребує вдоскона-
лення вітчизняного законодавства [8, c. 28].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Незважаючи на те, що в нашій державі існує 
низка несприятливих чинників, які стримують 
розвиток розвиток недержавного пенсійного за-
безпечення в Україні, функціонування саме цієї 
форми пенсійного забезпечення один із найкра-
щих способів підвищення якості та рівня жит-
тя наших громадян пенсійного віку. Недержавне 
пенсійне забезпечення становить важливу час-
тину реформи загальнодержавної пенсійної сис-
теми України, яка триває вже декілька років. За 
умови ефективної організації, прибуткового ін-
вестування, забезпечення надійності і належного 
регулювання, воно сприятиме підвищенню дохо-
дів пенсіонерів. Система недержавного пенсійно-
го забезпечення є надзвичайно важливим учас-
ником національного інвестиційного ринку. Саме 
використання пенсійних активів дасть змогу в 
такому непростому для України інвестиційному 
кліматізалучити капітал населення, що перебу-
вав у формі заощаджень та не був задіяний, та 
спрямувати його у реальний сектор економіки у 
формі інвестицій.
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РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ КРИЗИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню ринку цінних паперів в умовах кризового розвитку економіки України. Визначено 
чинники, що спричиняють негативний вплив на розвиток ринку цінних паперів. Запропоновано основні напрями ефек-
тивного функціонування ринку цінних паперів в Україні.
Ключові слова: ринок цінних паперів, професійні учасники, криза, інвестори.

Постановка проблеми. Успішне вирішення за-
вдань підвищення темпів економічного зростан-
ня, що є особливо актуальним у сучасних умовах 
фінансової нестабільності, а також збільшення 
інвестицій багато в чому залежить від ефектив-
ної роботи фінансового ринку, зокрема такого 
його сегменту як ринку цінних паперів. В рин-
ковій економіці ефективно функціонуючий ринок 
цінних паперів дозволяє мобілізувати ринковими 
методами вільні грошові кошти фізичних та юри-
дичних осіб та направити їх в найбільш конкурен-
тоспроможні галузі, вирішуючи цим самим низку 
важливих соціально-економічних програм. У той 
же час для більшості економічних суб’єктів ринок 
цінних паперів дає можливість вирішити про-
блему ресурсної бази. Тому, в умовах посилення 
структурних дисбалансів економіки України на-
буває актуальності питання розвитку цінних па-
перів для мобілізації ресурсів для їх подолання.

Аналіз останніх публікацій. Питанню роз-
витку ринку цінних паперів (фондового ринку) 
приділена увага багатьох науковців, яка від-
значається на протязі усіх років незалежності 
України, а саме Г. Азаренкової [1], О. Баранов-
ського [2], 

Н. Дєєвої [3], А. Калача [4], С. Науменкової [5], 
В. Федосова [6] та багатьох інших. Незважаючи 
на численність наукових досліджень у зазначе-
ній сфері, питання функціонування ринку цінних 
паперів на ринкових засадах залишається не ви-

рішеним, і в першу чергу це викликано недові-
рою з боку реальних суб’єктів, що можуть здій-
снювати операції на фондовому ринку.

Постановка завдання – визначення основних 
тенденцій функціонування ринку цінних паперів 
та формулювання напрямів його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення ринку цінних паперів в Україні 
розпочалося у 1991 році з прийняттям Закону 
України «Про цінні папери і фондову біржу» 
(пізніше поновлено Законом України «Про цінні 
папери та фондовий ринок») [7]. Таким чином, 
в Україні на законодавчому рівні затверджено 
механізм функціонування ринку цінних паперів, 
а також визначено професійних учасників, що 
приймають активну участь у створенні вітчизня-
ного фінансового сектору економіки.

Найбільш важливим кроком стосовно визна-
чення правових засад здійснення державного ре-
гулювання ринку цінних паперів було утворення 
у 1995 році Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у відповідності до Указу Прези-
дента України. У Законі України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів» визначе-
но завдання Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, її функції, повноваження, 
права, відповідальність та відносини з іншими 
державними органами з питань регулювання та 
контролю на ринку цінних паперів [8]. Наступним 
кроком у регулюванні фондового ринку України 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ32

5 (12), жовтень 2016

було створення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (НКЦПФР) відповідно 
до Указу Президента України №1063/2011 від 
23.11.2011 року.

Отже, в Україні було створено необхідне пра-
вове поле для діяльності ринку цінних паперів 
як одне з необхідних елементів інфраструктури. 
Таким чином було визначено одного з основних 
учасників ринку цінних паперів та наділено його 
повноваженнями щодо видачі ліцензій іншим 
учасникам на здійснення окремих видів діяль-
ності. До таких професійних учасників ринку 
цінних паперів відносяться емітенти, депозита-
рії, фінансові установи, торговці цінними папера-
ми, депозитарні установи, компанії з управління 
активами, фондові біржі.

На сьогодні для України залишаються про-
блемними питання стосовно формування органі-
заційного та функціонального механізму ефек-
тивної діяльності ринку цінних паперів.

Сучасний ринок цінних паперів є складною 
системою економічних відносин, пов’язаний з ви-
пуском і обігом цінних паперів; діяльністю учас-
ників ринку та їх регулюванням; відносин, що 
створюють умови для функціонування суспіль-
ного капіталу шляхом випуску та обігу цінних 
паперів; розподілом доходу та ризиків від інвес-
тицій [2, с. 23].

Слід відмітити, що основним чинниками, які 
гальмують інвестиційну активність на вітчиз-
няному ринку цінних паперів, залишається за-
гальносвітова фінансова нестабільність, стрімке 
падіння виробничої сфери, низький платоспро-
можний попит та недовіра системних інвесторів. 

До головних чинників неефективного функ-
ціонування вітчизняного ринку цінних паперів 
слід віднести: відсутність чіткої, специфічної для 
України концепції ринку цінних паперів; недо-
сконалість законодавчої бази й відсутність ефек-
тивного контролю з боку держави за процесами, 
що відбуваються на ринку цінних паперів;

– розтягнутість у час процесів приватизації, 
що відбивається на повільному формуванні пер-
винного ринку цінних паперів; надмірно висока 
прибутковість облігацій внутрішньої державної 
позики; деструктивний стан реального сектору 
економіки, у результаті чого практично відсутні 
емітенти, здатні емітувати цінні папери, які б ви-
кликали довіру у інвесторів.

Вирішення нейтралізації зазначених нега-
тивних чинників впершу чергу пов’язано з ви-
рішенням питань розвитку фінансового ринку, а 
саме: формування ефективного механізму захис-
ту прав споживачів та кредиторів; розвиток ін-
ституційних інвесторів; розширення дієвості фі-
нансових інструментів; удосконалення процедур 
реструктуризації; підвищення довіри та обізна-
ності роздрібного інвестора; створення належних 
пруденційних вимог та регулювання ринку не-
банківських фінансових послуг; удосконалення 
податкового та валютного законодавства. 

На сьогодні, загальний обсяг випусків емі-
сійних цінних паперів, зареєстрованих Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку у січні-серпні 2016 року, становив 
60,68 млрд грн, що більше на 208,69 млн грн 
порівняно з відповідним періодом 2015 року 
(60,47 млрд грн). Проте, за підсумками 2015 року 
обсяг торгів на ринку цінних паперів знизився 
на 6,83% у порівнянні з 2014 роком та становив 
2 172,67 млрд грн (рис. 1).

Протягом січня-серпня 2016 року зареєстро-
вано 86 випусків акцій на суму 42,82 млрд грн. 
Порівняно з аналогічним періодом 2015 року об-
сяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 
4,23 млрд грн.

Рис. 1. Динаміка обсягу торгів на ринку цінних 
паперів у 2011-2015 роках, млрд грн. [9]

Значні за обсягом випуски акції, які суттєво 
вплинули на загальну структуру зареєстрованих 
їх випусків протягом зазначеного періоду, за-
реєстровано наступним банківським установам, 
з метою збільшення статутного капіталу, зокре-
ма: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 
України», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Укрсоц-
банк», ПАТ «Державний ощадний банк України», 

Таблиця 1
Обсяг та кількість випусків облігацій протягом січня-серпня 2016 року [10]

Період
Обсяг випуску облігацій підприємств, млн. грн Кількість 

випусків, 
шт.

Підприємства (крім банків та 
страхових компаній) Банки Страхові 

компанії
Загальний обсяг 

зареєстрованих випусків

Січень 620,68 0,00 0,00 620,68 7

Лютий 1 069,29 0,00 0,00 1 069,29 31

Березень 268,80 0,00 0,00 268,80 4

Квітень 416,98 0,00 0,00 416,98 14

Травень 1 684,50 0,00 0,00 1 684,50 9

Червень 368,11 0,00 0,00 368,11 4

Липень 342,97 0,00 0,00 342,97 19

Серпень 1 265,46 0,00 0,00 1 265,46 8

Усього 6 036,79 0,00 0,00 6 036,79 96
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ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «Комерційний банк 
«ХРЕЩАТИК» та ПАТ «Акціонерний комерцій-
ний промислово-інвестиційний банк». Можемо 
засвідчити, що банки з метою власної капіталіза-
ції на сьогодні виступають основними емітентами 
на ринку цінних паперів.

Про те слід звернути увагу на те, що по від-
ношенню до емісії облігацій, банки за аналізова-
ний період взагалі не вдавалися до такого дже-
рела запозичень (табл. 1). Протягом січня-серпня 
2016 року зареєстровано 96 випусків облігацій 
підприємств на суму 6,04 млрд грн. Порівняно з 
аналогічним періодом 2015 року обсяг зареєстро-
ваних випусків облігацій підприємств зменшився 
на 330,18 млн грн. 

Оцінка ефективності функціонування ринку 
цінних паперів повинна відбуватися у порівнянні 
з обсягами валового внутрішнього продукту, так 
як розвиток першого формує інвестиційні потоки 
у реальний сектор економіки (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка показників співвідношення рівня 
розвитку ринку цінних паперів та ВВП [9]

Як свідчать представлені дані на рисунку, по-
чинаючи з 2011 року простежується стійке ви-
передження темпів обсягів торгів цінними папе-
рами проти динаміки обсягів ВВП, зокрема, обсяг 
торгів на ринку цінних паперів у 2015 році пере-
вищив цей показник на 193,21 млрд грн. 

У 2015 році спостерігається зниження бір-
жового сегмента фондового ринку України. По-
рівняно з 2014 роком обсяг біржових контр-
актів з цінними паперами на організаторах 
торгівлі у 2015 році зменшився на 53,81% – до 
286,21 млрд грн., що еквівалентно 14,46 % ВВП 
України.

Слід зазначити, що на сьогодні є актуальним 
питанням розвитку ринку деривативів. Він є до-
волі молодим сегментом фінансового ринку та 
представлений ф'ючерсними контрактами, опці-
онами та опціонними сертифікатами.

Так, у 2015 році зареєстровано 16 випус-
ків опціонних сертифікатів на загальну суму 
217,46 тис грн., що порівняно з 2014 роком мен-
ше на 1,06 млн грн. На кінець 2015 року кількість 
випусків деривативів, що перебувають в обігу 
на фондовому ринку, становила 343 шт., з них 
допущено до торгів на фондових біржах 71,14%. 
Ринок деривативів упродовж останніх трьох ро-
ків скорочується. За підсумком 2015 року об-
сяг торгів деривативами становив 5,87 млрд грн 
(рис. 3).

Як свідчать дані рисунку 3, найбільший обсяг 
торгів деривативами зафіксовано у квітні 2015 
року – 705,75 млн грн. В загальній структурі об-
сягів торгів на ринку цінних паперів частка об-
сягу торгів деривативами становила 0,27 % від 
сукупного обсягу торгів.

Згідно з Законом України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», професійна діяльність з 
торгівлі цінними паперами на фондовому ринку 
провадиться торговцями цінними паперами – 
господарськими товариствами, для яких операції 
з цінними паперами є виключним видом діяль-
ності, а також банками [7].

Професійна діяльність з торгівлі цінними 
паперами включає: брокерську діяльність; ди-
лерську діяльність; андеррайтинг; діяльність з 
управління цінними паперами. 

До показників, що визначають ефективність 
діяльності фондового ринку слід віднести індек-
си. В Україні одним з найбільш відомих є індекс 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Так За підсумками 
вересня лідером серед торговців цінними папера-
ми на ринку ОВДП визнаний ПАТ «Діамантбанк». 
У секторі торгівкорпоративними облігаціями го-
ловним оператором виявився ПАТ «ТАСКОМ-
БАНК». Компанія ТОВ «Універ Капітал» стала 
найактивнішим торговцем акціями, а компанія 
ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» – цінними 
паперами інститутів спільного інвестування.

Висновки з проведеного дослідження. Вихо-
дячи із вище зазначеного можна зробити висно-
вки. Вітчизняний ринок цінних паперів форму-
вався у відриві від реального сектору економіки. 
Для його успішного піднесення у майбутньому не-
обхідно реалізувати наступні умови: досягнення 
основних індикаторів економічного зростання у 
державі через подолання структурних дисбалан-
сів економіки, що сприятиме появі надійних емі-
тентів і великих інвесторів, насиченню фондового 
ринку цінними паперами; удосконалення та сис-
тематизація законодавчої бази, що регламентує 
функціонування ринку цінних паперів; досягнен-
ня відкритості та прозорості ринку цінних папе-
рів, комплексний розвиток його інфраструктури; 
зниження відтоку фінансових ресурсів з ринку 
інвестицій на ринок державних цінних паперів.

Слід звернути увагу на такого учасника ринку 
цінних паперів як банк. Банки на ринку цінних 
паперів можуть виступати як у ролі емітентів, так 
і у якості інвесторів, а також надавати посеред-
ницькі, консалтингові та інші послуги своїм клієн-
там. Емісійна діяльність дозволяє банкам вирішу-
вати питання власної капіталізації, дотримання 
вимог НБУ та покращувати грошовий обіг у країні. 
Якщо банки виконують роль інвесторів, вони за-
лучають на фондовий ринок грошові кошти юри-
дичних та фізичних осіб, що дає змогу направляти 
необхідні ресурси у пріоритетні галузі еконо-
міки та вирішувати низьку соціальних питань. 

Рис. 3. Динаміка обсягів торгів деривативами  
на ринку цінних паперів у 2011-2015 роках [9]
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНО-
ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Розвиток ефективних інститутів взаємодії державних органів та приватних партнерів являється однією з найбільш 
важливою умовою для встановлення ефективної економічної політики, стимулювання інвестицій та інновацій, поси-
лення конкурентоспроможності країни. Стаття досліджує міжнародний досвід розвитку та організації Державно-при-
ватного партнерства (ДПП).
Однією з головних тенденцій сучасного світового розвитку є зростання інвестицій приватного бізнесу в економічні 
проекти держави в різних формах – від контрактів управління на діючі інфраструктурні об'єкти до здійснення при-
ватними компаніями повного циклу будівництва та експлуатації нових об'єктів.
Використання позитивного світового досвіду державно-приватного партнерства сприяє зростанню інвестицій у роз-
виток суспільної інфраструктури. При цьому модель ДПП не підміняє, а доповнює державні інвестиції, створюючи 
при цьому державні інститути, що діють за ринковими правилами. Світовий досвід показує, що механізм державно-
приватного партнерства сприяє покращенню державних активів та якості надання послуг, в ситуації збереження 
державних коштів.
Ключові слова: державно-приватне партнерство (ДПП), енергоефективність та енергозбереження, контракти ефек-
тивного енергозбереження, енергоефективне (ЕЕ) фінансування, економічна політика.

Постановка проблеми. Питання енергозбе-
реження в сучасних реаліях дуже важливе для 
кожного суспільства, оскільки його вирішення 
допомагає покращити якість життя та зменшити 
вплив на навколишнє середовище. В той самий 
час, держава відчуває гострий дефіцит грошових 
ресурсів для побудови нових високоефективних 
об’єктів або реконструкції уже існуючих. Дер-
жавний та приватний сектори можуть вирішити 
цю проблему працюючи разом з метою підви-
щення ефективності виробництва та використан-
ня енергоресурсів.

Державно-приватне партнерство є ефектив-
ним та перспективним інструментом економіч-
ного і соціального розвитку на регіональному 
та місцевому рівні, засобом залучення коштів 
у проекти, де державні та місцеві органи влади 
намагаються зберегти контроль та налагодити 
співпрацю з інвесторами. Під час такого співро-
бітництва між державою і суб’єктами господа-
рювання досягаються кращі техніко-економічні 
показники та результати господарювання, ефек-
тивніше використовуються державні ресурси і 
комунальне майно. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
останнє десятиліття в наукових колах та дер-
жавних структурах дуже гостро обговорюєть-
ся питання зниження енергоємності економіки 
за допомогою механізмів державно-приватного 
партнерства. Важливий внесок у розробку цієї 
проблеми внесли численні зарубіжні (Діліп Р. 
(Dilip R.), Ліімайє Д. (Limaye, D.), Дуффілд К. 
(Duffield, С.), Грахам Д. (Graham, D.), В. Варнав-
ский) та українські дослідники (В. Геєць, І. Запа-
тріна, І. Іголкін, К. Павлюк, та ін.). Проте методи 
та інструменти механізму державно-приватного 
партнерства для фінансування енергозберігаю-
чих проектів досліджені поки що недостатньо.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для вирішення проблеми не-
стачі коштів для фінансування енергозберігаю-

чої політики держави варто розглянути світовий 
досвід, що накопичився у різних країнах щодо 
реалізації проектів за допомогою державно-при-
ватного партнерства.

Метою даної статті є дослідження міжнарод-
ного досвіду використання інституту державно-
приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження практики господарювання як еко-
номічно розвинених країн, так і країн, що роз-
виваються, свідчить про зростання активності 
застосування різних форм партнерства держави 
та приватного сектору в різноманітних галузях. 
Фундаментальні економічні, політичні правила 
та юридичні норми, що використовуються парт-
нерськими відносинами держави та бізнесу в 
господарській області, формувалися в провідних 
країнах уже протягом кількох століть. Вони за-
знавали деяких трансформацій в періоди війн, 
революцій, економічних спадів і депресій, але їх 
основні принципи збереглися.

Практика концесійних форм державно-при-
ватного партнерства використовувалась ще в се-
редні тисячоліття. У Франції перший концесій-
ний проект був реалізований в середині XVI ст. 
У Великобританії концесійне законодавство 
з'явилося в XVII в. У США перші концесії були 
видані триста років тому. Тим не менш лише в 
1990-і рр. подібні механізми співпраці держави 
і бізнесу набули широкого поширення. Це пояс-
нюється тим, що зросла потреба в послугах, в 
першу чергу, за які держава несе відповідаль-
ність (охорона здоров'я, освіта, комунальні по-
слуги, транспорт і т. д). В сучасному світі по-
стійно збільшується споживання, тому перед 
урядами постала проблема: як задовольнити 
зростаючі очікування громадян в забезпеченні 
послуг в умовах критичної модернізації галузі та 
необхідності зменшення дефіциту держбюдже-
ту. Особливо загострюється така проблематика 
в період уповільнення економічного зростання і 
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скорочення податкових надходжень. В умовах 
нестачі коштів та потреби модернізації галузі 
ідея державно-приватних партнерств відкриває 
значні перспективи. Протягом останніх двох де-
сятиліть в рамках ДПП за кордоном реалізовані 
тисячі проектів [2. с. 34].

Найрозвиненіше публічно-приватне партнер-
ство у таких європейських країнах, як Велика 
Британія, Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, 
Шотландія, Австрія. Водночас і в інших євро-
пейських країнах, зокрема у країнах – молодих 
членах ЄС, активно відбуваються процеси ініцію-
вання проектів публічно-приватного партнерства 
(Болгарія, Хорватія, Чехія, Румунія, Угорщина, 
Польща) [6, c 70]. 

Безумовним лідером у цій галузі є країна – 
родоначальник ДПП – Великобританія. В рамках 
британської моделі ДПП (PPP – Public Private 
Partnership), за період з 1992 р по теперішній 
час реалізовано більше 700 проектів із загальним 
обсягом капітальних вкладень, що перевищує  
50 млрд. фунтів стерлінгів [7. c. 28]. У 1992 році 
з метою розвитку більш якісних та ефективних 
соціальних послуг урядом Дж. Мейджора спеці-
альним законом була заснована так звана При-
ватна Фінансова Ініціатива (Private Financing 
Initiative – PFI). Вона полягає в тому, що при-
ватний сектор будує об'єкти з використанням 
власних ресурсів, а потім експлуатує їх протягом 
певного часу, отримуючи від цього прибуток.

Компенсація витрат приватного інвестора зго-
дом здійснювалася або за рахунок доходів від 
експлуатації, або за рахунок платежів з бюдже-
ту. У багатьох випадках приватної фінансової 
ініціативи інвестор долучається до подальшої 
експлуатації об'єкта та організації його діяль-
ності, аж до етапу найму персоналу. Об'єктами 
приватної фінансової ініціативи можуть висту-
пати об'єкти інфраструктури (включаючи авто-
мобільні і залізні дороги), школи, військові ка-
зарми, військово-навчальні заклади, лікарні і 
навіть в'язниці. У 1997 році процедури PFI були 
змінені, і з'явилися нові правила урядової під-
тримки проектів ДПП. За цим послідувала ціла 
серія в тій чи іншій мірі успішних проектів дер-
жавно-приватного партнерства, серед яких вар-
то відзначити такі: створення інтегрованої сис-
теми обробки відходів, громадської бібліотеки, 
шкіл, будинків пристарілих, будівництво будівлі 
поліції і т. д. Перехід до масштабного застосу-
вання партнерських форм управління держав-
ною власністю у Великобританії викликав істотні 
зміни в інституційному середовищі державного 
апарату і приватного бізнесу, за яких з'явилася 
нова галузь економіки під умовною назвою «дер-
жавні цивільні контракти і концесії» та змусила 
державних посадовців діяти в умовах ринку та 
ставати покупцями послуг приватного сектора, 
виробляти нові правила і норми поведінки під-
відомчих їм установ.

Варто відзначити, що відразу після оголошен-
ня «приватної фінансової ініціативи» Державним 
казначейством була створена група з кваліфіко-
ваних держслужбовців та представників бізнесу 
для надання різнобічної допомоги міністерствам 
і департаментам в питаннях комерціалізації їх 
господарства. Для опрацювання різних аспектів 

ДПП уряд і відомства стали створювати кон-
сультаційні та інші компанії, а також контролю-
ючі організації [4, с 45].

У США кооперація держави та представників 
приватного бізнесу особливо широко поширена і 
вітається на муніципальному рівні державної іє-
рархії. За даними Національної ради з державно-
приватного партнерства (National Council for Public-
Private Partnership), в США з 65 базових видів 
діяльності муніципальних органів (водопостачан-
ня, водовідведення, прибирання сміття, шкільна 
освіта і т. п.) Середньостатистичне місто викорис-
товує комерційні фірми при виконанні 23 видів.

Це єдина країна з повністю приватною мере-
жею телекомунікацій та одна з небагатьох кра-
їн, що не має державних підприємств у галузі 
нафтової, газової та сталеварної промисловості. 
Приватні охоронні компанії США налічують біль-
шу кількість співробітників, ніж муніципальні 
відділи поліції. У деяких штатах США приватні 
фірми управляють тюрмами. А прогнози погоди, 
що складаються приватними компаніями, сміли-
во конкурують з прогнозами державної служби. 
Поштові посилки, що донедавна доставлялися в 
будинки американців тільки державною служ-
бою, відтепер нерідко доставляються приватними 
перевізниками (типу DHL). Національні парки і 
лісопарки, що знаходилися в управлінні відповід-
них державних служб, тепер також управляють-
ся приватними організаціями – екологи вважа-
ють, що більше число приватної керованих парків 
поліпшило б стан навколишнього середовища.

В цілому, за даними Національної ради з дер-
жавно-приватного партнерства, зараз у кожному 
американському місті від 23 до 65 муніципальних 
служб працюють у співпраці з приватним бізне-
сом. Його участь у подібних проектах дозволяє 
місцевій владі економити від 20 до 50 відсотків 
бюджетних коштів [2. с. 70].

Основною характеристикою «французької 
моделі» є адаптованість її структури. У проекті 
може брати участь і держава, і місцева влада, і 
владні структури різних рівнів спільно. Франція 
володіє давніми традиціями державно-приватно-
го партнерства, що включають в себе діяльність 
Співтовариств Змішаної Економіки (SEM) і на-
дання концесій. Законодавчі основи SЕМ почали 
впроваджуватись у 1966 і 1983 роках. Характер-
ною ознакою SЕМ є те, що державний сектор і 
місцева влада повинні мати контральну частку 
у складі активів SЕМ і таким чином грати вирі-
шальну роль в управлінні. SЕМ здійснює свою ді-
яльність на основі укладеного з місцевою владою 
відповідного договору. Сучасна світова практика 
застосування ДПП показує, що французькі ком-
панії входять до числа лідерів серед іноземних 
фірм, що використовують у своїй діяльності ме-
ханізми державно-приватного партнерства. Так, 
створена і продовжує свій розвиток одна з двох 
базових моделей концесії, що знайшла широке 
застосування в світі, – «французька модель», яка 
в значній мірі відрізняється від іншої базової мо-
делі – англо – американської цілою низкою та-
ких виражених рис, як можливості приватизації 
концесіонером переданого йому в концесію муні-
ципального або державного майна, комплексним 
характером концесії, коли концесіонеру одночас-
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но доручається і розробка концесії, і реалізація 
заходів, необхідних для створення або модерніза-
ції інфраструктурних об'єктів і їх експлуатація.

У Німеччині ідея ДПП спочатку була при-
йнята в проектах кооперативного будівництва. 
Перші некомерційні будівельні товариства були 
створені на основі приватних ініціатив у серед-
ині XIX століття. У контексті співпраці між неко-
мерційними компаніями та державним сектором 
такі компанії були змушені накладати деякі об-
меження на власний бізнес і політику отриман-
ня прибутку. В обмін на це держава надавала їм 
податкові пільги. Брак фінансових ресурсів на 
федеральному рівні, в землях і муніципалітетах 
ініціює дебати по включенню приватної економіки 
в реалізацію державних завдань. Німецькі банки 
та інші фінансові установи відіграють дуже ак-
тивну роль у дебатах з питань майбутнього роз-
витку державно-приватного партнерства. Німець-
кий законодавець порівняно недавно усвідомив, 
що проекти за участю ДПП вигідні і для держави, 
і для підприємців. Зацікавлені в проектах ДПП 
підприємства побачили, що загальні норми зако-
нодавства Німеччини недосконалі. Для їх вдоско-
налення був прийнятий «Закон про прискорення 
реалізації державно-приватних партнерств і про 
поліпшення загальних правових умов для них» [9]. 
Цим законом внесено зміни до окремих статей по-
даткового та бюджетного законодавства, а також 
у норми, що регулюють розміщення державних 
замовлень та фінансування будівництва автомо-
більних магістралей за рахунок коштів приватних 
інвесторів. ДПП, що займаються будівництвом ав-
томобільних магістралей, тепер можуть рефінан-
суватися за рахунок отримання плати за проїзд 
не тільки у формі державного збору згідно з поло-
женнями публічного права, але і стягувати плату 
за проїзд за нормами цивільного права. Для більш 
широкого застосування моделі ДПП в бюджетне 
законодавство включено положення про те, що 
економічна доцільність повинна тепер розрахову-
ватися з урахуванням розподілу ризиків [5].

Крім того, широке поширення практика співп-
раці держави та приватного сектору отримала в 
Канаді та Австралії. В даний час відзначено зрос-
тання інтересу до даного типу реалізації інвести-
ційних проектів в інших європейських країнах.

За експертними оцінками, проекти, виконані 
на умовах ДПП при умови їх правильного струк-
турування показують економію коштів щодо 
традиційних методів реалізації (державне замов-
лення). Як доказ цієї тези дослідниками зазвичай 
вказується на величину перевищення фактичної 
вартості реалізації проекту над контрактної для 
тих і інших проектів.

Так, за результатами дослідження реаліза-
ції проектів ДПП в Австраліі [9], перевищен-
ня кошторисної вартості проектів, ув'язнених 
на принципах ДПП з об'ємом інвестицій на 
4,9 млрд. дол., склали 58 млн. дол., в той час 
як у проектів з традиційною формою реаліза-
ції (державне замовлення) загальною вартістю 
4,5 млрд. дол. спостерігався перевитрату коштів 
на суму 673 млн. дол. Таким чином, вказана різ-
ниця в середньому становить 30,8% на стадії об-
грунтування проекту, і 11,4% щодо прийнятих 
контрактних зобов'язань [14].

Крім того, терміни виконання угод на умовах 
ДПП в середньому опинялися на 3,4% коротше 
запланованих, у той час як реалізовані державою 
проекти мали затримки введення в експлуатацію 
в середньому на 23,5%, При цьому в умовах якіс-
ної організації операції переваги державно-при-
ватного партнерства зростають зі збільшенням 
масштабів і складності проектів [8].

За даними інших досліджень [10], затримка 
реалізації за контрактами на умовах ДПП на 
підготовчій стадії становить у середньому на 
14,8%. Разом з тим, коли проект досягає фінан-
сового закриття, відсоток затримки становить 
2,6%, що свідчить про високу якість опрацюван-
ня контрактів. Проекти, здійснювані в рамках 
традиційних державних закупівель, навпаки, ви-
переджають встановлені терміни на стадіях за-
твердження інвестиційного бюджету і договірних 
зобов'язань, однак на етапі будівництва середній 
відсоток затримки доходить до 25,9%.

В якості причин даних затримок зазвичай 
вказується необхідність внесення додаткових по-
правок в проект для задоволення формальних 
вимог, а також нечіткі умови контракту і схема 
розподілу ризиків.

Експерти також відзначають провідну роль 
державно-приватного партнерства в розвитку 
інфраструктури для покращення економіки дер-
жав [11, c. 25]. Якщо говорити про перспективу, то 
у Великобританії і в інших європейських країнах 
ДПП має всі підстави для подальшого розвитку. 
У числі найбільш помітних прикладів – британ-
ський проект Future Strategic Tanker Aircraft і 
створення пан'європейської супутникової систе-
ми Galileo.

Масштаби, зрілість та мотиватори енергое-
фективного ринку значно різниться в залеж-
ності від країни. Індія, для прикладу, являється 
країною з динамічним впровадженням підходів, 
що базується на ринкових відносинах, в той час 
як Індонезія використувоє ринковоорієнтованні 
стандарти та програми [12; 13]. В Європейському 
союзі, включаючи Ірландію, Італію та Голандію, 
має місце гнучку політику, що включає стандар-
ти, гранти, податкові пільги, ринкові інструменти 
і підходи, що використовують державні фонди з 
залученням приватних фінансів.

Так ринок світлодіодного освітлення стрімко 
зростає у Японії, Тайланді і прослідковуються 
позитивні зрушення в Індії. В Японії, продажі 
світлодіодів досягли 5,2 млрд дол США у 2013 і 
обчислюється більш ніж 30% об’єму продаж ламп 
для освітлення цього року. Останнімми роками 
тайландський ринок світлодіодів також зростає 
дуже швидко, а їх продажі досягли 15 млн дол 
США у 2011 і зросли до 38 млн дол США у 
2013 році. У 2011 доля світлодіодне освітлення на 
ринку становило 8% і зросла до 12% на сьогодні. 

Ринок енергоефективник покращень у будів-
ництві має ціленаправлену державну підтримку 
протягом останніх декількох років у численних 
країнах, включаючи Ірландію, Італію, Голандію, 
Канаду та Японію. В Ірландії Програми кращих 
енерго домівок забезпечує фінансову підтрим-
ку власникам будинків для енергоефективних 
інвестицій. Дана програма сприяє в середньому 
230 млн євро річних інвестицій у сфери розви-
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тку енергоефективності будинків протягом 5 ро-
ків (2009-2013). Італія пропонує 55% податко-
вих пільг для енергоефективних інвестицій для 
власників житлового фонду (програма почалась 
у 2014, програма збільшує пільгу до 65% в дея-
ких випадках). Протягом 2007 – 2013 років, більш 
ніж 1,8 млн заявок були узгоджені та близько 
23 млрд євро інвестовані таким способом влас-
никами житла. Протягом 2012 року більш ніж 
2,8 млрд євро інвестували у 265 500 енергоефек-
тивних проекти, які включають 2,3 млн м кв. за-
міни віконного фонду і 1,2 млн м кв. утеплен-
ня стін. Інвестиції у ізоляційне будівництво в 
Нідерландах зростає швидкими темпами і його 
ріст становить 10% за рік, досягнувши розміру у 
680 млн євро у 2012 році. 

В Ірландії протягом 2007-2011 років програма 
для малих і середніх підприємств для сприяння 
нормованого використання енергії організувала 
підтримку більше 1470 компаній роботодавців 
через різноманітні консультаційні, менторські та 
тренінгові заходи. У 2012 році більше 200 компа-
ній з 2000 працівників і загальним річним енерго 
рахунком 19,7 млн євро забезпечили енергозбе-
реження на 2 млн євро.

У Канаді більшість енергоефективних про-
грам та заходів відбуваються за сприяння міс-
цевих органів влади. Так в 2011 році більше 200 
енергоефективних програм впроваджені у деся-
ти провінціях та трьох територіях [3]. 

Практика застосування ДПП в ряді західно-
європейських країн показує, що даний механізм 
використовується там, де держава і бізнес мають 
взаємодоповнюючі інтереси, але при цьому не в 
змозі діяти повністю самостійно і незалежно один 
від одного. У науково-технологічній та інновацій-
ній сферах найчастіше зустрічаються такі фор-
ми ДПП, як співфінансування науково-дослідних 
проектів на доконкурентній стадії (і тоді стиму-
лом для участі промисловості є передача прав 
на результати досліджень і розробок для їх по-
дальшої комерціалізації); співфінансування ран-
ніх стадій комерціалізації («посівне», венчурне 
фінансування); створення спільних дослідниць-
ких центрів в областях, які традиційно знахо-
дяться в зоні відповідальності держави (охорона 
здоров'я, охорона навколишнього середовища, 
оборона). Управління ДПП досить складне, тому 
спочатку важливо визначити зони відповідаль-
ності держави і приватного бізнесу і передбачити 
механізми їх перегляду, не піддавати істотному 
ризику жодну зі сторін.

Виходячи з аналізу світового досвіду Між-
народна асоціація проектного фінансування 
(International Project Finance Association) виді-
ляє три різновиди державно-приватного парт-
нерства.

1) Залучення приватного партнера в підпри-
ємства, контрольовані державою, що допускає 
продаж як міноритарного, так і контрольного па-
кету акцій.

2) Угоди, за якими держава зобов'язується за-
куповувати у приватного партнера надання висо-
коякісних послуг на довгостроковій основі. Рушій-
ною силою таких угод є визнання за приватним 
сектором переваг в галузі фінансового менедж-
менту та управління виробництвом. Такі угоди 

укладаються на основі концесійних або фран-
чайзингових механізмів і, як правило, включа-
ють зобов'язання приватного партнера не тільки 
в наданні певних послуг, але і його відповідаль-
ність за підтримання і реновацію переданих йому 
активів, а також створення нових активів, необ-
хідних для підтримки якості надаваних послуг.

3) Партнерські угоди, в яких досвід приват-
ного партнера та його фінансові можливості є 
життєво важливими для проекту, що передбачає 
використання комерційного потенціалу держав-
них активів.

Найбільш відомою формою кооперації є орга-
нізація ДПП, в якому приватний консорціум на 
основі контракту з державою бере зобов'язання 
по розробці, фінансуванню, створенню, і управ-
лінню активом з метою виробництва певних сус-
пільно необхідних благ. Держава, в свою чергу, 
гарантує протягом певного періоду часу підтрим-
ку умов для реалізації відповідних послуг (про-
дуктів) і виплачує винагороду, величина якого ви-
значається контрактом. Очевидним достоїнством 
такого «поділу праці» для держави є відсутність 
необхідності відволікання з бюджету значних 
коштів протягом усього терміну створення ак-
тиву. Крім того, за ідеальних умов, приватний 
інвестор бере на себе зобов'язання за довгостро-
ковим управлінням створених активів, позбавля-
ючи державу від витрат і клопоту по його змісту.

Таким чином, проведений аналіз розвитку 
ДПП в світі показує два основних способи орга-
нізації даного партнерства:

По-перше, державний сектор і приватні парт-
нери приєднуються до існуючої компанії або 
спільно засновують змішану компанію. Головна 
характеристика такого способу – поєднання дер-
жавних та приватних фінансів. Участь держави 
поширюється, як правило, до ступеня отримання 
блокуючої меншості, тому воно тим самим має 
достатній вплив. У Франції, наприклад, у зако-
нодавстві прямо вказується на те, що держсек-
тор повинен володіти більшою частиною активів. 
У Німеччині перший некомерційні будівельні то-
вариства були створені на основі приватних іні-
ціатив у середині XIX століття.

По-друге, представники держави і приватного 
бізнесу укладають договір (контракт) – це може 
бути Договір про співпрацю, Договір про управлін-
ня компанією, Договір про реалізацію, Лізинговий 
договір, Договір про відступлення (концесії) і т. п.

Таким чином, однією з головних тенденцій 
сучасного світового розвитку є зростання залу-
чення приватного бізнесу (приватних фінансів) в 
економічні проекти держави в різних формах – 
від контрактів управління на діючі інфраструк-
турні об'єкти до здійснення приватними компані-
ями повного циклу будівництва та експлуатації 
нових об'єктів.

Виходячи з міжнародного досвіду викорис-
тання державно-приватного партнерства на сьо-
годнішній день можна говорити про два різнови-
ди поектів ДПП. Це дві основні форми ДПП, вони 
широко поширені у Великобританії і за тими ж 
принципами повторюються в інших країнах.

В одному випадку приватний партнер бере на 
себе бізнес-ризики, але надалі отримує прибуток 
від експлуатації об'єкта. Наприклад, будівництво 
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та експлуатація платної дороги. Одержуваний 
дохід, природно, буде залежати від якості са-
мої дороги і кількості користувачів. Таким чи-
ном, в хід вступають ринкові принципи при про-
ектуванні і будівництві доріг. Інша форма цього 
партнерства – коли держава платить заздале-
гідь фіксовану та обумовлену суму за існування і 
працездатність об'єкта. При цьому держава бере 
на себе всі ризики щодо його використання, при-
ватний партнер від цих ризиків звільнений. Та-
ким прикладом може служити лікарня.

Фінансування з державних джерел здається 
більш доцільним, поки не буде створена репута-
ція і поки не будуть реалізовані успішні проекти. 
Світова тенденція вказує, що енергоефективне 
фінансування перетворилось на своєрідний сег-
мент фінансового ринку. Частково, це поясню-
ється складною схемою фінансування реалізації 
таких проектів та значним рядом фінансових 
продуктів, моделей та посередників для забез-
печення інвестицій. Велика кількість державного 
фінансування направлена в енергоефективність. 
Для прикладу, Німецький державний інвести-
ційний банк направив 16 млрд євро на енерго-
ефективні проекти в Німеччині в 2013 році, а 
Європейський інвестиційний банк забезпечив 
2,1 млрд євро під такі ж цілі на території Євро-
пейського союзу. Французький Caisse des Dйpфts 
виділив 453 млн євро на енергоефективність у 
2012 році, а Банк зелених інвестицій Великої 
Британії інвестували 181 млн євро. Банк еколо-
гічних інвестицій, встановлений в декількох кра-
їнах і використовує державний капітал як гаран-
тію залучення приватних фінансів, в тому числі 
від інституційних інвесторів. Енергоефективність 
являється цільовою галуззю для фінансування 
Банку екологічних інвестицій встановлений у 
Сполученому королівстві, Малайзії, Південній 
Африці, Австралії, Японії, Об’єднаних арабських 
еміратах та США [3].

Іншим важливим каналом для державного фі-
нансування в енергоефективну галузь являється 
фінансування через цільові програми розвитку 
двосторонніх та багатосторонніх агенств, що за-
безпечили більше 22 млрд дол. США в фінансу-
ванні у 2012 році. Двосторонні банки розвитку, такі 
як Японський банк міжнародної співпраці, виді-
ляють значні суми фінансів для енергоефектив-
ності. Міжнародний банк розвитку, такий як Сві-
товий банк, Європейський банк реконструкції та 
розвитку та Азійський банк розвитку, являються 
також активними фінансовими донорами енергое-
фективних проектів. Міжнародний банк розвитку 
профінансував енергоефективні заходи під егідою 
програми щодо зменшення наслідків зміни кліма-
ту у 2013 році на суму 4,32 млрд дол США [3]. 

Фінансові механізми, що виробляють енергое-
фективність являються більш привабливими для 
інвесторів. Такими фінансовими механізмами яв-
ляються:

– Спеціалізовані юридичні особи, такі як 
ЕСКО, які впроваджуються і використовують-
ся у все більшій кількості країн і впроваджують 
нові фінансові моделі по типу контрактування 
енерговикористання. ЕСКО вперше з’явилися у 
Великобританії у 1980-х роках і ринок уже оці-
нювався в більш ніж 5 млрд дол США на рік. 
Найбільшим ринком вважається сучасний Ки-
тай, що представляв більше 12 млрд дол США 
у 2013 році.

– Облігації чистої енергії, зелені облігації, клі-
матичні облігації та інші створюють сьогодні нові 
можливості для енергоефективних інвестицій 
тиском на ринки фіксованого доходу. Починаю-
чи з кінця 2013 року зелені облігації лідирували 
в Міжнародного банку розвитку, однак приватні 
активи зелених облігацій зараз зростають дуже 
швидко. В даний момент вони швидко поширю-
ються, але стандарти та вільні принципи також 
постійно удосконалюються. Прозорі та незалежні 
рейтингові системи стануть важливими для по-
дальшого розвитку ринку.

– Законопроектні програми фінансування 
(On-bill financing programmes), такі як Якісна 
Оцінка Чистої Енергії (PACE), досягається част-
ковим поширенням, включаючи США, Мексику 
та ЄС [3]. 

Висновки з проведеного дослідження. У ре-
зультаті вивчення зарубіжного досвіду з’ясовано, 
що для країн, які активно використовують дер-
жавно-приватне партнерство як форму ефектив-
ного співробітництва, характерні наступні риси: 
довготривалість відносин; збереження державної 
та комунальної форми власності на об’єкти з од-
ночасним упровадженням механізмів управління 
інфраструктурою приватними партнерами; від-
критість і прозорість діяльності органів держав-
ної та місцевої влади щодо визначення приватних 
партнерів; забезпечення надання якісних і зде-
шевлених послуг як показник результативності й 
ефективності державно-приватного партнерства.

Використання позитивного світового досвіду 
державно-приватного партнерства призводить 
до зростання інвестицій у розвиток суспільної 
інфраструктури. При цьому модель ДПП не під-
міняє, а доповнює державні інвестиції, створю-
ючи при цьому державні інститути, що діють за 
ринковими правилами. Світовий досвід показує, 
що механізм державно-приватного партнерства 
сприяє покращенню державних активів та якості 
надання послуг, в ситуації збереження держав-
них коштів.

Подальші дослідження міжнародного досвіду 
реалізації проектів за допомогою механізму дер-
жавно-приватного партнерства стосуватимуть-
ся пошуку успішних напрямків поліпшення та 
активізації взаємодії державного та приватного 
секторів у різних галузях економіки та виявлен-
ня можливостей підвищення ролі державно-при-
ватного співробітництва.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация
Развитие эффективных институтов взаимодействия государственных органов и частных партнеров является одной из 
наиболее важным условием для установления эффективной экономической политики, стимулирования инвестиций и 
инноваций, усиление конкурентоспособности страны. Статья исследует международный опыт развития и организации 
Государственно-частного партнерства (ГЧП).
Одной из главных тенденций современного мирового развития является рост инвестиций частного бизнеса в экономи-
ческие проекты государства в различных формах – от контрактов управления на действующие инфраструктурные 
объекты к проведению частными компаниями полного цикла строительства и эксплуатации новых объектов.
Использование положительного мирового опыта государственно-частного партнерства способствует росту инвести-
ций в развитие общественной инфраструктуры. При этом модель ГЧП не подменяет, а дополняет государственные 
инвестиции, создавая при этом государственные институты, действующие по рыночным правилам. Мировой опыт по-
казывает, что механизм государственно-частного партнерства способствует улучшению государственных активов и 
качества предоставления услуг, в ситуации сохранения государственных средств.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), энергоэффективность и энергосбережение, контракты 
эффективного энергосбережения, энергоэффективное (ЭЭ) финансирование, экономическая политика.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE INSTITUTE  
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Summary
The development of effective institutions of interaction between governments and business constitutes one of the most 
important conditions of establishing an effective economic policy, stimulating investment and innovation, increasing the 
competitiveness of a country. The article investigates foreign experience of the development and organization of Public 
Private Partnerships (PPP). 
One of the main trends of contemporary world development is the growth of private investments in the state economic 
projects in various forms – from management contracts for existing infrastructure facilities to private companies imple-
ment a full cycle of construction and operation of new facilities.
Using positive international experience of public-private partnership promotes investment in the development of social 
infrastructure. This PPP model does not replace but complements public investment, creating public institutions that 
operate according to market rules. World experience shows that the mechanism of public-private partnership improves 
public assets and quality of service, in a situation of saving public funds.
Key words: public-private partnership (PPP), energy efficiency and energy saving, energy saving performance contracts 
(ESPC), energy efficient (EE) financing, economic policy.
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ – ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В статье исследованы общепринятые в международной практике теоретические подходы и инструменты корпоратив-
ного стратегического менеджмента. Проанализированы необходимость и возможность применения сбалансированной 
системы показателей (ССП) в современных условиях украинскими предприятиями, что позволит повысить уровень их 
конкурентоспособности и будет способствовать повышению рыночной стоимости. 
Ключевые слова: корпоративная стратегия, сбалансированная система показателей, стратегический менеджмент, 
стратегические карты, ключевые показатели эффективности.

Постановка проблемы. Стабильное долгос-
рочное развитие предприятия возможно лишь 
при условии определения чётких долгосрочных 
целей и разработки конкретных путей их дости-
жения. Эффективная стратегия, на основе кото-
рой менеджмент предприятия будет осущест-
влять управление её деятельностью, позволит 
не только активно развиваться, но и обеспечит 
важные долговременные конкурентные преиму-
щества на рынке, что делает вопрос разработки 
стратегии развития предприятий чрезвычайно 
актуальным. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. При разработке финансовой страте-
гии используется концепция сбалансированной 
системы показателей (ССП) в качестве анали-
тического инструмента оценки эффективности 
деятельности предприятий. Она была разра-
ботана американскими учёными Робертом Ка-
планом и Дэвидом Нортоном и получила даль-
нейшее развитие в трудах многих зарубежных 
и отечественных ученых: К. Адамса П. Нивена, 

В. Шмидта, В. Ермоленко, И. Ивакина, К. Хью-
берта, П. Хорвата и др. Однако, несмотря на 
актуальность для предприятий Украины ме-
тодологии стратегического управления, вопрос 
применения ССП нуждается в дальнейших ис-
следованиях.

Постановка задачи. Основной задачей ста-
тьи является освещение одного из инструментов 
корпоративного стратегического менеджмента – 
ССП и рекомендации по его использованию. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Промежуточная цель любого предприятия – 
получение прибыли. Она является промежуточной, 
но главной, потому что современное предпри-
ятие, которое стремится к прогрессивному росту, 
должно ставить более глобальные стратегичес-
кие задачи. Среди них: рост стоимости компании 
на рынке, повышение её общественной пользы и 
увеличение социально-экономического эффекта 
от её деятельности. Однако все же важным по-
казателем, который позволяет оценить качество 
управления деятельностью предприятия, явля-
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ется его финансовый результат. Для лучшего  
понимания общего уровня эффективности управ-
ления украинскими предприятиями целесообраз-
но изучить их финансовые результаты за по-
следние годы (табл. 1). 

В табл. 1 представлены финансовые результаты 
крупных и средних предприятий (кроме малых 
предприятий, банков и бюджетных учрежде-
ний), которые используют стратегическое пла-
нирование и управление. По этим данным можно 
сделать вывод, что с каждым годом совокупный 
финансовый результат до налогообложения 
уменьшался, а по результатам января – июня 
2014 г. достиг отрицательной отметки (убыток со-
ставил 205888,3 млн грн.). За последние три года 
отмечена чёткая тенденция к увеличению числа 
убыточных компаний – по состоянию на первое 
полугодие 2014 г. их доля в общем количестве 
предприятий составила 45,6%. Если брать от-
дельно крупные предприятия, то, по последним 
данным, число убыточных компаний превышает 
количество прибыльных.

Такие тенденции и динамика финансовых ре-
зультатов не являются нормальными ни для са-
мого предприятия, ни для государства в целом. 
Согласно статистическим данным, каждое второе 
предприятие Украины нерационально хозяй-
ствует и является убыточным, что обусловлено 
многими факторами. Наиболее существенные из 
них: отсутствие действенной стратегии развития 
отечественных компаний, неэффективная сис-
тема управления, неспособность адекватно ре-
агировать на изменения внешней и внутренней 
среды функционирования.

Исходя из вышеизложенного, на данном этапе 
главной проблемой предприятий является вопрос 
эффективности стратегического корпоративного 
управления в условиях кризиса. В большинстве 
украинских компаний миссия, цели и стратегии 
или существуют в качестве деклараций, или, что 
чаще всего, вообще отсутствуют. Так, многие ком-
пании не занимаются стратегическим управлени-
ем, отдавая предпочтение решению текущих про-
блем: как выжить в данный момент, как обеспечить 
денежный приток, каким образом покрыть дефицит 
оборотных средств. В связи с неопределённостью 
рыночной конъюнктуры вопросы, связанные с 
разработкой и корректировкой долгосрочной стра-
тегии, заменяются решением текущих задач.

Отсутствие продуманной корпоративной стра-
тегии и несвоевременная её корректировка при-
водят к проблем, которые невозможно решить с 
помощью оперативных действий.

По мнению аналитиков (как отечественных, 
так и зарубежных), рынок вступил в ту стадию, 
когда отсутствие разработанной стратегии сдер-
живает развитие предприятий. В финансовой 
практике все шире признается необходимость 
управления финансовыми показателями на осно-
ве научно обоснованного прогнозирования, регу-
лирования и адаптации предприятий к внешним 
условиям.

Принципы новой управленческой парадигмы 
должны составлять всю систему совершенство-
вания управления компанией. В условиях опе-
ративного управления эти принципы позволяют 
понять характер организационно-управленчес-
ких механизмов подчинения производства удо-
влетворению рыночного спроса. Особенно они 
важны для понимания концепции стратегическо-
го управления, поскольку позволяют [2, с. 231]: 
понять процесс разработки стратегии, её роль 
и методологию; разобраться в новом методичес-
ком инструментарии, который используется при 
анализе стратегических альтернатив и выборе 
стратегии; определить систему управления реа-
лизации избранной стратегии с учётом организа-
ционной структуры управления.

В условиях жёсткой конкурентной борьбы 
изменения внешней конъюнктуры, компа-
нии должны концентрировать внимание на 
достигнутых показателях и вырабатывать дол-
госрочную стратегию, которая позволит своевре-
менно реагировать на происходящие изменения 
на рынке.

Повышение роли и значения стратегического 
управления обусловлено различными причина-
ми: изменениями окружающей среды; измене-
нием спроса и предложения на рынке; ростом 
конкуренции за ресурсы; интернационализа-
цией бизнеса; появлением новых возможностей 
для компаний благодаря достижениям науки 
и техники; развитием информационных сетей. 
Учитывая, что каждое предприятие являет-
ся уникальным, процесс разработки стратегии 
носит индивидуальный характер, поскольку на 
него влияют позиция компании на рынке; дина-
мика её развития; имеющийся потенциал; пове-

Таблица 1
Финансовые результаты предприятий до налогообложения с распределением их  

на крупные и средние за 2012–2014 гг. (за период январь – июнь каждого года) [1]

                       Год
  Показатель

Финансовый 
результат (млн грн.)

Предприятия, которые 
получили прибыль

Предприятия, которые 
получили убыток

в % к общему количеству предприятий

2012
Всего 19137,3 58,3 41,7
Крупные предприятия 15961,7 63,8 36,2
Средние предприятия 3175,6 58,1 41,9

2013
Всего 3363,6 57,5 42,5
Крупные предприятия 6097,1 62,6 37,4
Средние предприятия -2733,5 57,3 42,7

2014
Всего -205888,3 54,4 45,6
Крупные предприятия -107739,1 49,7 50,3
Средние предприятия -98149,2 54,6 45,4
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дение конкурентов; характеристики производи-
мого товара или оказываемых услуг; состояние 
экономики; культурная среда и пр.

Майкл Портер описывает стратегию как де-
ятельность организации, направленную на до-
стижение совершенства: «В результате все раз-
личия между компаниями в стоимости или цене 
вытекают из множества видов деятельности, 
направленных на создание, производство, прода-
жу и доставку товаров или услуг... Дифференци-
ация возникает при выборе сферы деятельнос-
ти и её результатов» [3, с. 62]. Смысл стратегии 
состоит в том, чтобы найти способ выделиться 
из конкурентной среды и предложить потреби-
телю уникальную ценность. Стойкая стратеги-
ческая позиция, по Портеру, – это результат 
системы действий, которые подкрепляют друг 
друга. ССП как описательная, а не распоряди-
тельная схема создает стратегию, сходную с раз-
работанной по схеме Портера. В обоих случаях 
весь процесс строится на предпосылке, что стра-
тегия – это гипотеза, которая предусматривает 
движение организации от нынешнего состояния 
к желаемой, но неясной будущей позиции. По-
скольку такая будущая позиция представляет 
собой неизвестность, то путь организации – это 
ряд взаимосвязанных гипотез. ССП позволяет 
описать стратегические гипотезы как комплекс 
чётких причинно-следственных связей, которые 
подлежат оценке. Ключом к воплощению стра-
тегии является понимание каждым сотрудником 
основных гипотез, соответствующих им ресурсов, 
постоянное тестирование гипотез и непрерывная 
их адаптация к реальным условиям.

Основными инструментами, которые помогают 
разрабатывать стратегии корпораций, являются 
оценочные индикаторы. Они позволяют: оценить 
достижение цели, степень удовлетворения инте-
ресов потребителей, осуществить контроль вну-
тренних процессов компании, выявить необходи-
мость совершенствования в организации бизнеса 
и его подразделений.

Основным недостатком оценочных показате-
лей, которые используются в практике управле-
ния большинства компаний, является их денеж-
ное выражение, что не позволяет раскрыть ряд 
важных аспектов их деятельности. С помощью 
использования исключительно финансовых по-
казателей не могут быть оценены, например, та-
кие характеристики, как качество обслуживания 
клиентов и повышение лояльности к торговой 
марке. В связи с этим американские профессо-
ра Гарвардского университета Роберт Каплан и 
Дэвид Нортон в 1990 г. исследовали действие сис-

тем измерения результатов хозяйственной дея-
тельности 12 крупных компаний. Эти предприя-
тия стремились расширить свои измерительные 
системы путём включения показателей немоне-
тарного характера, что позволило бы повысить 
информационные возможности. Результаты ис-
следований привели к формированию концепции 
ССП (Balanced Scorecard, BSC) [4, с. 71].

Р. Каплан и Д. Нортон определили, что 
структура модели ССП может быть представ-
лена цепью факторов: «инновации – внутрен-
ние процессы – удовлетворённость клиен-
та – финансы». Все параметры взаимосвязаны, 
поэтому возникает предпосылка к стратеги-
ческому планированию и контролю на осно-
ве построенной системы сбалансированных по-
казателей. Стоит отметить, что в ССП могут 
традиционно входить как количественные, так и 
качественные факторы. Простота использования 
ССП обусловливает ее широкое применение в 
практике стратегического управления корпора-
ций во всем мире. Фактически подход ССП за-
ставляет корпорации в большинстве случаев из-
менить направление бизнеса, ориентируя его на 
удовлетворение ключевых потребностей клиен-
та. Компаниям, способным выразить свою стра-
тегию системой показателей, обеспечен успех 
в достижении стратегических целей, поскольку 
они доводят их до сведения абсолютно всех сво-
их сотрудников. Эта информация фокусирует 
внимание менеджеров и рядовых работников на 
наиболее важных факторах, которые позволяют 
объединить инвестиции, инициативы и повсед-
невную деятельность с общим планом развития 
компании. Причины важности коммуникативной 
роли ССП представлены на рис. 1. Итак, ССП – 
это инструмент распространения стратегической 
информации с помощью интегрированного набо-
ра финансовых и нефинансовых параметров.

Одним из вопросов, который требует внима-
ния при рассмотрении ССП, является опред-
еление её назначения. ССП, неразрывно свя-
занная с общей стратегией корпорации, должна 
строиться на основе следующих принципов: 
причинно-следственные связи; факторы дости-
жения результатов; взаимосвязь с финансовыми 
результатами [6, с. 126]. На рис. 2 отражена их 
сущность.

Рассмотрим подробнее каждый из принципов. 
Стратегия – это набор определённых гипотез о 
причинах и следствиях. Причинно-следственные 
связи можно выразить последовательностью 
утверждений «если .., то». Поэтому правиль-
но разработанная ССП должна представлять 

Рис. 1. Коммуникативная роль ССП
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инвестиции и инициативы 
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стратегию компании через подобную последова-
тельность причинно-следственных связей. Сис-
тема оценок деятельности построена таким об-
разом, что связи между целями (и показателями) 
различных составляющих, а также между пока-
зателями и факторами деятельности, направлен-
ной на достижение желаемых результатов, ста-
новятся чёткими и ярко выраженными.

Правильно составленная ССП должна пред-
ставлять собой комплекс показателей результа-
тов и факторов деятельности. Без последних не-
возможно понять, как были достигнуты первые. 
Кроме того, при использовании только оценочных 
показателей нельзя на ранних этапах оценить, 
насколько успешно осуществляется стратегия 
компании. И наоборот, факторы деятельности, 
например операционный цикл или доля брака, 
без соответствующих показателей могут слу-
жить показателем лишь краткосрочного улуч-
шения производственного процесса, но не отра-
жают их влияния на состояние клиентской базы 
и, соответственно, на финансовые результаты.

ССП должна базироваться на финансовых 
результатах, например, показателях ROCE или 
EVA. Многим менеджерам не удаётся связать 
такие программы, как управление на основе 
качества, сокращение длительности производ-
ственного цикла, реинжиниринг или делегирова-
ние полномочий, с показателями, которые непо-
средственно влияют на отношения с клиентами, 
а значит, и на финансовые результаты. Такие 
программы ошибочно трактуются как конечные 
цели, что в результате приводит к глубокому ра-
зочарованию, поскольку отдача от них практи-
чески не ощутима.

Компания, которая решила использовать ССП 
для достижения своих стратегических целей в 
перспективе, должна строить её с соблюдением 
рассмотренных принципов. Это будет гарантиро-
вать действенность разработанной ССП на после-
дующих этапах её применения. Сама концепция 
ССП основана на использовании основных ин-
струментов управления. На рис. 3 представлены 
основные методики, которые вошли в ССП.

Наиболее распространёнными и часто исполь- 
зуемыми являются стратегические карты (Strate-
gic Maps) и ключевые показатели эффективности 
(Key Performance Indicators – КРІ).

Нередко в литературе KРI трактуют как 
всеобъемлющую систему оценки, которая обес-
печивает достижение оперативных и стратеги-
ческих целей. На основе набора показателей этой 
методики обычно строится система мотивации и 
стимулирования сотрудников, то есть KРІ – это 
специфическая область системы контроллинга 
компании, которая является важным средством 
оценки. Однако не следует её отождествлять 
с ССП. Представленные методики являются 
вспомогательными инструментами, которые ис-
пользуют при разработке ССП.

Полностью ССП трансформирует миссию 
и общую стратегию компании в систему чётко 
поставленных целей, задач и также показателей, 
которые определяют уровень их достижения в 
рамках четырёх основных проекций: финансов, 
маркетинга, внутренних бизнес-процессов, обу-
чения и роста. С помощью этих проекций руко-
водители могут ответить на следующие важные 
вопросы: какой компания представляется своим 
акционерам и потенциальным инвесторам? (про-

Рис. 2. Принципы построения ССП

Рис. 3. Инструменты управления ССП [5]
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екция финансов; какой компания представляет-
ся своим покупателям? (проекция маркетинга); 
какие бизнес-процессы компания должна улуч-
шить, от каких – отказаться, на каких – сосре-
доточиться? (проекция внутренних бизнес-про-
цессов); может ли компания продолжать свое 
развитие, повышать эффективность и увеличи-
вать свою стоимость? (проекция обучения и роста).

Необходимо учитывать, что ССП в качестве 
основы стратегического корпоративного управле-
ния требует разработки стратегических карт (СК). 

 СК предназначены для наглядного описания 
стратегических целей, задач и показателей, а 
также путей достижения и решения этих задач. 
СK позволяют донести до отдельных подраз-
делений и сотрудников предприятия их роль в 
реализации стратегий. Они могут быть созданы 
на любом уровне управления, и каждый уровень 
будет иметь возможность видеть своё место на 
общей карте.

Данный инструмент ССП представляет собой 
модель, которая демонстрирует роль нематери-
альных активов в процессе создания стоимости, 
их влияние на финансовые результаты через 
цепь причинно-следственных связей. Рассмо-

трим стратегические корпоративные цели ком-
пании в разрезе каждой проекции на конкрет-
ном примере (рис. 4). Главной финансовой целью 
компании является повышение ее рыночной сто-
имости (Market Value). 

Такие финансовые показатели, как объем чи-
стой прибыли, рентабельность продаж и коэф-
фициент автономии, являются основными драй-
верами стоимости компании и эффективности 
её деятельности, на основе которых компания 
строит свои дальнейшие цели и задачи, а про-
екция финансов (Financial Perspective) – одна 
из ключевых составляющих ССП. Финансовые 
результаты являются основным критерием оцен-
ки текущей деятельности предприятия. 

В рамках проекции маркетинга (Customer 
Perspective) определено, за счёт чего компа-
ния намерена продвигать и реализовывать свои 
продукты. Основной задачей является повышение 
удовлетворённости клиента, что в свою очередь 
способствует увеличению доли рынка. Следует 
отметить, что поиск основных критериев ценнос-
ти предлагаемых товарных позиций для клиен-
тов является непростой задачей, которая требу-
ет постоянного анализа их потребностей.

Рис. 4. Стратегическая карта строительной компании
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Проекция внутренних бизнес-процессов (In-
ternal Perspective) идентифицирует основные 
процессы, подлежащие усовершенствованию 
и развитию в целях укрепления конкурентных 
преимуществ. Эффективность бизнес-процессов 
определяет ценность предложения компании, от 
которого зависит как количество привлечённых 
клиентов, так и конечный финансовый резуль-
тат. Показатели данной проекции фокусируются 
на процессах, которые вносят основной вклад в 
достижение намеченных финансовых результа-
тов и удовлетворение покупателей. Для исследу-
емой компании в рамках этой проекции следует 
решить следующие задачи: увеличение объема 
продаж, сокращение продолжительности стро-
ительства, повышение конкурентоспособности 
продукции, минимизирование задержек в по-
ставке материалов. Выбор ключевых процессов 
должен осуществляться не только с позиции те-
кущей эффективности, но и с точки зрения бу-
дущих возможностей для её повышения.

Четвертая проекция системы – обучение и 
рост (Learning & Growth Perspective) – опред-
еляет инфраструктуру, которую организация 
должна создать для обеспечения роста и раз-
вития в долгосрочной перспективе. Вполне ес-
тественно, что гарантировать долговременный 
успех и процветание компании вряд ли возможно 
с помощью технологий, используемых в данный 
момент. Рост и развитие компании является ре-
зультатом синергии трех основных факторов: че-
ловеческих ресурсов, систем и организационных 
процедур. Для обеспечения долгосрочного при-
сутствия на рынке бизнес должен инвестировать 
средства в повышение квалификации сотруд-
ников, информационные технологии, системы и 
процессы. Основными драйверами эффективности 
здесь могут быть: материальное удовлетворение 
сотрудников, их квалификация, возможность 
оперативно получать информацию, необходи-
мую для принятия управленческих решений, 
эффективность работы информационной системы.

На основе разработки СК компании осущест-
вляют планирование показателей, которые ха-
рактеризуют степень достижения корпоратив-
ной стратегической цели, а затем разрабатывают 
мероприятия по выполнению поставленных це-
лей на всех организационных уровнях.

Конечно, каждая компания по-своему видит 
своё будущее и проблемные аспекты деятель-
ности, в соответствии с которыми определяет 
основные задачи и цели. При этом ССП не га-
рантирует корпорациям решения всех проблем. 
Однако грамотно разработанная система помога-
ет выстроить чёткую схему действий всех без 
исключения сотрудников для достижения об-

щей стратегической миссии компании. Бывший 
Генеральный директор компании Nokia Йор-
ма Оллила отметил: «В конце концов Balanced 
Scorecard даёт чёткую измерительную инфор-
мацию о том, как и что нужно делать для того, 
чтобы твоя компания развивалась» [5].

Подробно исследовав сущность ССП, её 
принципы и механизм действия, уверенно можно 
сказать, что данная система выступает инстру-
ментом оценки деятельности компании на осно-
ве разработанных индивидуальных показателей 
и является способом реализации разработанной 
стратегии. Следуя составленному плану и соблю-
дая его выполнение, корпорация постепенно при-
ближается к достижению выбранной цели.

Как говорилось ранее, ССП активно использу-
ется в стратегическом управлении зарубежных 
предприятий. Доказательством этого является 
исследование международной консалтинговой 
компании Bain & Company, результаты которого 
представлены на рис. 5.

Красной линией показан общий уровень 
удовлетворённости ССП в стратегическом управ-
лении компанией, серой – спрос на использова-
ние данного инструмента. Как видим, наибольше-
го распространения ССП достигла в 2002–2008 гг. 
А уровень удовлетворённости от использования 
ССП имеет стабильную тенденцию и составляет 
в среднем 4 балла из 5 возможных. Это ещё раз 
доказывает её действенность в процессах управ-
ления мировых компаний.

 Недостаток опыта в построении системы 
стратегического менеджмента на предприяти-
ях не является препятствием для её использо-
вания. Как утверждают Д. Нортон и Р. Каплан, 
разработчики ССП, методология стратегического 
управления «нужна только амбициозным компа-
ниям, которые хотят стать не просто успешнее, 
но и лучше» [6, с. 257].

Предлагаем рассмотреть основные проблемы, 
связанные с эффективностью корпоративного 
стратегического управления, и пути решения 
проблемных вопросов (табл. 2).

В табл. 2 перечислены не все имеющиеся, но 
главные проблемы стратегического менеджмента 
компаний. Во многом улучшение сложившейся 
ситуации зависит от таких факторов, как же-
лание руководителей не просто сохранить свой 
бизнес, а постоянно развивать и совершенство-
вать его для удовлетворения спроса и увеличе-
ния количества потребителей, понимание самими 
руководителями необходимости наличия страте-
гии и эффективных путей ее достижения.

Рыночная конъюнктура создёт условия, в 
которых долгосрочная стратегия играет клю-
чевую роль в развитии компаний. Бизнес-пла-

Рис. 5. Использование ССП и уровень удовлетворённости этой системой [8]
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нирование и стратегическое управление полу-
чают все большее распространение. Практика 
внедрения системы консалтинговой компани-
ей Horvath & Partners [7, с. 177] сформирова-
ла пятиуровневый алгоритм разработки BSC: 
разработка стратегических целей; построение 
причинно-следственных связей; выбор показате-
лей; установление целевых значений; определе-
ние стратегических мероприятий.

Хотя такой алгоритм предлагают не все 
авторы, в частности Пол Нивен считает, что 
построению причинно-следственных связей 
должны предшествовать разработка стратеги-
ческих целей и выбор показателей, что значи-
тельно расширит базу для выбора последних. 
По нашему мнению, описанный выше алгоритм 
больше соответствует самой концепции ССП, 
учитывая, что причинно-следственные зависи-
мости существуют именно между стратегически-
ми целями и не зависят от выбора показателей, 
которые используются для их оценки. Именно 
стратегические цели, а не показатели, которые 
их измеряют, являются основой ССП.

Таблица 2
Проблемы сферы стратегического управления в украинских компаниях  

и возможные пути их решения
Основные проблемы Пути решения

Первоочередная ориентированность руководителей 
на текущие вопросы и результаты деятельности и, 
как следствие – возникновение дальнейших проблем 
в управлении

При возникновении проблем с развитием предприя-
тия необходимо привлечение внешних консультантов

Отсутствие понимания у руководителей того, что 
разработка долгосрочных стратегий является не-
обходимым условием для успешного управления и 
развития компании 

Обеспечение государством проведения консульта-
ций и семинаров для руководителей предприятий в 
целях разъяснения необходимости стратегического 
управления (ведь государству также невыгодно, 
чтобы компании прекращали свою деятельность или 
«уходили в тень»)

Устаревшие методы корпоративного стратегического 
управления в современных условиях перестают быть 
действенными 

Если на предприятии есть специалисты в дан-
ной сфере, то необходимо отправлять их на курсы 
повышения квалификации или нанимать новых 
опытных специалистов, в противном случае – созда-
вать специальный отдел стратегического развития 
компании

Отсутствие понимания руководителями современных 
действенных инструментов стратегического менедж-
мента и неумение их использовать

Использование услуг консалтинговых компаний, 
которые, в том числе, занимаются вопросами разра-
ботки корпоративных стратегий (например, с помо-
щью метода ССП)

Выводы по проведенным исследованиям. По 
данным исследования ССП установлено, что это 
больше, чем набор финансовых и нефинансовых 
показателей. Она отражает стратегию бизнес-
единицы. Это система показателей результатов 
и факторов их достижения, взаимосвязанных на 
основе причинно-следственных отношений. Оп-
тимальная ССП – это система, в которой вза-
имосвязанные цели и показатели представляют 
стратегию компании.

Основным фактором движения к намеченной 
цели является понимание руководителями компа-
ний необходимости в чётко разработанной страте-
гии и эффективных путей её достижения, а так-
же их желание не только сохранить свой бизнес, 
но и постоянно развивать и совершенствовать его. 

Итак, стратегическое планирование и управ-
ление позволяют определить вектор движения 
компании для формирования устойчивых кон-
курентных преимуществ; решения в пределах 
миссии компании поставленных задач и дости-
жения успеха на рынке в целом. Сделать это 
эффективно позволяет использование ССП.
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Постановка проблеми. Сучасний туризм не-
можливо уявити без реклами – найдієвішого ін-
струменту у спробах туристичного підприємства 
донести інформацію до клієнтів, модифікувати 
їх поведінку, привернути увагу до запропоно-
ваних послуг, створити позитивний імідж під-
приємства, показати його суспільну значущість. 
Реклама – надзвичайно багатогранне явище, яке 
виступає елементом різних сфер життя – еконо-
міки, культури, спілкування, розваг.

Сучасний етап економічного розвитку потре-
бує удосконалення діяльності підприємств ту-
ризму і актуалізує пошук нових методів форму-
вання та реалізації конкурентних переваг.

Фактори, від яких залежить практичне впро-
вадження маркетингових систем на підприєм-
ствах України, накладають свій відбиток і на роз-
виток рекламного ринку. На 1 жовтня 2015 року 
в Україні нараховувалося 26 500 рекламних носі-
їв, із них 22 000 склала зовнішня реклама, 485 – 
телевізійні канали, включаючи регіональні.

Обсяг витрат на рекламу в цілому по Україні 
в 2015 році склав 1 400 млн. дол., ріст даного по-
казника в порівнянні з 2003 склав 780%, а в по-
рівнянні з 2010 роком 53%. Аналіз використання 
різноманітних засобів реклами показав, що най-
більш популярним із них є телебачення. Однак 
слід зауважити, що для ринку туристичних по-
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слуг телебачення є найбільш дорогим, тому не 
популярним способом. Технологічний ріст та по-
пуляризація Інтернет можливостей, зробив цей 
тип рекламних засобів найбільш популярним для 
туристичної галузі.

Таким чином, розробка комплексного підходу 
до розв’язання проблемних питань маркетингової 
діяльності туристичних підприємств має велике 
теоретичне і практичне значення для визначен-
ня й обґрунтування шляхів найбільш ефективно-
го розвитку туристичних послуг в Україні.

Об’єктом дослідження є процес рекламуван-
ня туристичного підприємства на регіональному 
ринку.

Предметом дослідження є комплекс теоре-
тичних і практичних аспектів функціонування 
процесу рекламування на туристичному підпри-
ємстві.

Постановка завдання є узагальнення осно-
вних теоретичних понять реклами на у сфері ту-
ризму та розробка етапів проведення рекламної 
кампанії на регіональному ринку туристичних 
послуг.

Для досягнення мети визначено такі завдання:
– охарактеризувати основні поняття реклами;
– розробити модель проведення рекламної 

кампанії на туристичному підприємстві регіо-
нального рівня.

Аналіз останніх досліджень. Теоретична 
основа рекламної діяльності висвітлена у ро-
ботах вітчизняних та закордонних дослідни-
ків: Н. Голд [1], С. Анхолта [2], Д. Блайда [3],  
Ж.-Ж. Ламбена [7], В. Тамберга, А. Бадьїна [8], 
Х. Кафтанаджієва [5], Р. І. Мокшанцева [6], та ін. 
Ці праці містять визначення реклами, рекламної 
діяльності, механізми розробки ефективної ре-
кламної кампанії, її особливості в умовах висо-
коконкурентного насиченого ринку.

Питання реклами та брендингу в туристичній 
діяльності також знайшли своє відображення у 
монографії «Туристичний імідж регіону» за ре-
дакцією А. Ю. Парфіненка [9].

Проте слід відзначити, що до цього часу деякі 
аспекти рекламної діяльності на туристичному 
ринку, зокрема пов’язані із організацією реклам-
них компаній та оптимізацією розподілу витрат 
на рекламу з урахуванням впливу характерних 
для цього ринку факторів, залишаються недо-
статньо вивченими та вимагають на додаткове 
дослідження.

Реклама, згідно з визначенням Американської 
асоціації маркетингу, являє собою форму неосо-
бистого представлення і просування ідей, това-
рів чи послуг, яка оплачена замовником, слугує 
для залучення уваги потенційних споживачів до 
об’єкта рекламування і використовує при цьому 
найбільш ефективні прийоми і методи, з ураху-
ванням конкретної ситуації, за допомогою різних 
засобів масової інформації [10, c. 15]. Ж.-Ж. Лам-
бен розглядає рекламу як засіб комунікацій, який 
дозволяє фірмі передати звернення потенційним 
покупцям, прямий контакт з якими не встанов-
лено [7, c. 327].

Запропоновані ознаки визначають рекламу 
як важливу складову системи маркетингових 
комунікацій підприємств; цілеспрямовану кому-
нікацію, яка має специфічні властивості; форму 
неособистого, платного і односпрямованого звер-
нення, показ і просування товарів.

Аналіз великого обсягу ринкової інформації 
дозволив відомому американському фахівцеві 
А. Політцу сформулювати два основні закони 
реклами, які, звичайно ж, слушні й відносно ту-
ристської реклами:

1. Реклама стимулює продаж гарного товару й 
прискорює провал поганого. Вона показує, яких 

Рис. 1. Формування іміджу підприємства
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якостей продукт не має, і допомагає споживачеві 
в цьому швидко розібратися.

2. Реклама, що називає ту відмітну ознаку то-
вару, яка утримується в незначних кількостях і 
яку сам споживач не в змозі виявити, допомагає 
встановити, що ця ознака практично відсутня, і 
тим самим прискорює провал товару. 

Підтвердженням цих законів є правила фор-
мування іміджу туристичного підприємства. 
Саме імідж займає велике місце в процесах ко-
мунікацій туристичного підприємства. Форму-
вання іміджу полягає у тому, щоб забезпечити 
узгодити реальні переваги фірми/товару і при-
внесені спеціалістами переваги, враховуючи при 
цьому критерії, норми і вподобання споживачів 
даного туристичного ринку, а також стан анало-
гічних послуг інших підприємств (рис. 1) [6].

Туристичне підприємство повинно прагну-
ти до того, щоб його образ в свідомості цільо-
вої аудиторії як можна більше співпадав образу, 
сформованого спеціалістами. Імідж створюється 
досить довго, для його створення потребується 
багато ресурсів. Тому, створюючи імідж необ-
хідно спиратися на закони реклами А. Політца. 
Імідж створює сприятливу основу для форму-
вання стратегій туристичного підприємства.

Однією із важливих складових рекламної 
кампанії є рекламна стратегія, від якої залежить 
успіх рекламної кампанії. Одна з найбільш роз-
повсюджених класифікацій рекламних стратегій 
належить Д. Блайду, який у своєму дослідженні 
[3] рекламні стратегії поділяє на:

1. Медійні – вибір комунікаційних носіїв, за 
допомогою яких комунікативне послання буде 
донесено до споживача, розробляється стратегія 
використання ЗМІ, і оптимізується бюджет ре-
кламної кампанії. Потім здійснюється вибір ре-
кламних носіїв по кожному ЗМІ (канали, станції, 
видання тощо) і відбувається визначення ролі 
кожного носія.

2. Креативні – формування образу товару, 
розробляються моделі сприйняття і елементи 
наповнення повідомлення, народжується і розви-
вається ключова креативна ідея, яка буде при-
ваблива і близька споживачу і стане основою діа-
логу бренду з споживачем.

Виклад основного матеріалу. Саме проведен-
ня рекламних кампаній є основним інструментом 
реалізації стратегічних і поточних планів мар-
кетингово-збутової діяльності підприємства. Ре-
кламна кампанія на ринку туристичних послуг 
являє собою узгоджений комплекс заходів ре-
кламно– інформаційного та комунікаційного ха-
рактеру, сформований відповідно до заздалегідь 
визначених цілей і пріоритетів функціонування 
та розвитку підприємств, які спільно використо-
вують та зацікавлені у збереженні й відновленні 
природно-рекреаційних ресурсів певної терито-
рії, та спрямований на споживачів, які представ-
ляють відповідні сегменти ринку.

Слід відзначити, що навіть в рамках реаліза-
ції методичних підходів, які враховують специ-
фічний характер рекламної діяльності на даному 
ринку, не враховується необхідність реалізації 
регіонального підходу до розробки і реалізації 
рекламних кампаній. Так, наприклад, Н.Голд : 
«Необхідно звернути увагу на необхідність ви-

користання механізму утворення синергічного 
ефекту (пов’язаного із сполученням різних ме-
діаносіїв в одній рекламній кампанії) для мак-
симізації результативності рекламних витрат» 
[1, с. 171–182]. Слід зазначити, що він не перед-
бачає шляхів вирішення цього завдання в межах 
кооперації учасників певного регіонального ринку. 

Усебічне вивчення представлених у літерату-
рі концепцій і підходів дозволило зробити висно-
вок про те, що існує необхідність зміцнення кон-
курентних переваг, джерелом походження яких 
виступають унікальні природні ресурси певної 
території, у т.ч. – шляхом інформаційно– кому-
нікаційного забезпечення, обумовлює доцільність 
реалізації регіонального підходу до планування 
рекламної діяльності учасників відповідного рин-
ку туристичних послуг.

При цьому на регіональному рівні насампе-
ред будуть здійснюватися обґрунтування і вибір 
пріоритетів розвитку туристично-рекреаційного 
комплексу території, які мають виступати пере-
думовою для ідентифікації цільової аудиторії та 
узгодження цілей рекламної кампанії учасників 
ринку, а також для розробки концепції прове-
дення рекламних кампаній та використання ін-
ших способів стимулювання збуту

Усе це обумовило необхідність проведення до-
слідження в даній галузі і визначило вибір теми 
статті, мети і задач дослідження.

Рекламно -комунікаційна складова марке-
тингової діяльності виконує складний комплекс 
функцій, пов’язаних із активізацією та актуалі-
зацією взаємодії виробників і споживачів товарів 
і послуг. З одного боку, реклама є важливим за-
собом поширення інформації про споживчі па-
раметри об’єктів ринкового обміну (інформаційна 
функція), а з іншого – дозволяє встановлювати 
систему дієвих зворотних зв’язків, що дозво-
ляють забезпечити контроль і коригування від-
хилень та розходжень, які неминуче виникають 
між очікуваннями потенційних покупців та мож-
ливостями задоволення споживчих запитів, що 
пропонуються виробниками товарів і послуг.

Існує багато підходів та класифікацій прове-
дення рекламних кампаній. Одну з найпопуляр-
ніших у своїх працях представив Д.Блайд. Він 
визначив, що проведення рекламної кампанії 
проходить в п’ять основних етапів:

1. Стратегічне планування рекламної кампанії. 
2. Тактичне планування рекламної кампанії. 
3. Виконання, моніторинг, контроль. 
4. Оцінка результатів, ефективності (неефек-

тивності) і висновки після проведення рекламної 
кампанії. 

5. Коригування, згортання, покарання на ефек-
тивність рекламної кампанії. [3] 

Однак наведені етапи повністю не задоволь-
няють потреби рекламної кампанії туристичного 
ринку на регіональному рівні. Головним чином 
тому, що не існує швидкого зворотного зв’язку з 
цільовою аудиторією. Метою проведення реклам-
ної кампанії за такий підхід є формування певної 
реакції цільової аудиторії, необхідної не тільки 
для досягнення стратегічних або тактичних за-
вдань певного рекламодавця, але й для забезпе-
чення сталості конкурентних позицій усього ре-
гіонального туристичного ринку. Тому для даної 
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мети проведення регіональної рекламної кампа-
нії на туристичному ринку необхідно спиратися 
на наступні етапи (рис. 2).

Проведення рекламних кампаній на регіо-
нальному ринку туристичних послуг відіграє 
важливу роль при формуванні іміджу регіону у 
цілому. Регіональний імідж в даний час стає ре-
альним і надзвичайно важливим ресурсом еконо-
міки. Відбувається це в зв'язку з ростом значен-
ня інформації для забезпечення конкурентних 
переваг туристичних суб'єктів. Населення нашої 
країни судить про репутацію того чи іншого регі-
ону, фірми насамперед з реклами. 

Імідж території, її репутація в вітчизняних 
та зарубіжних суспільно-політичних і ділових 
колах стають основними факторами просування 
загальнодержавних і регіональних зовнішньоеко-
номічних і туристичних проектів, є найважливі-
шим конкурентним ресурсом для налагодження 
партнерських відносин. «Добре ім'я» виступає пе-
редумовою для прискорення соціально-економіч-
ного розвитку регіонів, міст, та держави у цілому. 

А як наслідок підвищується рівень і якість 
життя населення, оскільки вирішується ряд 
основоположних питань, що мають важливе зна-
чення для інтенсивного розвитку регіону. Це 
перш за все залучення інвестицій (в т. ч. – іно-
земних), розширення ринків збуту туристичних 
послуг регіональних виробників, залучення тру-
дових ресурсів, розвиток в'їзного туризму.

Імідж території – це набір переконань і від-
чуттів людей, які виникають з приводу при-
родно-кліматичних, історичних, етнографічних, 
соціально-економічних, політичних, морально-
психологічних та ін. особливостей даної терито-
рії. Суб'єктивне уявлення про територію може 
формуватися внаслідок безпосереднього осо-
бистого досвіду (наприклад, в результаті про-
живання на даній території) або опосередковано 
(наприклад, зі слів очевидців, з матеріалів ЗМІ 
і т. д.) [9]

Регіональні рекламні кампанії туристичного 
ринку можуть істотно впливати саме на мораль-
но-психологічні, історичні, етнографічні та ін. 
фактори переконань туристів.

Однак необхідно бути обережними при ство-
ренні іміджу території – іноді штучно створюва-
ний образ, який складається у свідомості людей, 
може не співпадати з реальними характеристи-
ками. А залежність цих показників була наведе-
на вище у статі. 

Сприятливий імідж тієї чи іншої території ба-
гато в чому визначає успішність вирішення цих 
проблем, а її репутація виступає головним фак-
тором здійснення вибору. Саме один з основних 
інструментів впливу на позитивну репутації ре-
гіону є рекламні кампанії.

Якщо сприятливий імідж туристичного регі-
ону працює на залучення нових її споживачів, 
то перевірена роками добра репутація закріплює 

Рис. 2. Послідовність проведення рекламної кампанії туристичного продукту 
на регіональному ринку
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партнерство, гарантує успішність взаємовигідно-
го співробітництва.

Пояснюється такий вплив репутації на вибір 
потенційних партнерів досить просто: завдяки 
рекламним кампаніям у ЗМІ та Інтернеті інфор-
мацію про будь-який туристичний регіон легко 
знайти, а різноманітність пропонованих турис-
тичних послуг і вибір об'єктів інвестування через 
глобалізацію ринків з кожним роком зростають. 

Однак формування привабливого туристич-
ного іміджу регіону, лише шляхом рекламних 
кампаній замало. Необхідно проводити одночас-
но і комплексне перетворення регіону (будівни-
цтво своєрідних архітектурних об'єктів, комфор-
табельних готелів, культурно-розважальних і 
спортивних споруд, організація природних, істо-
ричних, музейних зон і заповідників, пішохідних 
і торгових зон і т. д).

Висновки. Особливістю рекламних кампаній 
туристичних послуг є те, що основною рисою 
послуги є її нематеріальний характер, тому ре-
кламна кампанія повинна враховувати якість ту-
ристичної послуги, вказувати на її унікальність. 

Таким чином, можна зробити висновки, що 
правильне проведення рекламної кампанії турис-
тичних послуг на регіональному рівні  – встанов-
лення пріоритетних цілей кампанії, визначення 
найбільш ефективного місця та часу розміщення 

рекламних повідомлень  – є одним із найважли-
віших та актуальніших питань, які повинна роз-
глянути туристична фірма в процесі здійснення 
своєї рекламної діяльності. 

Необхідність зміцнення конкурентних переваг 
певної території обумовлює доцільність реаліза-
ції регіонального підходу до планування та про-
ведення рекламної діяльності і рекламних кам-
паній учасників відповідного ринку туристичних 
послуг. Рекламна кампанія на ринку туристичних 
послуг являє собою узгоджений комплекс заходів 
рекламно-інформаційного та комунікаційного ха-
рактеру, сформований відповідно до заздалегідь 
визначених цілей і пріоритетів функціонування 
та розвитку підприємств, які спільно використо-
вують та зацікавлені у збереженні й відновленні 
природно-рекреаційних ресурсів певної терито-
рії, та спрямований на споживачів, які представ-
ляють відповідні сегменти ринку.

Глобальна конкуренція сьогодні вже зачіпає 
не тільки окремі підприємства туристичного 
ринку. Вона придбала територіальне вираження, 
і в боротьбу за споживача вступають туристичні 
території (міста, регіони, країни і т. д.). Конку-
рентна перевага і прихильність споживача отри-
мають найбільш привабливі туристичні регіони. 
А саме рекламні кампанії є основним інструмен-
том поширення цих переваг серед туристів.
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Аннотация
Статья посвящена обоснованию подходов к проведению рекламных кампаний на региональном рынке туристических 
услуг. В статье освещены научно-теоретические основы и особенности рекламной деятельности. Разработаны реко-
мендации по последовательности планирования рекламных кампаний на региональном уровне.
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УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В МАЛОМУ 
ПІДПРИЄМНИЦТВІ

В статті досліджено основні тенденції, що спостерігаються у вітчизняній політиці зайнятості населення в малому під-
приємництві. Визначені пріоритетні напрями управління політикою зайнятості суб’єктів малого підприємництва. 
Ключові слова: суб’єкти малого підприємництва, суб’єкти мікропідприємництва, фізичні особи-підприємці, політика 
зайнятості населення, середня заробітна плата, витрати на оплату праці.

Постановка проблеми. Кардинальні зміни, що 
відбулися на ринку праці впродовж останніх років, 
спричинені структурними перетвореннями в еко-
номіці, загостренням ряду економічних, політич-
них, демографічних та соціальних проблем, зміною 
пріоритетності професій, низьким ступенем реа-
лізації заходів політики сприяння зайнятості на-
селення та забезпечення соціального захисту гро-
мадян від безробіття, призвели до зміни основних 
тенденцій політики зайнятості населення України. 

Проблемою управління політикою зайнятос-
ті населення займалися такі вітчизняні вчені як 
Вороненко О.В., Галицький В.М., Гнибіденко І.Ф., 
Довжук В.С., Журба О.В., Попова С.В., Пірон І.В. 
та ін.., проте слід зазначити, що питання управ-
ління політикою зайнятості населення в малому 
підприємництві недостатньою мірою висвітлено 
в науковій літературі. Це обумовлює необхід-
ність проведення додаткових досліджень полі-
тики зайнятості населення суб’єктів малого під-
приємництва. 

Постановка завдання. На основі вищевикла-
деного можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає у вивченні основних тен-
денцій в сучасній політиці зайнятості населення 
в малому підприємництві (за видами економічної 
діяльності та за окремими видами суб’єктів ма-
лого підприємництва) та обґрунтуванні пріори-
тетних напрямів управління політикою зайня-
тості населення суб’єктів малого підприємництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до частини 3 статті 55 Господарського 
кодексу України [1] суб’єктами малого підпри-
ємництва є: 

«...– фізичні особи, зареєстровані в установ-
леному законом порядку як фізичні особи-під-
приємці, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 
50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 
євро, визначену за середньорічними курсом На-
ціонального банку України;

юридичні особи – суб’єкти господарюван-
ня будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість пра-
цівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 
10 мільйонам євро, визначену за середньорічни-
ми курсом Національного банку України…»

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про 
розвиток та державну підтримку малого та се-
реднього підприємництва в Україні» [2] тер-
мін «суб’єкти малого підприємництва» охоплює 
суб’єктів мікропідприємництва. До суб’єктів мі-
кропідприємництва належать  [1]:

«...– фізичні особи, зареєстровані в установ-
леному законом порядку як фізичні особи-під-
приємці, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 
10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльнос-
ті не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 
євро, визначену за середньорічними курсом На-
ціонального банку України;

юридичні особи – суб’єкти господарюван-
ня будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість пра-
цівників за звітний період (календарний рік) не 
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перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 
2 мільйонам євро, визначену за середньорічними 
курсом Національного банку України…»

Слід зазначити, що більшість суб’єктів ма-
лого підприємництва складають саме фізичні 
особи-підприємці (ФОП). За даними Державної 
служби статистики України [3] станом на кінець 
2015 року серед загальної кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності налічується 82,6% 
фізичних осіб-підприємців. Щодо їх розподі-
лу по окремим регіонам України, то найбільша 
кількість ФОП зареєстрована в м. Києві (9,4%), 
Харківській (9%) та Дніпропетровській (8,1%) об-
ластях (рис.1).
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Рис. 1. Структура фізичних осіб-підприємців  
за їх кількістю по окремим регіонам України  

у 2015 році, %. 

Аналіз кількості суб’єктів підприємницької 
діяльності в розрізі окремих регіонів України по-
казав, що лише в м. Києві спостерігається спів-
відношення між фізичними та юридичними осо-
бами 64 % та 36 % відповідно. В решті регіонів 
кількість фізичних осіб-підприємців, що пере-
бувають на державному обліку, в декілька разів 
перевищує фактичну кількість зареєстрованих 
підприємств (рис. 2). 
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Рис. 2. Співвідношення фізичних та юридичних 
осіб – суб’єктів господарської діяльності по регіонам 

України у 2015 році, одиниць. 

Загальна чисельність зайнятих працівників 
підприємств в Україні станом на 2015 рік скла-
дала 6041,6 тис. осіб на відміну від фізичних 
осіб-підприємців, де зайнятість відповідала зна-
ченню 2290,3 тис. осіб. Опрацювання статистич-
ної інформації доводить, що прошарок суб’єктів 
господарювання, представлений фізичними осо-

бами-підприємцями, є доволі значним в масшта-
бах країни та складає 38% від загальної кількості 
зайнятих працівників суб’єктів господарювання. 
А в Чернівецькій області кількість зайнятих 
працівників в сегменті фізичних осіб-підприєм-
ців навіть перевищує 50% загальної кількості за-
йнятих працівників суб’єктів господарювання в 
Україні  і складає 54,1%. Щодо кількості найма-
них працівників фізичних осіб-підприємців, то 
вцілому по Україні вона відповідає 659,4 тис. осіб 
та нараховує 10% загальної кількості найманих 
працівників суб’єктів господарювання. 

Найбільша кількість зайнятих працівників у 
2015 році фізичних осіб-підприємців спостеріга-
лася у оптовій та роздрібній торгівлі (рис.3). Цей 
показник складає 55,7% загальної кількості за-
йнятих працівників ФОП. 
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Рис. 3. Кількість зайнятих працівників фізичних 
осіб-підприємців за видами економічної діяльності  

у 2015 році, тис. осіб. 

Аналіз кількості найманих працівників за ви-
дами суб’єктів малого підприємництва та видами 
економічної діяльності показав, що загальна їх 
кількість в структурі найманих працівників ста-
новить 25,4 %, в т.ч. по суб’єктам мікропідприєм-
ництва 10,2%  (табл.1). 

Найбільша частка найманих працівників 
суб’єктів малого підприємництва спостерігається 
в оптовій та роздрібній торгівлі (5,8%) і в  про-
мисловості (4,6%). Щодо суб’єктів мікропідпри-
ємництва, то найбільший показник частки на-
йманих працівників в структурі відповідає сфері 
інформації та телекомунікацій (3,4%).
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Рис. 4. Структура витрат на оплату праці суб’єктів 
малого підприємництва в загальних витратах  

на оплату праці за видами економічної діяльності  
у 2015 році.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 55

5 (12), оctober 2016

Т
аб

л
и
ц
я
 1

.
С

тр
ук

ту
ра

 н
ай

м
ан

и
х 

п
ра

ц
ів

н
и
к
ів

 с
уб

’є
к
ті

в 
м
ал

ог
о 

п
ід

п
ри

єм
н
и
ц
тв

а 
за

 в
и
да

м
и
 е

к
он

ом
іч

н
ої

 д
ія

л
ьн

ос
ті

 у
 2

01
5 

ро
ц
і

В
и
ди

  
ек

он
ом

іч
н
ої

 д
ія

л
ьн

ос
ті

У
сь

ог
о,

  
ти

с.
 о

сі
б1

 

С
уб

’є
к
ти

 м
ал

ог
о 

п
ід

п
ри

єм
н
и
ц
тв

а
В

 т
. ч

. с
уб

’є
к
ти

 м
ік

ро
п
ід

п
ри

єм
н
и
ц
тв

а

ти
с.
 

ос
іб

у 
%

 д
о 

за
га

л
ьн

ої
 

к
іл

ьк
ос

ті
 н

ай
м
ан

и
х 

п
ра

ц
ів

н
и
к
ів

 
ві

дп
ов

ід
н
ог

о 
ви

ду
 

ді
я
л
ьн

ос
ті

у 
%

 д
о 

за
га

л
ьн

ої
 

к
іл

ьк
ос

ті
 

н
ай

м
ан

и
х 

п
ра

ц
ів

н
и
к
ів

ти
с.
 

ос
іб

у 
%

 д
о 

за
га

л
ьн

ої
 

к
іл

ьк
ос

ті
 н

ай
м
ан

и
х 

п
ра

ц
ів

н
и
к
ів

 
ві

дп
ов

ід
н
ог

о 
ви

ду
 

ді
я
л
ьн

ос
ті

у 
%

 д
о 

за
га

л
ьн

ої
 

к
іл

ьк
ос

ті
 

н
ай

м
ан

и
х 

п
ра

ц
ів

н
и
к
ів

У
сь

ог
о,

 в
 т

. ч
57

78
,1

14
66

,3
25

,4
58

7,
8

10
,2

сі
л
ьс

ьк
е,

 л
іс

ов
е 

та
 р

и
бн

е 
го

сп
о-

д
ар

ст
во

56
9,

4
17

5,
4

30
,8

3,
0

62
,0

10
,9

1,
1

п
р
ом

и
сл

ов
іс

ть
22

41
,4

26
5,

3
11

,9
4,

6
73

,0
3,

3
1,

3

бу
д
ів

н
и
ц
тв

о
23

9,
2

12
7,

5
53

,3
2,

2
52

,1
21

,8
0,

9

оп
то

ва
 т

а 
р
оз

д
р
іб

н
а 

то
р
гі
вл

я
; 

р
ем

он
т 

ав
то

тр
ан

сп
ор

тн
и
х
 з

ас
о-

бі
в 

і 
м
от

оц
и
кл

ів
89

9,
9

33
6,

1
37

,3
5,

8
16

1,
0

17
,9

2,
8

тр
ан

сп
ор

т,
 с

кл
ад

сь
ке

 г
ос

п
од

ар
-

ст
во

, 
п
ош

то
ва

 т
а 

ку
р
’є

р
сь

ка
 

д
ія

л
ьн

іс
ть

77
2,

7
83

,3
10

,8
1,

4
27

,8
3,

6
0,

5

ти
м
ч
ас

ов
е 

р
оз

м
іщ

у
ва

н
н
я
 й

 
ор

га
н
із

ац
ія

 х
ар

ч
у
ва

н
н
я

85
,5

39
,4

46
,2

0,
7

14
,5

17
,0

0,
3

ін
ф

ор
м
ац

ія
 т

а 
те

л
ек

ом
у
н
ік

ац
ії

16
2,

3
61

,3
37

,8
1,

1
26

,8
16

,5
3,

4

ф
ін

ан
со

ва
 т

а 
ст

р
ах

ов
а 

д
ія

л
ь-

н
іс

ть
53

,5
15

,9
29

,6
0,

3
7,

3
13

,7
0,

1

оп
ер

ац
ії
 з

 н
ер

у
х
ом

и
м
 м

ай
н
ом

15
8,

1
11

3,
4

71
,7

2,
0

59
,1

37
,4

1,
0

п
р
оф

ес
ій

н
а,

 н
ау

ко
ва

 т
а 

те
х
н
іч

-
н
а 

д
ія

л
ьн

іс
ть

19
4,

2
98

,6
50

,7
1,

7
53

,1
27

,3
0,

9

д
ія

л
ьн

іс
ть

 
у
 
сф

ер
і 

ад
м
ін

іс
тр

а-
ти

вн
ог

о 
та

 д
оп

ом
іж

н
ог

о 
об

сл
у
-

го
ву

ва
н
н
я

24
4,

7
80

,8
33

,0
1,

4
24

,8
10

,1
0,

4

ос
ві

та
19

,0
11

,4
60

,0
0,

2
4,

6
24

,0
0,

08

ох
ор

он
а 

зд
ор

ов
’я

 т
а 

н
ад

ан
н
я
 

со
ц
іа

л
ьн

ої
 д

оп
ом

ог
и

85
,2

32
,5

38
,2

0,
6

10
,5

12
,3

0,
2

м
и
ст

ец
тв

о,
 с

п
ор

т,
 р

оз
ва

ги
 т

а 
ві

д
п
оч

и
н
ок

30
,7

8,
7

28
,1

0,
2

3,
1

10
,0

0,
05

н
ад

ан
н
я
 і
н
ш

и
х
 в

и
д
ів

 п
ос

л
у
г

22
,3

16
,7

75
,0

0,
3

8,
1

36
,3

0,
1

1  
К

іл
ьк

іс
ть

 н
ай

м
ан

и
х
 п

р
ац

ів
н
и
кі

в 
п
р
ед

ст
ав

л
ен

о 
з 

у
р
ах

у
ва

н
н
я
м
 в

ел
и
ки

х
, 
се

р
ед

н
іх

 п
ід

п
р
и
єм

ст
в 

та
 с

у
б’

єк
ті

в 
м
ал

ог
о 

п
ід

п
р
и
єм

н
и
ц
тв

а,
 в

 т
.ч

. м
ік

р
оп

ід
п
р
и
єм

н
и
ц
тв

а.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ56

5 (12), жовтень 2016

В ході аналізу було досліджено структуру ви-
трат на оплату праці суб’єктів малого підприєм-
ництва (рис.4). Останні покривають майже 16% 
загальних витрат всіх підприємств на оплату 
праці. В розрізі видів економічної діяльності най-
більші витрати на оплату праці спостерігаються 
в сфері операцій з нерухомим майном (59,9% всіх 
витрат на оплату праці в даній сфері господарю-
вання), послуг освіти (47,9%) та надання інших 
видів послуг (55,7%).  

Середньомісячна заробітна плата у 2015 році 
була на рівні 4195 грн. або 304,4% до прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб. Враховую-
чи, що найбільша кількість занятих суб‘єктів ма-
лого підприємництва у 2015 році спостерігалася 
в оптовій та роздрібній торгівлі, було дослідже-
но тенденцію зміни середньої заробітної плати в 
даній сфері господарювання. Середня заробітна 
плата у оптовій та роздрібній торгівлі в Україні  
коливалася в межах від 3776 у січні 2015 року 
до 5823 у грудні 2015 року. Слід відмітити по-
ступове збільшення середньої заробітної плати 
за поточний період на 54% порівняно з січнем 
2015 року.  

Станом на вересень 2016 року в Україні за-
реєстровано 341,5 тис. безробітних, 79% з яких 
отримують допомогу по безробіттю. Впродовж 9 
місяців 2016 року намітилася тенденція до зни-
ження рівня безробіття вцілому по Україні (з 
початку року чисельність зареєстрованих безро-
бітних зменшилася на 33%). Середній розмір до-
помоги по безробіттю з початку року зріс на 18% 
та становить 1793 грн. на місяць.

Дослідження фактичних потреб роботодав-
ців у працівниках на заміщення вакантних по-
сад та заявлених ними потреб згідно зі звітністю 
центрів зайнятості населення показали їх невід-
повідність внаслідок неподання інформації про 
потребу в найманих працівниках до служб за-
йнятості. Суб’єкти малого підприємництва зазна-
чають низьку ефективність добору кадрів через 
центи зайнятості, розтягування пошуку персона-
лу в часі, відсутність на обліку районних центрів 
зайнятості висококваліфікованого персоналу. 

При доборі кадрів на заміщення вільних робочих 
місць суб’єкти малого підприємництва переваж-
ним чином орієнтуються на власні можливості. 
Пошук персоналу здійснюється за допомогою 
оголошень в мережі Інтернет  та в періодичних 
виданнях (спеціалізованих газетах і журналах). 
Послуги кадрових (рекрутингових) агенцій є за-
надто дорогими для суб’єктів малого підприєм-
ництва, внаслідок чого не користуються попитом 
даного прошарку суб’єктів господарювання.  

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дені дослідження політики зайнятості населен-
ня в малому підприємництві показали викрив-
лення структури зайнятості в бік окремих видів 
економічної діяльності, зокрема переважання 
зайнятості населення в сфері оптової та роз-
дрібної торгівлі над зайнятістю в інших сферах 
господарської діяльності. Вищевикладене дово-
дить необхідність запровадження заходів щодо 
стимулювання малого підприємництва та зайня-
тості населення в інших сферах господарюван-
ня, зокрема, в сільському, лісовому та рибному 
господарстві; в сфері охорони здоров’я; в сфе-
рі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де 
спостерігаються найнижчі показники зайнятості 
населення – 2%, 1% та 0,8%, відповідно, в за-
гальній структурі зайнятості населення в малому 
підприємництві. 

Окремим напрямом управління політикою за-
йнятості населення в малому підприємництві є 
розробка та реалізація державної програми за-
побігання безробіттю, забезпечення тенденції до 
зниження рівня безробіття, підвищення ефек-
тивності роботи регіональних служб занятості 
населення з пошуку та заміщення вакансій.  

Основними показниками, що кількісно ха-
рактеризують політику зайнятості населення, є 
середня заробітна плата та кількість створених 
робочих місць. Резервами зростання заробітної 
плати в малому підприємництві і, як наслідок, 
збільшення кількості робочих місць, є  зменшен-
ня податкового тиску на підприємців та оптимі-
зація системи оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва.
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РЕКРУТМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність рекрутменту як технології підбору та відбору персоналу на вакантну посаду в організацію 
за різними науковими підходами. Обґрунтовано відмінні особливості між складовими рекрутменту. Обгрунтована сут-
ність та складові компетентності рекрутера, вимоги до його якостей. Запропонована компетентісна модель рекрутера.
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Постановка проблеми. В сучасній практиці 
управління рекрутмент є ефективною техноло-
гією пошуку та підбору персоналу в багатьох 
країнах світу. Проте, ринок рекрутментових по-
слуг України досі знаходиться на стадії розви-
тку. Окрім того, в останні роки спостерігається 
суттєве зменшення кількості агентств, знижен-
ня якості надання послуг та цін на них, на що 
суттєво вплинула економічна криза. Зростан-
ня дефіциту кваліфікованих кадрів, високий 
рівень безробіття в країні зумовлюють пошук 
вітчизняними керівниками сучасних техноло-
гій підбору персоналу у сфері рекрутменту та 
актуальність даного дослідження. Водночас, 
розвиток технології рекрутменту викликають 
такі проблеми як: некомпетентність рекрутерів, 
відсутність законодавчого регулювання даної 
сфери управління персоналом, обґрунтованої 
методики ціноутворення в рекрутингових під-
приємствах тощо. Система рекрутменту містить 
обов’язкове виконання етичних принципів щодо 
кандидатів на роботу, замовників та колег з ре-
крутментового ринку. 

Питання підбору та найму персоналу розгля-
даються в роботах багатьох вітчизняних та зару-
біжних дослідників як: Р.  Беннетт, Х.  Грехем., 
С.  Дейллон К.  Джеральд, Д.  Жув, Д.  Массоні, 
Е.  Марр, Д.  Д’якова, А.  Єгоршин, П.  Капеллі, 
О.  Кібанов, Є.  Лунєв, А.  Новікова, О.  Свергун, 
Ю.  Пасс, І.  Симанова, М.  Магура, К.  Наумік, 
І.  Жиляєва та багато інших. Проте, не зважаю-
чи на велику кількість науковців і практиків з 
окресленої проблематики, у вітчизняній еконо-
мічній літературі не приділено достатньо уваги 
розкриттю як сутнісних аспектів рекрутменту, 
так і вигод підприємства від його застосування. 

Постановка завдання. Метою статті є роз-
робка заходів щодо удосконалення технології 
рекрутменту на вітчизняному підприємстві на 
основі теоретичних та методичних підходів щодо 
її сутності та ролі в системі управління персо-
налом. Відповідно до поставленої мети проана-
лізовано наукові підходи до складових системи 
рекрутменту, запропонована методика відбору 
працівників на вакантні посади та модель компе-
тенцій рекрутера.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукової літератури у даній сфері по-
казав, що сучасні вітчизняні керівники постійно 

ведуть пошук найбільш ефективних та найменш 
витратних при цьому способів підвищення рівня 
виживання та конкурентоздатності підприємства 
на ринку. Дедалі більша їх частка переконують-
ся в тому, що головним ресурсом у конкурентній 
боротьбі є людські ресурси. В системі пошуку 
резервів підвищення конкурентних переваг на 
підприємстві технологія рекрутменту розвива-
ється спільно з бізнесом і вже давно перетвори-
лася в окрему галузь. Від ступеню інтерналізації 
керівниками сутності процесу рекрутингу суттє-
во залежить ефективність підбору персоналу і 
побудова ефективної команди.

Розуміння змісту понять «залучення», «під-
бір» та «відбір» персоналу є доволі дискусійним 
в науковій та практичній літературі. Багато на-
уковців їх ототожнюють та використовують як 
про синоніми. Аналізуючи наукові публікації, 
можна дійти висновку, що контекстний підхід 
до тлумачення понять «залучення», «підбір» та 
«відбір персоналу» відносить їх до різних етапів 
процесу рекрутменту персоналу. Так, спочатку 
здійснюють підбір кандидатів, потім – відбір та 
залучення, а пізніше – розстановку, адаптацію 
тощо. Звертаючись до економічних визначень, 
під залученням персоналу розуміють заходи з 
найму і прийому персоналу з метою задоволен-
ня в перспективі потреби організації в кадрах за 
рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел «Підбір» 
персоналу означає встановлення ідентичності 
характеристик працівника і вимог організації, 
посади, що може здійснюватися у вигляді набо-
ру, висування або ротації [1, с. 13]. На відміну від 
терміну «залучення персоналу» поняття «підбір» 
розкриває зміст діяльності рекрутера. В процесі 
підбору персоналу оцінюються компетенції кан-
дидатів на вакантну посаду. У визначенні дано-
го терміну також перераховуються механізми 
заповнення вакансії: ротація, висування і набір 
(пошук і відбір кандидатів).

Даючи пояснення сутності та відмінностям 
між процесами підбору та відбору кадрів, К. На-
умік та І. Жиляєва викладають власну наукову 
позицію на дані процеси, що відтворено в табл. 1 
[2, с. 58]. 

Як бачимо з табл. 1, сутність ключових дій, 
що здійснюються в обох процесах (підборі та від-
борі) є принципово різними за змістом, що на-
лежать до різних складових рекрутменту пер-
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соналу, тому неправомірно їх ототожнювати. 
Так, спочатку рекрутер отримує замовлення від 
підприємства-замовника, потім аналізує кадро-
вий ринок, складає список потенційних канди-
датів, а далі вже здійснюється відбір кандидата 
та представлення його замовникові. Більш ґрун-
товно послідовність етапів роботи внутрішнього 
рекрутера описує Т. Баскіна: отримання заявки 
від лінійного керівника, в т.ч. складання карти 
пошуку кандидата; пошук кандидатів за допомо-
гою власної бази даних; проведення телефонного 
інтерв’ю як складової первинного відбору канди-
датів шляхом з’ясування їх мотивації та відпо-
відей на основні кваліфікаційна питання; особис-
тісне інтерв’ю – з метою більш глибокої всебічної 
оцінки кандидата на відповідність вимог до по-
зиції; оцінка та тестування кандидата для під-
твердження вражень за результатами інтерв’ю; 
підготовка кандидата та лінійного керівник до 
першого та наступних інтерв’ю; отримання зво-
ротного зв’язку від кандидата та лінійного ке-

рівника за результатами інтерв’ю; перевірка 
рекомендацій на кандидата; формування про-
позиції про роботу та контроль його прийнят-
тя; управління поведінкою кандидата [3, с. 33].

Дослідження генезису рекрутменту показало, 
що перш ніж він прийшов до певної гілки в еко-
номіці країни, він пройшов тривалий шлях свого 
становлення. Діяльність з рекрутменту зароди-
лась у Німеччині, Франції, Британії на початку 
ХІХ ст., а в Україні – з початку її незалежного 
існування. Безпосередньо термін «рекрутмент» 
запозичений з французької мови, на якому слово 
recruit буквально означає «наймання на військо-
ву службу». В середині ХХ століття, з початком 
інтенсивного зростання промисловості, виник де-
фіцит кваліфікованих кадрів. Почалася «війна за 
таланти», що призвела до визнання доречним на-
звати рекрутментом процес залучення персона-
лу в організацію, а термін набув значення «найм 
за винагороду». Однак, в практиці вітчизняного 
HR-менеджменту явище рекрутменту є відносно 

Таблиця 1
Результати порівняльного аналізу ключових дій з підбору та відбору персоналу на підприємстві

№ пор Підбір персоналу Відбір персоналу
1 Система доцільних дій з залучення кандидатів Заходи та дії з виявлення відповідності кандидата
2 Процес відбору відповідних кандидатур Процес раціонального вибору кандидата
3 Етап процесу заповнення вакансій Процес вивчення якостей кандидата
4 Метод вибору кандидата Процес оцінювання претендента
5 Створення резерву кандидатів Виділення претендентів
6 Процедура створення резерву Оцінювання якостей претендента
7 Визначення якостей претендента Оцінювання кандидатів

* Складено авторами за [2, с. 58]

Таблиця 2
Основні наукові підходи до визначення сутності поняття «рекрутмент»* 

№ 
пор

Автори та 
джерело Визначення

1. Бондарєва Л.В. 
[4, с. 6-7] 

Рекрутмент – це бізнес-процес, що є одним з основних обов’язків HR-менеджерів – 
працівників кадрових служб (від анг. human resource – «людські ресурси») або 
рекрутерів; послуги роботодавцям щодо пошуку й добору персоналу і претендентам 
у пошуку роботи та працевлаштуванні

2. Вонберг Т.В.  
[5]

Рекрутмент – це пошук та відбір керівництва середньої ланки, спеціалістів та офіс-
ного персоналу.

3. Долженков Ю.О. 
[6, с. 33]

Рекрутмент – це технологія підбору персоналу, що дозволяє залучати працівників 
для роботи в компанії з подальшим працевлаштуванням. 

4.
Єршов В.А.,  
Філіна В.Р.  

[7, с. 2]

Процес раціонального вибору на основі вивчення професійних та особистісних якос-
тей претендентів, тих з них, хто кращим чином відповідає вимогам посади та при-
датності до виконання обов’язків на певному робочому місці.

5. Іванов А.Є.  
[8, с. 18]

Підбір персоналу за формальними вимогами замовника з урахуванням особистості та 
ділових якостей, який здійснюють за базою кандидатів та за відгуками оголошення в 
ЗМІ.

6.
Наумік К. Г., 

Жиляєва І. Ю. 
[1, с. 58].

Комунікативний бізнес-процес та система доцільних дій з пошуку, вивчення, відбо-
ру, оцінювання й створення резерву кандидатів з метою реалізації їх здібностей та 
можливостей для досягнення цілей організації [1, с. 58].

7. Пул М.  
[9, с. 847]

Здійснення процедури залучення та первинного підбору, частіше більш глибший від-
бір, який здійснює організація, у тому числі в період здійснення процедури зволікан-
ня та первинного відбору; часто в період випробувального терміна

8. Сагайдак М.П. 
[10, с. 8]

Рекрутмент (рекрутмент) – це комплекс організаційних заходів, що проводяться 
агентством в інтересах компанії, яка зробила замовлення на заміщення вакантної 
посади, і який спрямований на створення та надання замовнику списку відібраних, у 
відповідності до його вимог, кандидатів на дану посаду з метою прийому їх на робо-
ту; професійні послуги з пошуку, оцінки й відбору якісного персоналу, що відповідає 
запитам і вимогам компанії-роботодавця

* Джерело: узагальнено та систематизовано авторами
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новим. Сучасні технології рекрутингу прийшли 
до нас в 1989-1991 роках, коли іноземні рекру-
тингові компанії стали відкривати свої представ-
ництва. Таким чином історія галузі становить у 
сукупності вже більше 25 років, або половину 
всього часу його існування з моменту заснуван-
ня у Європі і Америці. Наразі в Україні нара-
ховується близько 400 рекрутментових агентств. 
Окрім того, постійно розвивається система вну-
трішнього рекрутменту [2]. Перспективи розви-
тку технології рекрутменту в Україні багатьма 
науковцями та практиками оцінюються досить 
оптимістично, на що впливає постійне зростання 
кількості рекрутментових агентств, розширення 
арсеналу інструментів пошуку персоналу, а та-
кож розвиток спектру послуг кадрової індустрії.

Для того, щоб зрозуміти сучасний підхід до 
визначення поняття «рекрутменту», доцільним є 
його розгляд з різних точок зору на основі вра-
хування підходів до трактування його сутності 
закордонними та вітчизняними дослідниками, а 
також провідних HR-спеціалістів (табл. 2). 

Проаналізувавши визначення, наведені в 
табл. 2, можна зробити висновок, що не всі вони 
повністю розкривають зміст технології рекрут-
менту. Наприклад, М. П. Сагайдак розкриває це 
поняття лише з точки зору зовнішнього рекрут-
менту, але не пояснює механізм внутрішнього 
[10, с. 8]. Окрім того, на нашу думку, воно занадто 
узагальнене і більш доцільно було б його пред-
ставити його наступним чином: рекрутмент – 
це діяльність агентства зі створення та надан-
ня організації-замовнику списку кандидатів на 
відкриту вакансію. Деякі з визначень є занадто 
вузькими і не пояснюють суті технології відбору 
персоналу або лише вказують хто відбираєть-
ся і не пояснюють яким чином (наприклад, ви-
значення Вонберг Т.В.). З іншого боку, є й більш 
ґрунтовні визначення сутності досліджуваної 
технології. Наприклад, визначення Іванова А.Є. 
не лише відображає принципи і суть відбору, але 
і згадує про можливі джерела [8, с. 18]. За Єршо-

вим В. А. і Філіним Ф. Н. рекрутмент є процесом 
раціонального вибору кандидата [7, с. 2]. Аналіз 
законодавчих актів України показав, що сутність 
рекрутменту досі ними не регламентується, що 
формує певну наукову проблему [11].

Враховуючи вище наведені теоретичні під-
ходи, пропонуємо авторське визначення рекрут-
менту як технологію пошуку, відбору, оцінюван-
ня, залучення й створення резерву кандидатів 
з метою комплектування штату організації для 
досягнення її цілей.

З метою зменшення обсягу витрат на проце-
дуру пошуку та відбору персоналу підприємства 
можуть наймати некваліфікованих рекрутерів. 
Проте, у результаті роботодавці стикаються з 
наступними проявами їх некомпетентності: не-
вміння презентувати себе та підприємства, не-
професійне прийняття замовлення, нереалістич-
ні обіцянки щодо дотримання термінів пошуку, 
недотримання домовленостей по термінах тощо 
[8, с. 236].

Під «компетентістю» переважно розуміти су-
купність знань, навичок, досвіду, володіння спо-
собами і прийомами роботи персоналу організа-
ції, які є достатніми для ефективного виконання 
нею посадових обов’язків [12, с. 204]. 

Аналізуючи зміст роботи рекрутера та зрос-
тання її значимості на рику праці, до сукупності 
його компетентностей можна віднести наступні: 
знання технологій пошуку кандидатів, вміння 
аналізувати ринок, знання основ психології, ме-
ханізму функціонування бізнес-організацій, норм 
етикету, комунікабельність, орієнтація на резуль-
тат, стресостійкість, безпристрасність, вміння 
слухати; уміння розставляти пріоритети в проек-
тах, налагоджувати зв’язки з клієнтами, гумані-
тарна освіта (психологія, педагогіка, управління 
персоналом), постійне самовдосконалення, пошук 
нових підходів в роботі тощо. З урахуванням 
вище наведеного переліку авторами розроблена 
та запропонована до впровадження на підприєм-
стві модель компетентностей рекрутера (табл. 3).

Таблиця 3
Компетентісна модель рекрутера*

№ 
пор Компетентність Опис «Ідеальний співробітник» за складовими 

компетентності
Важливість

висока середня низька

1 Знання технологій 
пошуку кандидатів

Прямий пошук кандидатів.
Активний пошук кандидатів.
Пасивний пошук кандидатів.

2 Націленість  
на результат

Докладає необхідних зусиль для досягнення постав-
лених компанією цілей.
Чітко уявляє собі підсумок своєї роботи.

3 Вміння аналізувати 
ринок

Пошук ключових фірм в заданій сфері діяльності.
Пошук ключових спеціалістів в заданій сфері ді-
яльності.

4 Знання основ  
психології

Визначення типу темпераменту співрозмовника.
Знання вербальних і невербальних засобів комунікацій.

5
Знання механізму 
функціонування 
бізнес-організацій

Знання типів організаційних структур, різних типів 
бізнес-взаємодій (B to B, B to C, B to G), економічні 
знання.

6 Комунікабельність
Вміння налагодити контакт.
Навички зворотного зв’язку.

7 Гуманітарна освіта Психологія, педагогіка, управління персоналом

* Складено авторами за [13, с.238-240].
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Отже, спеціалісти з рекрутменту в даному 
випадку можуть проявити свої компетентності 
через особистісні мотиви, риси характеру і здат-
ності вирішувати завдання, які сприяють досяг-
ненню високих результатів роботи рекрутменто-
вого агентства. Наприклад, рекрутери мають так 
зацікавити роботодавця характеристиками свого 
агентства, що він швидко зробить їм замовлен-
ня на пошук потрібних кандидатів. Ключові по-
казники ефективності рекрутерів часто колива-
ється від 65% закриття запланованих вакансій 
до 84%, що можна пояснити як продуктивністю 
праці кожного з рекрутерів, так і проблемами, 
що виникають під час відбору персоналу: втрата 
частини інформації про кандидатів в результаті 
відсутності систематизованої бази даних з відгу-
ками про них, перепони у зв’язку і неможливість 
поспілкуватися з кожним віддаленим кандида-
том у Skype, відсутність електронного реєстру 
резюме для служби безпеки, недотримання гра-
фіку робіт рекрутерами тощо.

Інколи причиною довго відкритої вакансії є 
примхливий замовник, проте, для усунення ін-
ших проблем необхідно застосувати певні заходи 
з удосконалення даних процесів як то: встанов-

лення програми «E-staff рекрутер»; зменшення 
тривалості робочого дня на підприємстві; при-
ймання на роботу стажера для роботи з докумен-
тообігом з відбору персоналу, зокрема, для під-
готовки звітів по кандидатах на вакантні посади; 
використання тестової методики «DISC» для від-
бору персоналу. 

Висновки з проведеного дослідження. За ре-
зультатами проведеного дослідження встановле-
но, що рекрутмент швидкими темпами зайняв 
певний сегмент ринку праці. Підбір працівни-
ків є одним із визначальних завдань в системі 
управління персоналом та потребує подальшого 
економічного і наукового обґрунтування. У да-
ний момент перед власниками підприємств по-
стає досить широкий вибір послуг з підбору, до-
бору, відбору персоналу та нові технології його  
залучення в організацію. Однак, впровадження 
рекрутменту в практичну діяльність вітчизня-
них підприємств досі не отримало достатнього 
розповсюдження. Відповідно, подальші дослі-
дження з питання підбору персоналу будуть 
націлені на теоретичне та методичне обґрунту-
вання комплексного підходу до рекрутменту на 
підприємстві.
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В статті розглянуто сучасні методики рейтингового оцінювання банківської діяльності. Розкрито їх переваги і недоліки. 
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Постановка проблеми. В умовах фінансово-
економічної нестабільності, постійно існує суттє-
вий ризик втрати стійкості як банківською сис-
темою так і кредитними установами. Отримання 
своєчасної, повної та достовірної інформації про 
стан банку стає необхідною передумовою для 
прийняття ефективних управлінських рішень 
відносно стратегії діяльності банку, його стійкого 
функціонування та розвитку. 

Рейтингове оцінювання банківської діяльності 
залишається актуальною проблемою для самих 
банків, їх власників, клієнтів, інвесторів, регу-

люючих та контролюючих органів. Крім того, в 
сучасних умовах нестабільності зростає важли-
вість розробки та впровадження у практику но-
вого механізму управління установами на основі 
рейтингів, що сприяло б прискоренню прийняття 
рішень з врахуванням постійних змін у внутріш-
ньому та зовнішньому середовищах. У зв’язку з 
цим постає питання щодо постійного вивчення та 
удосконалення методичних аспектів рейтингово-
го оцінювання банківської діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні, ме-
тодичні та практичні аспекти рейтингового оці-
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нювання банківської діяльності розглядалися в 
роботах Батковського В.А., Бондаря В.Д., Єлісє-
євої О.К., Кромонова В.С., Маслової А.Ю., Му-
сієнко О.М., Рисіної М.В., Савченко Г.О., Сисоє-
вої Л.Ю., Суворова А.В. та інших. Незважаючи на 
значну кількість праць, постійно виникає необ-
хідність вивчення та вдосконалення методичного 
забезпечення рейтингового оцінювання діяльнос-
ті банків через зростання нестабільності зовніш-
ніх умов, в яких дані установи функціонують та 
розвиваються. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є огляд сучасних методик рейтингового оціню-
вання діяльності банків, розкриття їх переваг і 
недоліків, формування пропозицій щодо удоско-
налення методичного забезпечення за рахунок 
застосування нових технологій та інструментів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слово «rating» перекладається як «оцінка, ви-
значення вартості, віднесення до класу, роз-
ряду категорії». В американському варіанті це 
«відмітка, оцінка, стан, клас, розряд». Корінням 
його є латинське слово « ́ratio», що означає «ро-
зум, розрахунок, міркування, ставлення». Таким 
чином, етимологічно, як вказує Андріанова Л.Н., 
рейтинг передбачає винесення розумного та зва-
женого судження, щодо віднесення об'єкту рей-
тингу до того чи іншого класу, розряду, катего-
рії на підставі попередніх розрахунків [1, c. 12]. 
У науковій літературі існує велика кількість ва-
ріацій щодо поняття «рейтингове оцінювання ді-
яльності банків». Найбільш чітко, на нашу думку, 
розкриває його науковець Батковський В.А. як 
визначення належності банківських установ до 
класу, розряду, категорії. Це в цілому, відповідає 
етимології слова «рейтинг». Кінцевим результа-
том рейтингування банків є список, у якому бан-
ки класифіковані за певними ознаками [3, с. 145]. 

Рейтингова оцінка повинна комплексно охо-
плювати всі аспекти банківської діяльності, 
містити набір коректних показників та методів 
розрахунку, спосіб згортки досліджуваних по-
казників в інтегральну оцінку і визначення ваго-
вих коефіцієнтів, бути незалежною щодо оцінок 
інших банків [13, с. 161].

Дослідження стану кредитних організацій 
в нашій країні здійснюють: Національний банк 
України, спеціалізовані рейтингові агентства, ко-
мерційні банки та їх клієнти. Крім того, оцінка 
діяльності банку може проводитися за приват-
ними, розробленими різними авторами методи-
ками. Кожен із зазначених суб'єктів рейтингово-
го оцінювання переслідує власні цілі. Так, НБУ 
виконує наглядові функції, кредитні організа-
ції здійснюють дану роботу в рамках системи 
управління поточною діяльністю, клієнти оціню-
ють надійність розміщення вільних фінансових 
ресурсів тощо. Все більше результати діяльнос-
ті спеціалізованих агентств у вигляді рейтингів 
банків та підсумкові показники оцінки банків-
ської діяльності за приватними методиками ста-
ють доступні широкому колу користувачів.

Більшість методик рейтингового оцінювання 
діяльності банків, спираються в тій чи іншій мірі 
на американську систему CAMELS [14]. В її основі 
знаходиться розрахунок шести показників, назви 
яких і складають абревіатуру: «C» (достатність 

капіталу) – показник достатності капіталу, що 
визначає розмір власних коштів банку, необхід-
них для гарантії кредиторам; «А» (якість акти-
вів) – показник якості активів, що визначає сту-
пінь ризику активів, а також фінансовий вплив 
проблемних позик; «М» (управління) – показник 
якості управління, глибини і дотримання законів, 
а також інструкцій; «E» (прибуток) – показник 
прибутковості, достатність її для майбутнього 
зростання банку; «L» (ліквідність) – показник 
ліквідності, що визначає достатність фінансових 
ресурсів, які можуть бути швидко перетворені 
в гроші. «S» (чутливість до ризику) – показник 
дозволяє визначити, наскільки зміниться фінан-
совий стан банку при зміні процентних ставок. 
За результатами оцінки стан банку відноситься 
до однієї з наступних категорій: сильний, задо-
вільний, посередній, критичний, незадовільний. 
Система CAMELS є суб'єктивною, яка передба-
чає розрахунок більшості показників (A, M, L) за 
підсумками інспекційних перевірок.

Таким чином, для аналізу банку за даною ме-
тодикою недостатньо наявної у звичайного клі-
єнта інформації, крім того, вона є досить амери-
канізованою і вимагає адаптації для реалізації в 
українських умовах. Для цього, наприклад, НБУ 
додатково враховує такі параметри як місткість 
фінансового ринку, рівень розвитку інфраструк-
тури, ступінь стабільності банківської системи.

В основу методики Кромонова В.С. входять 
розрахунки: генерального коефіцієнта надій-
ності, коефіцієнта миттєвої ліквідності, крос-
коефіцієнта, генерального коефіцієнта ліквіднос-
ті, коефіцієнта захищеності капіталу, коефіцієнта 
фондової капіталізації прибутку [5]. Всі коефіці-
єнти складені таким чином, що чим вони більші, 
тим краще. Після розрахунку коефіцієнти під-
сумовуються з певними вагами та виводиться ін-
тегральний показник. Методика досить доступна, 
але носить суб'єктивний характер, крім того, ви-
кликає питання щодо обґрунтованості параме-
трів «фільтра Кромонова», тобто умов, необхід-
них для участі банку в рейтингу. 

Науковці Єлісєєва О.К. та Бондар В.Д. розкри-
вають певні недоліки методики Кромонова В.С., 
зокрема: відсутність показників, що характе-
ризують якість кредитного портфеля; забезпе-
чення високої рейтингової оцінки банку досить 
великим значенням якогось одного з показни-
ків; суб’єктивне встановлення питомої ваги ко-
ефіцієнтів; ототожнювання ризикових активів з 
працюючими, адже до останніх належать і деякі 
ліквідні активи (короткострокові міжбанківські 
кредити, депозити, розміщені в центральному 
банку); передумова, згідно з якою в ідеальному 
банку ризикові активи повинні дорівнювати роз-
міру власного капіталу [4, с. 50]. 

Далі вони пропонують власну методику. По-
будова рейтингу банків проводиться за системою 
показників, яка складається з наступних груп: 
ефективність діяльності, якість активів та па-
сивів, достатність капіталу, ліквідність, якість 
менеджменту. Як науковці зазначають, ваги для 
коефіцієнтів та груп обрано експертним методом. 
Для розрахунку узагальнюючого показника вони 
пропонують використовувати метод адитивної 
згортки. Звичайно, що результати оцінки за два-
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надцятьма показниками, які є за суттю балансо-
вими даними, не можуть бути узагальнюючими 
для визначення рейтингу банків. 

В методиці групи вчених за керівництвом Му-
сієнко О.М. застосовано таксонометричний метод, 
який дозволяє визначити рейтинг кожного банку 
на основі відхилень його показників від значень 
«еталонного» банку. На основі квазівідстаней 
формується позиція установи у розглянутій ви-
бірці [10, с. 122]. 

В якості показників, що характеризують 
ефективність банківської діяльності, вчені наво-
дять: прибутковість активів, їх дохідність, при-
бутковість капіталу, його мультиплікатор, рен-
табельності витрат та доходу, загальний рівень 
рентабельності, коефіцієнти результативнос-
ті діяльності банку, нестійкості ресурсної бази, 
активності залучення ресурсів, активності за-
лучення міжбанківських кредитів, активності 
залучення строкових вкладів (депозитів), якос-
ті кредитного портфеля, кредитної активності, 
використання залучених ресурсів у кредитному 
портфелі, покриття позик капіталом. 

Далі вчені пропонують використати наступний 
алгоритм реалізації зазначеного підходу: іденти-
фікація фінансових показників та побудова ма-
триці значень показників; нормалізація системи 
фінансових показників; визначення кількісних 
характеристик фінансової ефективності банків, 
які пропонується прийняти як «еталонні»; фор-
мування квазівідстаней; ранжування розгляну-
тої сукупності банків.

Методика рейтингової оцінки діяльності бан-
ків вчених Набок Р. та О. передбачає розраху-
нок інтегрального показника за такими блоками: 
оцінка балансу та іншої фінансової звітності бан-
ку; оцінка дотримання економічних нормативів; 
оцінка інтегральної позиції банку щодо ризику; 
оцінка клієнтської бази банку, оцінка розгалуже-
ності мережі [11, с. 20]. Загальний рейтинг бан-
ку складається із суми бальних оцінок, отрима-
них за індикаторами та показниками наведених 
блоків. Далі відбувається трансформація бальної 
оцінки рейтингу в загальноприйняту. 

Методика рейтингової оцінки діяльнос-
ті банків Суворова А.В. передбачає розрахунок 
кількісних показників, згрупованих за такими 
основними напрямками: структурний аналіз ба-
лансового звіту; аналіз комерційної ефективності 
(рентабельності) діяльності банку та його окре-
мих операцій; оцінка достатності капіталу; ана-
ліз кредитного ризику; оцінка ринкового ризи-
ку; аналіз ризику ліквідності [15, с. 2]. Автором 
надаються характеристики кожному напряму та 
перелік показників, що використовуються для 
аналізу. Він вказує, що для більш якісного аналі-
зу банківської діяльності, оцінку необхідно про-
водити в порівнянні з основними конкурентами. 
Після процедури зважування та підсумовування 
проводиться розрахунок комплексного показни-
ка ефективності діяльності кожного банку, відпо-
відно до якого проводиться їх ранжування.

Методика, що застосовується виданням 
«Коммерсант-Daily», передбачає оцінку діяльнос-
ті банків за чотирма напрямками: структура ак-
тивів, структура пасивів, надійність і прибутко-
вість [6]. Для кожної групи розроблено відповідні 

коефіцієнти. Банки попередньо ділять на п'ять 
груп залежно від розміру власного капіталу- 
нетто та надалі рейтинг проводиться в межах 
кожної з п'яти груп. З метою приведення розра-
хункових коефіцієнтів до порівнянних величин їх 
нормують. Для визначення вагових коефіцієнтів 
та побудови рейтингової функції дослідники ско-
ристалися процедурою, запропонованою групою 
експертів Міжнародного інституту інвестиційних 
проектів. Підсумковий рейтинг кожного банку ви-
значається як зважена сума отриманих ним балів. 

Методика, що застосовується інформаційним 
агентством «Банкір.Ру», є досить докладною, 
являє собою інтегральну короткострокову рей-
тингову оцінку діяльності банків в контексті їх 
фінансової стійкості та платоспроможності [7]. 
Вона заснована на результатах ретельного ана-
лізу кількісних та якісних сторін їх діяльності. 
Виставлена рейтингова оцінка, яка відповідає 
певній групі надійності, відображає підсумкову 
думку експертної групи банківських аналітиків 
щодо майбутньої здатності та намірів комер-
ційних банків, що оцінюються, виконувати свої 
зобов'язання перед контрагентами в термін і в 
повному обсязі.

Рейтингове агентство «Експерт РА» оцінює 
банки за розробленою ним оригінальною мето-
дикою за двома блоками [8]. У першому аналі-
зуються та оцінюються фінансово-економічні по-
казники розміру бізнесу установи, достатності 
капіталу, структури і якості активів, структури 
та диверсифікації зобов'язань, ліквідності, при-
бутковості й рентабельності. У другому – якісні 
характеристики установи. Зокрема, історія, ре-
путація і значимість банку, організаційна струк-
тура та управління кадрами, стратегія розвитку 
банку, ефективність кредитної політики, управ-
ління фінансовими ресурсами і потоками, управ-
ління ризиками та система прийняття рішень в 
банку, регіональна банківська політика і філі-
альна мережа, технічна оснащеність, структура 
власників та якість корпоративного управління, 
а також операційне середовище діяльності бан-
ку, що включає оцінку зовнішніх факторів (ма-
кроекономічні тенденції, структура банківської 
системи та рівень конкуренції, державне регу-
лювання, правове середовище діяльності банку).

Аналіз припускає суб'єктивну оцінку цілої 
системи показників, що проводиться фахівця-
ми агентства. Рейтинговані банки розбиваються 
на чотири класи за ефективністю їх діяльності:  
А, В, С і D.

Відповідно до інформації Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку уповноваже-
ними вітчизняними рейтинговими агенціями на 
території України є ТОВ «Рейтингове агентство 
«ІВІ-Рейтинг», ТОВ «РЮРІК», ТОВ «Рейтин- 
гове агентство «Експерт-рейтинг», ТОВ «Кредит-
Рейтинг» та ТОВ «Стандарт-рейтинг». Однак, ко-
ристувачі банківських послуг не завжди мають 
повний доступ до результатів рейтингування. 

Розглянемо детально методику розрахун-
ку рейтингу банку, запропоновану агентством  
«ІВІ-Рейтинг». В її основі знаходяться три скла-
дові: визначення позиції банківської установи у 
системі стратифікації по двадцяти відносним по-
казникам, що характеризують ефективність її 
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діяльності; аналіз дев’яти якісних характеристик 
діяльності банку; аналіз стану банківської сфери 
діяльності та макроекономічних показників, що 
впливають на розвиток банківської системи [9]. 

Оцінка першої складової проходить в чоти-
ри етапи: визначення ваги кожного показника 
(метод експертних оцінок); нормування кожного 
показника (метод визначення мінімума та мак-
симума по всій групі, яка досліджується); зва-
жування нормованого показника на вагу цього 
показника; визначення рейтингу. Крім того, при 
розрахунку рейтингу враховуються вплив усієї 
банківської системи та вплив групи банків, до 
якої відноситься банк, що досліджується.

Оцінка другої складової, яка передбачає ана-
ліз якісних характеристик, здійснюється екс-
пертами агентства із залученням сторонніх 
спеціалістів. В результаті проведеного аналізу 
експертами виставляються бали від 1 до 10. Далі 
відбувається корегування рейтингового значення 
в залежності від кількості балів, відповідно до 
запропонованої агентством схемою.

Оцінка третьої складової включає аналіз бан-
ківської системи та макроекономічних показни-
ків. Якщо діяльність банку випереджає розвиток 
банківської системи по темпам росту, тоді рей-
тингове значення корегується підвищенням на 
півкроку, або, навпаки , знижується на півкроку. 

В цілому методика агентства «ІВІ-Рейтинг» 
всебічно охоплює кількісну та якісну характерис-
тики діяльності банку, досить суттєво відрізня-
ється від інших конкретною системою критеріїв.

Таким чином, аналіз наведених методик рей-
тингової оцінки діяльності банків дозволяє зро-
бити наступні висновки:

– більшість методик зводиться до оцінки кіль-
кісної сторони внутрішньобанківської роботи, без 
урахування якісних показників, що значно зни-
жує повноту результатів аналізу діяльності банку;

– запропоновані рядом авторів якісні показни-
ки носять неконкретний характер та представлені 
переважно у формі відповіді на питання анкети;

– практично всі методики засновані на ви-
користанні експертних оцінок, що визначає їх 
суб'єктивний характер, хоча і в різній ступені;

– багато методик базуються на системі вну-
трішньої інформації, і не враховують аналіз ста-
ну зовнішнього середовища, що грає важливу 
роль у діяльності банків;

– закритість деяких методик унеможливлює 
розуміння принципу розрахунку підсумкового 
показника діяльності банків. 

На нашу думку, все ж таки найбільш точним 
методом оцінки рівня діяльності банку в часі ви-
ступає таксономічний аналіз. Оскільки, він як раз 
застосовується для зіставлення багатовимірних 
об'єктів, які характеризуються великою кількіс-
тю ознак. Так, Ашманов С. А. зазначає, що так-
сономічний показник рівня розвитку являє собою 
синтетичну величину, яка акумулює ознаки, що 
характеризують досліджуване економічне явище 
або процес [2]. Технологія побудови інтегрально-
го показника за методом розрахунку таксономіч-
ного коефіцієнта розвитку, яку пропонуємо за-
стосувати, відрізняється від розглянутої раніше 
технології, що використовує група науковців під 
керівництвом Мусієнко О.М., і включає: форму-
вання матриці спостережень; формування ма-
триці стандартизованих значень; диференціація 
ознак матриці спостережень; розрахунок відста-
ні між окремими спостереженнями та вектором-
еталоном; розрахунок середньої відстані між 
спостереженнями; розрахунок стандартного від-
хилення, максимально можливого відхилення від 
зведеного еталона, зведеного динамічного показ-
ника рівня розвитку; розрахунок таксономічного 
коефіцієнта розвитку.

Значення таксономічного показника розвитку 
може коливатися в межах від 0 до 1. Показник 
рівня розвитку служить для статистичної харак-
теристики безлічі об'єктів. Найважливіший пози-
тивний момент його застосування полягає в тому, 
що досліднику доводиться мати справу з однією 
синтетичною ознакою, яка показує напрямок та 

Таблиця 1 
Таксономічний коефіцієнт розвитку банківської діяльності установ з найбільшими активами  

та їх рейтинги за 2013-2015 рр.
Назва банку 2013 2014 2015

ПАТ «Приватбанк» 0,5185 1 0,3837 4 0,4225 2
ПАТ «Ощадбанк» 0,3935 4 0,3859 3 0,3687 5
ПАТ «Укрексімбанк» 0,3652 6 0,3412 7 0,3842 4
ПАТ «Укргазбанк» 0,2799 12 0,3175 10 0,2613 13
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 0,4175 2 0,4134 1 0,4094 3
ПАТ «Укрсоцбанк» 0,3895 5 0,3137 11 0,3339 9
ПАТ «Сбербанк» 0,3570 8 0,3424 6 0,3472 8
ПАТ «Промінвестбанк» 0,1044 15 0,1948 14 0,2312 14
ПАТ «УкрСиббанк» 0,2717 13 0,3389 8 0,3543 7
ПАТ «Альфа-Банк» 0,3144 9 0,3631 5 0,3580 6
ПАТ «ВТБ Банк» 0,1950 14 0,2471 12 0,2950 11
ПАТ «ПУМБ» 0,3633 7 0,1814 15 0,3293 10
ПАТ «Креді Агріколь Банк» 0,3939 3 0,3997 2 0,4289 1
ПАТ «ОТП Банк» 0,3031 11 0,3197 9 0,2764 12
ПАТ «Південний» 0,3103 10 0,2154 13 0,0830 15

Джерело: Розраховано та складено за даними [12]
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масштаби змін в процесах, що описуються су-
купністю довільного числа вихідних ознак.

Результат розгляду наведених методик рей-
тингового оцінювання діяльності банків надають 
можливість виділити ряд показників, що комп-
лексно охоплюють та характеризують діяльність 
кредитних установ. До них можна віднести: рен-
табельність активів; рентабельність капіталу; 
чиста процентна маржа; відношення загальних 
доходів банку до його загальних витрат; миттє-
ва ліквідність; коефіцієнт генеральної ліквідності 
зобов’язань; частка власного капіталу в активах; 
відношення кредитного портфелю до зобов’язань 
банку; коефіцієнт нестійкості ресурсної бази; кое-
фіцієнт активності залучення міжбанківських кре-
дитів; частка доходних активів в чистих активах; 
частка вкладів фізичних осіб в пасивах; коефіцієнт 
покриття позик капіталом; відношення резервів 
по кредитним операціям до кредитного портфелю.

На підставі наведеного технології побудови 
інтегрального показника було отримано таксоно-
мічний коефіцієнт рівня розвитку банківської ді-
яльності установ з найбільшими активами на по-
чаток 2016 року (від 20 до 264 млрд. грн.) (табл. 1).

Як видно з табл. 1 найбільші значення так-
сономічного показника рівня розвитку і, як на-
слідок, високі рейтинги протягом 2013-2015 рр. 
мали банки з іноземним західним капіталом  
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Креді 

Агріколь Банк», з державним ПАТ «Ощадбанк» 
та з вітчизняним ПАТ «Приватбанк». Досить 
низькі значення даного показника, а відповід-
но рейтинги мали ПАТ «Південний», ПАТ «ВТБ 
Банк» та ПАТ «Промінвестбанк».

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз сучасних дев’яти методик рей-
тингового оцінювання діяльності банків, зо-
крема CAMELS, Кромонова В.С., Єлісєєвої О.К. 
та Бондаря В.Д., групи науковців під керівни-
цтвом Мусієнко О.М., Суворова А.В., видання 
«Коммерсант-Daily», інформаційного агентства 
«Банкір.Ру», рейтингових агентств «Експерт РА» 
та «ІВІ – Рейтинг», надав можливість узагаль-
нити технології, інструменти, переваги та певні 
недоліки, які їм притаманні. Запропоновано тех-
нологію побудови інтегрального показника на 
основі розрахунку таксономічного коефіцієнта 
розвитку. Її використання надає можливість про-
вести комплексне рейтингове оцінювання банків-
ської діяльності. Апробовано дану технологію на 
п’ятнадцяти банках з найбільшими активами та 
сформовано перелік лідерів та аутсайдерів рей-
тингів 2013-2015 рр. З метою своєчасного реагу-
вання на зміни в цій сфері необхідно не тіль-
ки регулярно аналізувати показники діяльності 
кредитних організацій, а й оптимізувати їх набір. 
Методика досить проста у використанні та може 
будуватися на публічній фінансовій звітності.

Література:
1. Андрианова Л.Н. Рейтинг ценных бумаг: основы теории и практики: диссертация, канд. экон. наук: 08.00.10 /  

Л.Н. Андрианова. – М.: Финансовая академия при правительстве РФ, 2002. – 180 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.mirkin.ru/_docs/dissert009.pdf.

2. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике / С.А. Ашманов. – М.: Экономика, 2001. – 252 с.
3. Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В.А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – № 5. –  

С. 145–150.
4. Єлісєєва О.К. Методологічні аспекти рейтингового оцінювання діяльності комерційних банків України /  

О.К. Єлісєєва, В.Д. Бондар // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 49–53.
5. Кромонов В.С. Методика составления рейтинга надежности банков / В.С. Кромонов // Профиль. – 1998. – № 20. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profile.ru/arkhiv/item/40017-items_2365.
6. Методика рейтинговой оценки банков газеты Коммерсантъ-Daily [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.kommersant.ru/ratings/daily.
7. Методика рейтинговой оценки банков информационного агентства «Банкір.Ру» [Електронний ресурс]. – Режим  

доступу: http://bankir.ru/rating.
8. Методика рейтинговой оценки банков рейтингового агентства «Експерт РА» [Електронний ресурс]. – Режим  

доступу: https://raexpert.ru.
9. Методологія рейтингової оцінки комерційного банка рейтингового агентства «IBI-Рейтинг» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://kbs.org.ua/files/metod_123.pdf.
10. Мусієнко О.М. Сучасна практика рейтингового оцінювання діяльності банків на основі таксонометричного методу / 

О.М. Мусієнко, А.Ю. Маслова, Г.О. Савченко // Фінансовий простір – 2014. – № 1. – С. 121–127.
11. Набок Р. Концептуальна схема рейтингування банків України / Р. Набок, О. Набок // Вісник НБУ. – 2006. –  

№ 8. – С. 20–25.
12. Показники фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/

control/uk/publish/article?art_id=34661442.
13. Рисін М.В. Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану / М.В. Рисін // Вісник 

університету банківської справи НБУ 2014. – № 2. – С. 159–164.
14. Сисоєва Л.Ю. Проблеми рейтингування банків за системою CAMELS / Л.Ю. Сисоєва // Механізм регулювання 

економіки. – 2012. – № 3. – С. 13–17.
15. Суворов А.В. Сравнительный анализ показателей и оценка устойчивости и эффективности финансовой деятель-

ности банка / А.В. Суворов // Финансы и кредит. – 2011. – № 16. – С. 2–9.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 67

5 (12), оctober 2016

Нетудыхата Константин Леонтьевич
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
Черноморского национального университета имени Петра Могилы
Пташнюк Иван Викторович
студент
Черноморского национального университета имени Петра Могилы

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Аннотация
В статье рассмотрены современные методики рейтинговой оценки банковской деятельности. Раскрыты их преимуще-
ства и недостатки. Сформированы предложения по совершенствованию методического обеспечения за счет примене-
ния новых технологий и инструментов.
Ключевые слова: рейтинг, банковская деятельность, методическое обеспечение, таксономический коэффициент раз-
вития.

Netudykhata Kostiantyn Leontiiovych
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of Finance and Credit
Petro Mohyla Black Sea National University
Ptashniuk Ivan Viktorovich
Student
Petro Mohyla Black Sea National University

METHODICAL ASPECTS OF BANKS’ ACTIVITY RATING EVALUATION

Summary
The modern methods of rating evaluation in banking were reviewed in the article. Their advantages and disadvantages were 
revealed. The proposals for improving methodical support through the using of new technologies and tools were formed. 
Key words: rating, methodical support, banking, taxonomic coefficient of development.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ68

5 (12), жовтень 2016

УДК 658.3.07

Ковова Ірина Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку і оподаткування
Київської державної академії водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Озірська Наталія Вікторівна
здобувач кафедри обліку і оподаткування

Київської державної академії водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
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В статті розглянуто питання, що до ефективної побудови організаційної культури підприємств і, зокрема, водного 
транспорту.
Досліджено та узагальнено трактування поняття «обліково-аналітичне забезпечення організаційної культури підпри-
ємства водного транспорту» та детерміновано його на «управлінське» і «виконавче». Окреслено обліково-аналітичне 
забезпечення, як один з механізмів ефективної побудови організаційної культури. Визначено структуру обліково-ана-
літичного забезпечення формування організаційної культури підприємств водного транспорту та його функціональний 
склад. 
Ключові слова: організаційна культура, обліково-аналітичне забезпечення, система бухгалтерського обліку, управлін-
ня підприємством, економічний аналіз, виконавче облікове забезпечення, управлінське облікове забезпечення.

Постановка проблеми. Організаційна культу-
ра підприємств водного транспорту є важливим 
інструментом, який здатен ефективно вплинути 
на виробничу систему підприємства та є одним 
з найважливіших важелів його розвитку. Саме 
крізь призму особливості формування обліково-
аналітичного забезпечення побудови організа-
ційної культури підприємств водного транспорту 
і повинні забезпечуватися процедури ведення 
фінансового та управлінського обліку та аналі-
тики діяльності підприємства. Чітко структуро-
ване і динамічне обліково-аналітичне забезпе-
чення складає підґрунтя до ефективної системи 
управління підприємством, однією з ланок яких 
є організаційна культура. Саме це зумовлює ак-
туальність дослідження в сучасних умовах гос-
подарювання.

Оскільки останнім часом обліково-аналітичне 
забезпечення науковці і практики почали роз-
глядати як один з головних механізмів вирішен-
ня завдань та цілей, які постають перед керів-
никами підприємств (зокрема конкуренції та 
ефективністю виробництва), процес встановлен-
ня організаційної культури потребує перегляду з 
точки зору формування і використання обліково-
аналітичної інформації, її структури та джерел. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблемам розвитку 
теорії та методології формування обліково-ана-
літичного забезпечення різних процесів на під-
приємствах присвячені роботи як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених. Зокрема, загальні пи-
тання формування обліково-аналітичного забез-
печення підприємств розглядали: Буряк П.Ю., 
Галузіна С.М., Гуренко Т.О., Гудзинський О.Д., 
Пахомова Т.М. та інші вчені [1; 2; 3; 5]. Питання 
обліково-економічного забезпечення економічної 
безпеки підприємств ґрунтовно дослідила Гни-
лицька Л.В. [4]. Увага дослідників підтверджує 
актуальність питань формування обліково-аналі-

тичного забезпечення управління підприємством 
на фоні потреб забезпечення стійкого розвитку 
підприємств. 

Однак віддаючи належне значущості попере-
днього доробку дослідників із цих питань існує 
ще низка питань, пов’язаних з використанням та 
вдосконаленням обліково-аналітичного процесу 
забезпечення формування організаційної куль-
тури підприємств водного транспорту, які по-
требують детальнішого вивчення і досі не були 
висвітлені.

Мета статті: з огляду на вище зазначене, ме-
тою дослідження статті є дослідження особли-
востей формування обліково-аналітичного за-
безпечення організаційної культури підприємств 
водного транспорту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система бухгалтерського обліку – це є основа ін-
формаційного забезпечення системи управління 
підприємством, яка складається з фінансового 
та управлінського обліку. Саме така функція об-
ґрунтовує та підтверджує причини виникнення 
обліку, який разом з економічним аналізом мож-
на назвати системою обліково-аналітичного за-
безпечення управління підприємством. 

Однак, проведений аналіз існуючих визначень 
показав, що поняття «обліково-аналітичного за-
безпечення формування організаційної культу-
ри» чітко не окреслене і розглядається вченими 
лише з точки зору корпоративного управління 
в цілому або з прив’язкою до конкретної галу-
зевої ознаки, зокрема банківської системи тощо. 
На нашу думку «обліково-аналітичне забезпе-
чення організаційної культури підприємства» – 
це система взаємоузгоджених документів, норм, 
операцій та показників, яка призначена для за-
безпечення системи управління обліково-ана-
літичною інформацією, з метою формування і 
підтримки на підприємстві відповідної органі-
заційної культури. Враховуючи зазначене «об-
ліково-аналітичне забезпечення організаційної 
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культури підприємства водного транспорту» – 
це система взаємоузгоджених документів, норм, 
операцій та показників, яка призначений для 
забезпечення системи управління обліково-ана-
літичною інформацією, з метою формування і 
підтримки на підприємстві водного транспорту 
відповідної організаційної культури.

Завданням обліково-аналітичного забезпечення 
організаційної культури сучасного підприємства є 
пошук раціональниого співвідношення між кате-
горіями часу, ризику та кінцевими результатами 
діяльності, рівнем ресурсного забезпечення і мож-
ливостями примноження та ефективного вико-
ристання потенціалу розвитку підприємства. При 
цьому має забезпечуватися фінансова стійкість і 
висока інвестиційна привабливість підприємства.

Постійне зростання динамічності зовнішнього 
середовища насамперед обумовлює збільшенням 
обсягів інформації, її диференціацію та швидку 
зміну корисності. Тому кожна подія несе в собі 
інформаційне навантаження, врахувати яке на 
підприємствах можна лише шляхом створення 
оптимального динамічного обліково-аналітичного 
забезпечення на основі системного підходу. Облі-
ково-аналітичне забезпечення присутнє на будь-
якому підприємстві, що веде бухгалтерський об-
лік згідно із законодавством України, але нерідко 
рівень такого забезпечення не є достатнім для по-
вноцінного інформаційного забезпечення управ-
ління діяльністю та не враховує потреб керів-
ництва при формуванні організаційної культури.

В свою чергу організаційна культура є 
об’єктом обліково-аналітичного забезпечення. 
Вона проявляється в сукупності норм, переко-
нань, законів, а також характері відносин між 
людьми різного рангу, що зумовлює їх поведінку 

і життєдіяльність враховуючи особливості мор-
ської професії та специфіки роботи підприємств 
водного транспорту, зокрема таких як тривале 
перебування в закритому просторі.

Велике значення для обліково-аналітичної 
системи відіграють дані аналітичного обліку, які 
дають можливість визначити ефективність діяль-
ності шляхом порівняння планових та фактичних 
показників, що дають можливість забезпечити 
оцінку фактичного стану діяльності підприєм-
ства, а також провести аналіз на формування 
стратегічних цілей, формування програми та 
системи заходів реалізації стратегій в залежнос-
ті від кількісних, якісних і часових параметрів. 

Отже, поняття «обліково-аналітичного забез-
печення» також можна тлумачити як процес 
підготовки обліково-аналітичної інформації, за-
безпечення її кількості та якості. В нашому ви-
падку ця інформація направлена на організацій-
ну культуру підприємства та її формування. 

Для того, щоб обліково-аналітичний механізм 
працював, необхідно правильно організувати ро-
бочий процес та внутрішній контроль. Важливе 
значення на етапі формування організаційної 
культури підприємства має структура форму-
вання обліково-аналітичного забезпечення орга-
нізаційної культури підприємств водного тран-
спорту (рисунок 1). 

Формування системи обліково-аналітичного за-
безпечення організаційної культури підприємства 
є процесом цілеспрямованого підбору відповідних 
інформаційних показників облікового характеру, 
які будуть використані для планування, аналізу 
і прийняття оперативних господарських рішень.

Згідно рисинку 1 в структурі формування об-
ліково-аналітичного забезпечення організаційної 
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Рис. 1. Структура обліково-аналітичного забезпечення формування організаційної 
культури підприємств водного транспорту
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культури підприємств водного транспорту ви-
окремлюються дві функціональні складові: облі-
кове та аналітичне забезпечення, кожна з яких 
детермінується на управлінську та виконавчу 
підструктури. В свою чергу в кожній підструк-
турі управлінська підсистема визначає склад і 
призначення виконавчої підсистеми, яка в певній 
мірі є способом її деталізації і змістовним напо-
вненням. Сюди можна віднести звіти, коштори-
си, акти, регістри, статут підприємства, графіки 
документообігу, колективний договір, стратегічні 
плани підприємства, правова та законодавча база 
управління також специфічні облікові документи. 

Слід зазначити, що управлінське облікове за-
безпечення формування організаційної культури 
підприємства – це сукупність норм та правил 
які регламентують діяльність облікової служби 
підприємства водного транспорту та визначають 
політику і стратегію її розвитку в рамках органі-
заційної культури. Зокрема до його складу вклю-
чаються основне нормативне забезпечення: на-
каз про облікову політику підприємства, галузеві 
угоди, колективний договір, методики оптимізації 
оподаткування підприємства тощо. Другою скла-
довою є система облікових планів підприємства, 
зокрема фінансове та інвестиційне планування.

При формуванні обліково-аналітичного забез-
печення процесу організаційної культури необхід-
но враховувати всю сукупність вимог ринкового 
середовища та особливостей управління. Пра-
вильно сформований обліково-аналітичний меха- 
нізм як система формування ефективно діючої 
організаційної культури в змозі забезпечити ре-
зультативність функціонування підприємницької 
структури, бути лідером на ринку та мати висо-
ку конкурентоспроможність.

Виконавче облікове забезпечення формуван-
ня організаційної культури підприємства – це 
сукупність показників та документальної оброб-
ки облікових процесів та фіксування їх у звіт-
ності підприємства водного транспорту. До нього 
відносяться регламенти та графіки документоо-
бігу облікових документів та регістрів, специфіка 
яких прив’язана до підприємств водного тран-
спорту та впливає на формування організаційної 
культури. А також нормативи закладені систе-
мою планування та звітність щодо виконання по-
ставлених планів.

Управлінське аналітичне забезпечення форму-
вання організаційної культури підприємства – це 
сукупність норм, правил та факторів які регла-
ментують і впливають на діяльність аналітичної 
та управлінської служб підприємства водного 

транспорту та визначають політику і стратегію 
розвитку підприємства в рамках організаційної 
культури. Зокрема, до їх складу слід віднести мі-
сію та етичний кодекс підприємства, нормативно-
правову базу, що регулює всі аспекти діяльності 
підприємств водного транспорту, а також стан 
галузі та національної економіки в цілому. Окре-
мими складовими варто виділити стратегічний 
план розвитку підприємства та систему мотивації 
персоналу які першочергово впливають на орга-
нізаційну культуру підприємства.

Виконавче аналітичне забезпечення форму-
вання організаційної культури підприємства – 
це сукупність показників та документальної об-
робки аналітичних та управлінських процесів та 
фіксування їх у звітності підприємства водно-
го транспорту. До них належать регламенти та 
графіки документообігу аналітичних та управ-
лінських документів та регістрів, показники ма-
кросередовища які впливають на формування 
організаційної культури. Також до сукупності 
аналітичного виконавчого забезпечення нале-
жать критерії ефективності та показники діяль-
ності, методики та інструментарії їх обчислення 
та фіксування тощо.

В кожному конкретному підприємстві водного 
транспорту під зазначену структуру при фор-
муванні організаційної культури необхідно про-
працювати чіткий перелік показників, докумен-
тів, інструкцій та регламентів які при поєднанні 
сформують ефективну систему обліково-аналі-
тичного забезпечення організаційної культури. 
Чим краще працює обліково-аналітичне забез-
печення тим досконаліша стає методика орга-
нізаційної культури. А це призведе до більшої 
ефективності використання облікової інформації.

Висновки і пропозиції. Таким чином, прове-
дений аналіз на основі опрацювання наукових 
джерел, показав що побудова обліково-аналі-
тичного забезпечення організаційного культури 
підприємства водного транспорту за визначеною 
структурою дозволить зробити його чітким, зро-
зумілим та динамічним, що в свою чергу дасть 
змогу швидше розв’язувати функціональні зада-
чі управління, забезпечуючи керівництво повною 
та достовірною інформацією про господарські 
процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем. 
Також це зробить можливим забезпечувати за-
гальну структуру розвитку та чітке виконання 
робіт, узгодження дій і координування всіх орга-
нізаційних процедур. Дозволить зменшити неви-
значеність в умовах швидкомінливого зовнішньо-
го середовища.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы эффективного построения организационной культуры предприятий и в частности, 
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Summary
This article discusses the issues to build an effective organizational culture of enterprises, particularly water transport. 
Investigated and generalized interpretation of the concept of «accounting and analytical support organizational culture of 
water transport enterprises» and determined it to «management» and «enforcement». Outlined accounting and analytical 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті розглянуто основні фактори, що здійснюють влив на фінансову стійкість страхових організацій та виявлено 
критерії, що її забезпечують. Вказано внутрішні і зовнішні фактори впливу та виявлено їх вплив на діяльність страхо-
виків. Проаналізовано кількість страхових компаній на ринку України, а також досліджено обсяги валових страхових 
премій та виплат.
Ключові слова: фінансова стійкість, страхова компанія, фактори впливу, критерії забезпечення фінансової стійкості.

Постановка проблеми. Нестабільність полі-
тичного та економічного середовищ у країні спри-
чиняє необхідність ґрунтовного та точного аналі-
зу критеріїв забезпечення фінансової стійкості 
страхових організацій. Роль фінансової стійкості 
для страховиків є особливою, адже при реалі-
зації страхової послуги страхувальник сплачує 
страховику страхову премію та розраховує, що 
в майбутньому при настанні страхового випадку 
страхова компанія повністю або частково покри-
ває понесені збитки. Така особливість страхової 
діяльності обумовлює важливість забезпечення 
високого рівня фінансової стійкості страховика. 
Високий рівень фінансової стійкості страховика є 
одним з найголовніших завдань для менеджмен-
ту страхової компанії, адже від рівня фінансової 
стійкості буде залежати можливість виконання 
страховою компанією взятих на себе зобов’язань.

Постановка завдання. Завданням досліджен-
ня є основних факторів, що впливають на фінан-
сову стійкість та надійність страхової компанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні основи фінансової стійкості страхо-
вих компаній, фактори під впливом яких зна-
ходиться даний елемент фінансового стану та 
критерії її забезпечення досліджувалися багать-
ма українськими та зарубіжними вченими, се-
ред яких варто виділити таких, як Бойко А.О., 
Братюк В.П., Журавльова О.Є., Кононова Т.С., 
Челишева Т.В., Чкан І.О. , Гаманкова О.О., За-
руба О.Д., Глущенко А.С., Малько В.А., Наумен-
кова С.В., Осадець С.С., Ротова Т.А., Шірінян Л.В.

Виклад основного матеріалу статті. Поняття 
фінансової стійкості страховика нормативно не 
визначене, проте існує багато тлумачень даного 
поняття. Досить вдалим та повним є визначен-
ня наведене Братюк В.П. «Фінансова стійкість 
страхової компанії – це комплекс дій (фінансо-
вого, інвестиційного та організаційного характе-
ру), направлених на постійну підтримку балансу 
між витратами і зобов’язаннями страховика та 
фінансовими ресурсами, необхідними для їх по-
криття або виконання, в результаті чого дося-
гається ефективний розвиток страхової компанії 
незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх 
факторів функціонування економіки» [1].

А. Палкін, В. Приймак наголошують що, фі-
нансова стійкість страховика – це здатність ви-
конувати прийняті зобов’язання за договорами 
страхування та перестрахування при впливі 
несприятливих факторів і зміні економічної 
кон’юнктури [2]. Оскільки, з одного боку, стра-
хування є засобом забезпечення добробуту насе-
лення та слугує для захисту юридичних осіб від 
настання можливих ризиків, а з іншого – явля-
ється комерційною діяльністю, метою здійснення 
якої, є отримання прибутків шляхом розміщення 
тимчасово вільних коштів [5]. 

У Законі України «Про страхування» зазна-
чається, що виконання обов'язків страховика з 
виплат за зобов'язаннями має забезпечуватися 
трьома умовами платоспроможності:

– наявністю сплаченого статутного фонду і 
гарантійного фонду страховика;

– створенням страхових резервів, достатніх 
для майбутніх виплат;

– перевищенням фактичного запасу плато-
спроможності над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності [6].

Виходячи з характерних особливостей діяль-
ності страхових компаній розрізняють дві сто-
рони з яких можна оцінити фінансову стійкість 
страховика, а саме:

– фінансова стійкість страхової компанії як 
юридичної особи, що займається господарською 
діяльністю з надання послуг;

– фінансова стійкість страхової компанії за 
вимогами, що ставляться до страхових компаній 
як до суб’єктів фінансового ринку.

Фінансова стійкість страхової компанії як 
юридичної особи полягає у ефективному співвід-
ношенні власного і позикового капіталу у струк-
турі фінансових ресурсів страхової компанії, що 
здатне забезпечити необхідний рівень плато-
спроможності і ліквідності.

Таким чином, фінансова стійкість страхової 
компанії полягає у створенні такої структури 
фінансових ресурсів страхової компанії, яка б 
забезпечила формування відповідного співвідно-
шення нормативного і фактичного запасів пла-
тоспроможності, необхідних резервів, статутного 
капіталу та слідування іншим вимогам законо-
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давства, що ставляться до цього виду фінансової 
діяльності. Менеджмент страхової компанії має 
прагнути досягти якомога нижчого рівня стра-
хових виплат, що в свою чергу являється важ-
ливим фактором впливу на фінансову стійкість 
страхової компанії.

Фінансова стійкість страховика знаходиться 
під впливом ряду факторів, які можуть мати як 
зовнішнє джерело походження, так і внутрішнє. 
Страхова компанія не може бути стійкою до усіх 
факторів, тому рівень її фінансової стійкості за-
лежить від числа факторів до яких вона є стійкою.

Групування факторів, що здійснюють вплив 
на фінансову стійкість страхової компанії (роз-
роблено автором Журавльова О.Є.) зображено на 
рисунку 1.

Фактори, що впливають на фінансову стій-
кість страховика можна поділити на внутріш-
ні та зовнішні. До зовнішніх належать фактори 
спричинені зовнішнім середовищем, до них, від-
повідно до рисунку, належать економічні, со-
ціальні, психологічні та екологічні фактори. Ми 
вважаємо доцільним додати до наведеного гру-
пування зовнішніх факторів політичні фактори, 

адже вони також значним чином можуть впли-
нути на діяльність страхових компаній. За умов 
нестабільної політичної ситуації в країні може 
погіршитися інвестиційна активність, що в свою 
чергу може гальмувати розвиток страховиків.

До внутрішніх факторів належать розмір 
власного капіталу, тарифна політика, збалансо-
ваність страхового портфеля, інвестиційна полі-
тика, стратегія розподілу прибутку, організацій-
на структура підприємства, склад та фінансова 
стійкість засновників страхової компанії та ін.

Звісно страхова компанія не може врахувати 
всі наведені вище фактори в процесі своєї діяль-
ності, тому її фінансова стійкість буде залежа-
ти від кількості факторів, які будуть враховані. 
Одним з пріоритетних напрямків страховика має 
бути управління внутрішніми факторами впливу 
на фінансову стійкість, адже за зовнішніми фак-
торами страхова компанія практично не може 
здійснювати контроль та дуже важко ефективно 
їм протистояти.

Більшість авторів у своїх працях виділяють 
майже однакові критерії забезпечення фінансо-
вої стійкості страхової компанії, до яких мож-

Рис. 1. Фактори, що впливають на фінансову стійкість страхової компанії [3]
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на віднести: достатній розмір власного капіталу, 
оптимальна тарифна політика, збалансованість 
страхового портфеля, наявність безпечної та ді-
євої програми перестрахування, достатній роз-
мір страхових резервів для здійснення майбутніх 
виплат, оптимальна програма розміщення стра-
хових резервів та високий рівень платоспромож-
ності страхової компанії.

Забезпечення фінансової стійкості страхо-
вої компанії можливе лише за умови постійно-
го і детального контролю діяльності страховика  
та своєчасного реагування керівництва компанії 
на зміни у внутрішньому та зовнішньому сере- 
довищах.

Розглянемо основні критерії забезпечення фі-
нансової стійкості страховика більш детально.

Власний капітал страхової компанії виступає 
гарантією збереження її фінансової стійкості, 
адже забезпечує виконання зобов’язань страхо-
вика за умови недостатності страхових премій 
та прибутків від інвестиційної діяльності. Така 
ситуація може бути спричинена за рахунок ку-
муляції ризиків одного виду або в результаті на-
стання певних катастрофічних подій.

Правильно визначена вартість страхових по-
слуг, яка досягається за рахунок ефективної та-
рифної політики страховика, становить основу 
забезпечення фінансової стійкості страхової ком-
панії. Страховий тариф дає можливість досягти 
балансу між доходами та витратами страхової 
організації, адже тарифна ставка у своїй струк-
турі включає всі необхідні фонди та резерви, що 
призначені для здійснення страхових операцій. 
Значне завищення страхового тарифу може при-
звести до зменшення попиту на даний страховий 
продукт, а отже і до втрати конкурентних пози-
цій даного страховика на страховому ринку. На 
даний момент спостерігається демпінг страхових 
тарифів, небезпека полягає у тому, що знижен-
ня страхових тарифів відбувається за рахунок 
зменшення складової страхового тарифу, що йде 
на формування страхових резервів. Така політи-
ка може призвести до неплатоспроможності та 
банкрутства страхової компанії [2].

Важливим критерієм забезпечення фінансової 
стійкості страховика є наявність збалансованого 
страхового портфеля. Формування страхового 
портфелю має на меті отримання максимального 

розміру прибутку за мінімального розміру ризи-
ку. Диверсифікований страховий портфель до-
зволяє зменшити ризик неплатоспроможності не 
зменшуючи очікуваної доходності.

Здійснюючи управління страховим портфе-
лем, менеджмент страхової компанії повинен по-
стійно аналізувати і корегувати співвідношення 
між напрямками страхування, страховими сума-
ми та рівнями ризику об’єктів в розрізі діючих 
та новоукладених страхових договорів. Саме за 
рахунок виконання вищенаведених принципів 
страхова компанія максимізує прибуток за умови 
ризикового характеру власної діяльності.

Одним з найважливіших критеріїв забезпе-
чення фінансової стійкості страховика є механізм 
перестрахування. Перестрахування враховує 
вартість об’єкта страхування, незбалансованість 
страхового портфеля, коливання результатів ді-
яльності страховика з метою передачі частини 
ризику партнеру.

Роль перестрахування для забезпечення фі-
нансової стійкості страховика полягає у:

– дозволяє сформувати більш збалансований 
страховий портфель;

– дозволяє скоротити ризик виникнення у 
страховика збитків від проведення страхових 
операцій;

– сприяє збільшенню можливостей страхови-
ка укладати договори страхування з великими 
страховими сумами;

– дає можливість страховикам регулювати 
співвідношення між власним та залученим ка-
піталом без відмови від договорів страхування.

Варто зазначити, що страхова компанія, яка 
перестраховує майже 100% прийнятого ризику, 
залишаючи мінімальне власне утримання або зо-
всім його не залишаючи, навряд заслуговує на 
довіру з боку клієнтів [8].

Достатність страхових резервів для здійснен-
ня майбутніх виплат також являється важливим 
елементом забезпечення високого рівня фінансо-
вої стійкості страхової компанії. Страховик фор-
мує різні види страхових резервів виходячи з 
особливостей ризиків, які підлягають страхуван-
ню. Найвищий рівень фінансової стійкості стра-
ховика можливо досягти лише за умови пере-
гляду політики формування страхових резервів 
хоча б раз на рік.

Таблиця 1. 
Кількість страхових компаній

Кількість страхових компаній Станом на 
31.12.2014

Станом на 
31.12.2015

Станом на 
30.06.2015

Станом на 
30.06.2016

Загальна кількість 382 361 374 343
в т.ч. СК «non-Life» 325 312 322 298
в в т.ч. СК «Life» 57 49 52 45

Таблиця 2. 
Страхові резерви, млн грн [4]

Страхові резерви І півріччя 
2015

І півріччя 
2016

Темпи приросту  
І півріччя 2016/ І півріччя 2015

млн. грн. %
Обсяг сформованих страхових резервів 16 246,5 19 036,8 2 790,3 17,2
- технічні резерви 10 235,4 11 888,1 1 652,7 16,1
- резерви зі страхування життя 6 011,1 7 148,7 1 137,6 18,9
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На страховому ринку України, протягом 
останніх років спостерігається зменшення кіль-
кості страхових компаній (таб. 1), що пояснюєть-
ся досить важкими проблемами в економіці кра-
їни в цілому, а відповідно і на страховому ринку. 
Така тенденція змушує менеджмент страхових 
компаній приділяти особливу увагу забезпечен-
ню високого рівня фінансової стійкості.

Страхові компанії є потужним інвестиційним 
інститутом за рахунок нагромадження значних 
фінансових ресурсів. Період між можливим здій-
сненням страхової виплати та сплатою стра-
хувальником страхової премії дає можливість 
страховику ефективно інвестувати акумульова-
ні кошти для отримання додаткового прибутку. 
Успішна інвестиційна політика страхової компа-
нії позитивно впливає на якість надаваних по-
слуг, дозволяє зменшити вартість страхових по-
слуг та дає можливість для розвитку страхової 
компанії.

Рис. 2. Динаміка валових страхових премій  
(млн. грн.) страхових компаній України  

у 2013-2016 рр.

Проаналізувавши динаміку валових страхо-
вих премій. за даними рис. 2 спостерігаємо збіль-
шення чистих та валових страхових премій у 
2015 році в порівнянні з 2013-2014 роками. Та-
кож відбувається збільшення чистих та валових 
страхових премій у І півріччі 2016 року в порів-
нянні з І півріччям 2015 року, що є позитивною 
тенденцією.

Розглянемо формування страхових резервів. 
Страхові резерви утворюються страховиками з 
метою забезпечення майбутніх виплат страхових 
сум і страхового відшкодування залежно від видів 
страхування (перестрахування). Страхові резер-
ви поділяються на технічні резерви і резерви із 
страхування життя (математичні резерви). Фор-
мування резервів із страхування життя, медично-
го страхування і обов'язкових видів страхування 
здійснюється окремо від інших видів страхування.

Кошти страхових резервів повинні розміщу-
ватися з урахуванням безпечності, прибутковос-
ті, ліквідності, диверсифікованості та мають бути 
представлені активами таких категорій: 

– грошові кошти на поточному рахунку; 
– банківські вклади (депозити); 
– валютні вкладення згідно з валютою стра-

хування; 
– нерухоме майно; 
– акції, облігації, іпотечні сертифікати; 
– цінні папери, що емітуються державою; 

– права вимоги до перестраховиків; 
– інвестиції в економіку України за напря-

мами, визначеними Кабінетом Міністрів України; 
– банківські метали; 
– кредити страхувальникам – фізичним осо-

бам, що уклали договори страхування життя, в 
межах викупної суми на момент видачі кредиту 
та під заставу викупної суми;

– готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, 
встановлених Національним банком України [6]. 

Законодавством України передбачено форму-
вання таких технічних резервів за видами стра-
хування:

– резерв незароблених премій (резерви премій);
– резерв збитків.
Резерви зі страхування життя формуються з 

двох груп:
– резерву довгострокових зобов'язань (мате-

матичні резерви);
– резерву належних виплат страхових сум [6].
Страхові резерви станом на 30.06.2016 зрос-

ли на 17,2% у порівнянні з аналогічною датою 
2015 року, при цьому технічні резерви – на 16,1%, 
а резерви зі страхування життя – на 18,9%.

Станом на 30.06.2016 обсяг активів, дозволених 
для представлення коштів страхових резервів, 
становив 33 742,2 млн. грн. (на 3 718,7 млн. грн. 
менше, ніж на відповідну дату 2015 року), які в 
розмірі 18 743,5 млн. грн. використано з метою 
представлення коштів страхових резервів [4].

Фінансову основу розвитку страхової компа-
нії утворює власний капітал. Власний капітал 
страхової компанії – це власні джерела, внесені 
її засновниками і учасниками у власність стра-
ховика, або залишені ними у страховій компанії 
з чистого прибутку, отриманого у процесі її гос-
подарської діяльності.

Шляхи утворення власного капіталу страхо-
вика:

– внесення засновниками страхової компанії 
грошових коштів;

– накопичення суми прибутку, що залиша-
ється у страховій компанії;

– безкоштовна передача коштів.
Власні фінансові ресурси страховика скла-

даються з статутного капіталу, резервного ка-
піталу (вільні резерви), додаткового капіталу  
та  нерозподіленого прибутку поточного та мину-
лих періодів.

Таблиця 3 
Рейтинг страхових компаній за розміром  

власного капіталу за 1 півріччя 2016 року [9]

№ Страхова компанія Власний капітал  
на 30.06.2016, тис. грн.

1. «Кремінь» 2 013 975,7
2. «Альянс» 1 322 302,0
3. «АХА Страхування» 605 633,0
4. «ІНГО Україна» 581 817,0
5. «Захід-Резерв» 484 844,0
6. «Провідна» 445 886,0
7. «UNIQA» 366 830,0
8. «Інгосстрах» 360 867,0
9. СГ «ТАС» 357 947,0
10. "Дім страхування" 349 187,8
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В сучасних умовах особливої актуальності 
набуває проведення кризис-менеджменту для 
забезпечення фінансової стійкості страхової 
компанії. Менеджмент страховика зобов’язаний 
досліджувати причини і наслідки попередніх не-
гативних явищ в економіці, формуючи на осно-
ві обробленої інформації коротко і довгострокові 
стратегії антикризових заходів. Дана політика 
страхової компанії надасть їй можливість запро-
вадити комплекс дієвих превентивних заходів на 
ранніх стадіях дестабілізації як страхового, так і 
інших суміжних ринків фінансових послуг (фон-
довий ринок, валютний ринок, ринок нерухомості, 
банківський ринок і т. д.), що в результаті дасть 
змогу страховику вийти з кризи не тільки швид-
кими темпами, але й з мінімальними втратами [7].

Висновки. Проведене дослідження показа-
ло, що фінансова стійкість страхової компанії – 
це комплекс дій, направлених на постійну під-
тримку балансу між витратами і зобов’язаннями 
страховика та фінансовими ресурсами, необхід-
ними для їх покриття або виконання, в резуль-

таті чого досягається ефективний розвиток стра-
хової компанії незважаючи на зміну зовнішніх та 
внутрішніх факторів функціонування економіки.

Фінансова стійкість страхової компанії зна-
ходиться під впливом внутрішніх та зовнішніх 
факторів. Особливу увагу менеджмент компанії 
має приділити управлінню внутрішніми факто-
рами, адже змоги здійснювати вплив на зовнішні 
фактори керівництво підприємства практично не 
має. Чим більше факторів підприємство врахує 
в процесі своєї діяльності, тим вищий рівень фі-
нансової стійкості можливо буде досягти.

Серед основних критеріїв забезпечення фі-
нансової стійкості страховика можна відмітити: 
достатню величину власного капіталу, оптималь-
ну тарифну політику, збалансованість страхового 
портфеля, наявність безпечної та дієвої програ-
ми перестрахування, достатній розмір страхових 
резервів для здійснення майбутніх виплат, опти-
мальна програма розміщення страхових резервів 
та високий рівень платоспроможності страхової 
компанії.
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РИЗИКИ: СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

У даній статті розглядаються підходи щодо визначення сутності розуміння ризиків, еволюція ризиків з часів перших 
цивілізацій і до теперішнього часу, досліджено погляди різних економістів, таких як Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс,  
Д.Х. Джонс, В.В. Глущенко, Г.Л. Вербицька, В.В. Боков, В.Г. Федцов, А.Б. Борисова, А.Т. Севрук, на проблему ризиків 
та їх видів в історичній ретроспективі, а також наведено класифікацію ризиків за окремими критеріями і ознаками, 
що є необхідним для кращого розуміння.
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Постановка проблеми. Для загального роз-
гляду проблем виникнення та існування еконо-
мічних ризиків необхідним є детальний аналіз 
його еволюції, що дасть змогу визначити зміну 
підходів до трактування його сутності, визначити 
основні особливості цієї категорії та сформувати 
класифікацію економічних ризиків.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення та аналіз підходів до пояснення сутності 
економічних ризиків, визначення їх різновидів 
та еволюції їх виникнення і розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підприємницька діяльність завжди пов’язана з 
невизначеністю ситуації і мінливістю економіч-
ного середовища, що, в свою чергу впливає на 
отримання очікуваного кінцевого результату. 
Спираючись на основні принципи діяльності ко-
мерційної організації – прагнення отримання яко-
мога більшого прибутку обмежується можливістю 
понести збитки. Звідси випливає поняття ризику.

Ризик, як поняття, не є новою категорією в 
економічній науці. Його зародження та визна-
чення відбувалися ще за часів розвитку пер-
ших цивілізацій Стародавнього Сходу, коли воно 
стосувалося, насамперед, непередбачених подій 

у сільському господарстві, оскільки натуральне 
виробництво складало основу суспільного роз-
витку [3, с. 582]. До основних ризиків, що виді-
лялися у даному історичному періоді, які мали 
потенційний вплив на становлення та розвиток 
тогочасних економічних систем, відносилися 
передусім: природні ризики (кліматичні умови, 
стихійні лиха) та ризики при будівництві та об-
слуговуванні іригаційних систем.

У цей же період можна виділити початки ви-
окремлення ризиків в товарно-грошовій сфері 
діяльності суспільства. Оскільки саме тоді були 
регламентовані зачатки товарно-грошових відно-
син, в зв’язку з ймовірним проведенням об’ємних 
торгівельних та лихварських операцій існувала 
небезпека соціальної дестабілізації суспільного 
устрою, наслідком якої могло бути масове зубо-
жіння населення. Тому вже у цей період важ-
ливою складовою регламентації торгівлі був на-
гляд за цінами та отримуваним прибутком, для 
контролю за якими були призначені відповідні 
особи – ринкові наглядачі.

У своїй соціально-економічній праці Конфу-
цій виділяв ризики надмірної поляризації дохо-
дів населення, а також пропонував знижувати 
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податки. Отже, вже у економічній думці Старо-
давнього Сходу прослідковувалося формування 
сутності та особливостей окремих економічних 
ризиків, а також здійснювалися базові заходи з 
метою їх мінімізації (наприклад шляхом закрі-
плення спеціально уповноважених осіб для здій-
снення контролюючих функцій).

В економічних системах античного світу ризи-
ки були схожими, щоправда в цей період варто 
також виокремити ще й зростаючий вплив ри-
зиків, характерних для рабовласницького госпо-
дарства. Вони, насамперед, стосувалися питань 
організації та ведення рабовласницького госпо-
дарства у сільськогосподарських маєтках, вза-
ємовідносин між дрібними та великими землев-
ласниками щодо розподілу земельних ресурсів, 
а також проблем у відносинах між рабами та 
рабовласниками. Оскільки раби, в античному сві-
ті, зокрема у Стародавній Греції, сприймались, 
як живі знаряддя праці чи основна продуктив-
на сила суспільства, то ризики, пов’язані з ними, 
розглядалися у цей час як економічні [3, с. 582]. 

В економічній думці доби Середньовіччя під-
хід до визначення ризиків були значно детальні-
шим та впорядкованим. У цей період виділялися 
передусім ризики: 

– аграрні (природні, кліматичні); 
– торговельні або спекулятивні (особливо сто-

совно спекуляції хлібом, яка мала критичний 
вплив на становище бідних верств населення); 

– виробничі (ризи при визначенні технології, 
інструментів та тривалості ремісничого виробни-
цтва); 

– власності (зокрема захист прав сільських 
общин, які визнавалися законною формою зем-
леволодіння). 

У часи меркантилізму економічна теорія сут-
тєво збагатилася новими підходами до визначен-
ня ризиків, з-поміж яких почали додатково ви-
діляти: 

– фінансові ризики (зокрема ризики недостат-
ності обсягів грошової маси внаслідок зростання 
товарообігу, ризики розвитку внутрішньої та зо-
внішньої торгівлі, ризики пов’язані зі зміною на-
турально-феодальної господарської системи на 
ринково-підприємницькі економічні відносини); 

– інфляційні ризики (наприклад, у 16 ст. у 
великих обсягах почали надходити у Європу до-
рогоцінні метали, спричинивши, так звану, "ре-
волюцію цін"); 

– ризики зовнішньоекономічної діяльності, що 
були значно підсилені війнами та великими гео-
графічними відкриттями 15-16 ст. 

Уже в цей час спостерігалася активізація за-
стосування методів мінімізації або нейтралізації 
впливу ризиків. Наприклад, використовувалося 
обмеження обсягів імпорту шляхом введення чи 
підвищення мит, зборів та тарифів, збільшення 
внутрішніх витрат як стимулу зростання ви-
робництва та зайнятості населення, а також для 
міжнародних операцій – активне створення тор-
говельних гільдій. 

Починаючи від часів класичної політичної 
економії і в подальшому розвитку економічних 
шкіл, закріпився розподіл економічних ризиків 
на такі сфери господарської діяльності як фінан-
сова, підприємницька, зовнішньоекономічна. 

Додатково, Й. Шумпетер виокремлював такі 
економічні ризики [6, с. 455]: 

– ризик, пов’язаний з можливим технічним 
провалом виробництва, до якого він відносив та-
кож загрозу втрати благ, пожежі, стихійні лиха; 

– ризик, пов’язаний з відсутністю комерцій-
ного успіху. 

Один з найвідоміших економістів ХХ-го сто-
ліття, Дж. М. Кейнс виділяв також такі види еко-
номічних ризиків [5, с.188]: 

– ризик підприємця (позичальника); 
– ризик кредитора (ухиляння боржника від 

сплати боргу); 
– ризик зменшення вартості грошової одиниці 

(інфляції).
Встановлюючи сутність сучасного розуміння 

економічного ризику, насамперед варто зазна-
чити, що сьогодні у науковій літературі не існує 
єдиного підходу щодо його трактування. Такі на-
уковці, як Дж.Ф. Уэстон, В.В. Вітлінський, І.Т. Ба-
лабанов, В.В. Боков, В.Г. Федцов, А.Б. Борисова, 
А.Т. Севрук, Г.Б. Поляк, пов’язували це поняття 
з можливістю втрат при здійсненні господарської 
діяльності.

Д.Х. Джонс підходить до визначення еконо-
мічного ризику з позиції управління підприєм-
ством. У своїй праці “Руководство для директо-
ров” він стверджує, що ризик – це загроза того, 
що яка-небудь подія, дія або нездатність до дії 
несприятливо позначаться на спроможності ор-
ганізації ефективно реалізувати її бізнес-завдан-
ня та стратегічні плани.

Водночас інша група вчених, зокрема В.В. Глу-
щенко, Г.Л. Вербицька, І.Ю. Івченко та інші, фор-
мують уявлення про економічний ризик, як про 
можливість отримання не лише збитків, але й 
додаткових вигод для суб’єкта господарювання.

Компанія завжди повинна намагатися мінімі-
зувати ризик. Але якщо вона керується в своїй 
поведінці прагненням повністю виключити його, 
то їй зрештою доведеться взяти на себе найбіль-
ший ризик з усіх можливих: ризик внаслідок 
бездіяльності. У своїй праці «Ефективне управ-
ління підприємством» П. Ф. Друкер виділив чо-
тири види ризиків (табл. 1). 

Майже в кожній індустрії існують ризики, які 
треба приймати, щоб просто залишитися в бізне-
сі. Нерідко це ризики, які в будь-якому іншому 
бізнесі вважали б неприпустимими.

Оскільки ризик охоплює майже усю діяль-
ність господарюючого суб’єкту, існує й різно-
маніття ризиків, з якими зіштовхується під-
приємство у ході своєї діяльності. Але історія 
бізнесу – це історія не тільки проривів, це ще 
й історія банкрутств. Щоб уникнути такої долі, 
компанії потрібна інша, більш детальна градація 
ризиків, щоб була змога вирішити, на який ризик 

Таблиця 1
Види ризиків за П.Ф. Друкером

В
и
ди

 р
и
зи

к
ів ризик, який необхідно приймати, ризик, який 

є «вбудованим» в саму природу бізнесу

ризик, який компанія може собі дозволити

ризик, який компанія не може собі дозволити

ризик, який компанія не може собі не дозво- 
лити
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компанія здатна піти та якого ризику вона має 
уникнути.

На сьогоднішній день багато іноземних та ві-
тчизняних авторів приділяють увагу проблемам 
ризику та його класифікаціям, розгляданню його 
ролі та значення присвячено багато робіт і їх 
кількість постійно збільшується. Серед них ро-
боти А.П. Альгина, Б.А. Райзберга, Н.В. Хохлова, 
В.В. Вітлінського, О.Л. Устенко та інших.

В.М. Гранатуров виділяє такі класифікаційні 
ознаки, як час виникнення ризиків, чинники їх 
виникнення, характер врахування ризиків, ха-
рактер наслідків та сфера виникнення ризиків 
[5, с. 188].

В.В. Вітлінський виділяє вісім класифікацій-
них ознак ризику: 

1. Щодо масштабів та розмірів. 
2. Щодо аспектів. 
3. Щодо міри об'єктивності та суб'єктивності 

рішень. 
4. За ступенем ризикованості рішень. 
5. За типами ризику. 
6. Щодо часу прийняття ризикових рішень. 
7. Щодо чисельності осіб, що приймають рі-

шення. 
8. Щодо ситуації [1, с. 292].
Т.Є. Андрєєва у своїй праці «Ризик в ринковій 

економіці» виділяє шість класифікаційних ознак 
ризику, які перекликаються з ознаками Вітлін-
ського та Тепмана. Однією з найбільш системних 
класифікацій, є класифікація О.Л. Устенко, яку 
він пропонує у своїй монографії «Теорія еконо-
мічного ризику». Устенко градує ризики за таки-
ми критеріями:

– за ступенем зв'язку з підприємницькою ді-
яльністю;

– за належністю до країни функціонування 
господарюючого суб'єкта;

– за рівнем виникнення;
– за сферою походження;
– за причинами виникнення:
– за ступенем обгрунтованості прийняття ри-

зику;
– за ступенем системності;
– за відповідністю допустимим межам;
– за ознакою реалізації ризиків;
– за адекватності часу ухвалення рішення;
– за групою, яка аналізує ризик і приймає 

рішення про поведінку
– підприємства у разі його виникнення;
– за масштабами впливу, або по сфері охо-

плення;
– за можливістю прогнозування;
– за ступенем впливу на діяльність суб'єктів 

господарювання.
Ознака класифікації за ступенем зв'язку з 

підприємницькою діяльністю обумовлена тими 
відмінностями, які існують між різними видами 
діяльності, яку можуть проводити суб'єкти гос-
подарювання. Під підприємництвом розуміється 
самостійна ініціативна господарсько-фінансова 
діяльність громадян з метою отримання прибут-
ку і здійснювана від свого імені під свою майнову 
відповідальність або від імені і під відповідаль-
ність юридичної особи – підприємства. Однак, в 
економіці існують організації, які працюють не 
за прибуток, а мають зовсім інші цілі. Це так 

звані «некоммерческие организации», прикладом 
яких можуть служити благодійні організації. Але 
й вони відчувають на собі вплив ризику, отже, 
введення даного типу класифікації є доцільним.

За рівнем виникнення ризики можуть бути 
класифіковані наступним чином:

– ризики, що виникають на мікрорівні, тобто 
ризики окремої фірми;

– ризики галузевого походження, пов'язані зі 
специфікою галузі, в якій функціонують підпри-
ємства;

– ризики міжгалузевого походження, на-
явність яких обумовлена впливом і залежністю 
окремих галузей і сфер економічної діяльності 
між собою;

– регіональні ризики, які можуть виникати 
через наявність специфіки розвитку в певних 
регіонах країни;

– державні ризики, які впливають на всі гос-
подарські суб'єкти цієї країни;

– глобальні ризики, які виникають в економіці 
декількох країн або всього світового співтовари-
ства.

За ступенем системності Устенко виділяє сис-
темні й несистемні ризики. Несистемні – це ри-
зики, не властиві даній системі, ступінь впливу 
яких можна зменшити або звести до нуля. Сис-
темними називаються ризики, існування яких 
обумовлене самою системою; їх ступінь не може 
бути знижена. 

Згідно з ознакою відповідності допустимим 
межам ризики поділяються на допустимі, кри-
тичні і катастрофічні. Устенко визначає рівні цих 
ризиків у порівнянні із середнім рівнем ризику в 
економіці та максимально допустимим рівнем ри-
зику. Так, допустимий ризик повинен бути нижче 
середнього рівня ризику в економіці, критичний 
ризик знаходиться між середнім і максимально 
можливим рівнем ризику, а катастрофічний – 
вище максимально можливого рівня ризику.

За ознакою реалізації ризиків виділяють дві 
основні групи: реалізовані і нереалізовані ризи-
ки. Перша група являє собою несприятливі події 
які відбулися, друга – навпаки, які не здійснили-
ся всупереч очікуванням. 

За адекватністю часу ухвалення рішення про 
реагування на реалізовані ризики виділяють на-
ступні групи:

– ризики попереджувальної групи – які врахо-
вані при складанні планів розвитку підприємства;

– поточні ризики – які не були заздалегідь 
передбачені і не була вироблена стратегія пове-
дінки на разі зіткнення з ними; і господарюючий 
суб'єкт реагує на них у момент виникнення;

– запізнілі ризики – які не були заздалегідь 
передбачені і стратегія поведінки виробляється 
після їх виникнення.

По групі, яка аналізує ризик і приймає рі-
шення про поведінку підприємства у разі його 
виникнення, виділяють ризики індивідуального 
рішення (ухвалення рішення проводиться однією 
людиною, наприклад, власником фірми) і ризи-
ки колективного рішення (рішення приймається 
групою осіб).

За можливістю прогнозування ризики можуть 
бути розділені на прогнозовані, тобто ризики, ви-
никнення яких піддається прогнозу, і частково 
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непрогнозовані, тобто ризики, які виникають 
внаслідок настання форс– мажорних обставин.

За ступенем впливу на діяльність господарю-
ючих суб'єктів виділяють спекулятивні і чисті 
ризики. Спекулятивні ризики характеризуються 
тим, що їх прояв може призвести як до збитків, 
так і додаткових доходів. Чисті ризики призво-
дять тільки до збитків.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
підсумовуючи вище сказане, можна зробити ви-
сновок, що ризик почав зароджуватися ще за 
часів розвитку перших цивілізацій Стародав-
нього Сходу. Існує значна кількість підходів до 

визначення ризиків, але трактування їх сутності 
часом помітно відрізняється. Еволюція економіч-
ної думки внесла велику кількість різноманіт-
них поглядів, а також значно розширила перелік 
можливих ризиків, причому їх кількість зростає 
разом з активізацією господарських процесів в 
світовій та національній економіці. Наступними 
кроками в дослідженні проблем економічних ри-
зиків можуть бути визначення та вивчення ризи-
ків для конкретних сфер економічної діяльності, 
обґрунтування шляхів до мінімізації ймовірності 
настання ризиків та зниження чи нейтралізації 
потенційних результатів їх впливу.
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У статті проаналізовано сучасну практику страхування інтелектуальної власності у розвинених країнах світу, по-
казано взаємозв'язок майнового інтересу, ризик-менеджменту та страхування. Розкрито систему економічних вза-
ємовідносин, пов'язаних зі створенням, використанням та охороною об'єктів права інтелектуальної власності та ризи-
ками унаслідок їх використання. З'ясовано основні проблеми запровадження механізму страхування інтелектуальної 
власності в Україні.
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власності, ризик-менеджмент.

Постановка проблеми. Проблема активізації 
інноваційної діяльності та посилення інновацій-
ної спрямованості української економіки актуа-
лізує нові завдання та висуває нові вимоги до 
управління результатами інтелектуальної діяль-
ності. Все більшого значення у розвиненвй рин-
ковій економіці набувають нематеріальні активи. 
Лідерські позиції у конкурентній боротьбі отрим 
суб'єкти господарювання, які комерціалізують 
об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ) 
або здійснюють їх уречевлення у наукоємній про-
дукції. Відтак розбудова інноваційноорієнтова-
ної економіки неможлива без вирішення питань 
функціонування ринка інтелектуальної власності 
як невід'ємної складової національної економіки.. 
За умов жорсткої конкурентної боротьби на усіх 
ринках товарів і послуг украй важливим стає 
саме захист витворів новаторства, відтак актуа-
лізуються питання страхового захисту інтересів 
економічних суб'єктів, які беруть участь у ство-
ренні, освоєнні і поширенні ОПІВ.

Постановка завдання. Проаналізувати су-
часну практику страхування інтелектуальної 
власності у розвинених країнах світу, показати 
взаємозв'язок майнового інтересу, ризик-менедж-
менту та страхування. Розкрити систему еконо-
мічних взаємовідносин, пов'язаних зі створенням, 
використанням та охороною ОПІВ та супрово-
джуючими ризиками, що обумовлені їх вико-
ристанням. З'ясувати основні проблеми запрова-
дження механізму страхування інтелектуальної 
власності в Україні. Визначити основні показни-
ки діяльності страхових організацій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах жорсткої конкуренції на рин-
ку інноваційної продукції постають нові вимоги 
щодо захисту видатних винаходів на всіх ета-
пах процесу створення нової високотехнологічної 
продукції. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ) визначає інтелектуальну влас-
ність як витвори людського розуму: винаходи; 
літературні та художні твори; символіку; назви 
і зображення, що використовуються у комер-
ційних цілях. З правової точки зору, інтелек-
туальна власність (ІВ) охороняється патентами, 

авторським правом і товарними знаками, що до-
зволяє людям домагатися визнання або отрима-
ти фінансову вигоду з того, що вони винайшли 
або створили. Встановлюючи правильний баланс 
між інтересами новаторів і більш широкою пу-
блікою, система ІВ сприяє створенню умов для 
процвітання, творчості та інновацій, адже саме 
інновації є життєво важливими для виживання і 
успішного розвитку не лише окремої людини, а 
держави загалом. Економічне зростання розвине-
них держав значною мірою базується на локомо-
тиві інноваційного розвитку, про що свідчить до-
свід понад 20 держав з найвищими показниками 
інноваційної активності (США, Японія, Німеччи-
на, Республіка Корея, Фінляндія та інші). Част-
ка ж України не досягає і 0,3% світового ринку 
інновацій, в той час, як, наприклад, частка США 
складає 39%, Японії 30%, Німеччини – 16 % [4].

Ефективна економіка, яка базується на ви-
користанні накопиченої інформації та знаннях, 
висуває особливі вимоги до зберігання активів, 
які складають її основу. Економічне зростання 
на сучасному етапі значною мірою забезпечує 
систематична інноваційна діяльність – джерело 
та головний споживач інтелектуальної власнос-
ті. У підсумку, ринкова вартість підприємства в 
багатьох випадках не визначається лише вар-
тістю його основних засобів, значною мірою на 
неї впливають нематеріальні активи. Зокрема це 
права на: винаходи, промислові зразки, корисні 
моделі, селекційні досягнення; засвідчені патен-
ти; товарні знаки і знаки обслуговування, засвід-
чені свідоцтвом; "ноу-хау"; об'єкти авторського 
права і суміжних прав. У ринковій вартості під-
приємства можуть бути враховані ліцензійні уго-
ди на використання ОПІВ.

Фізичні та юридичні особи зацікавлені в іс-
нуванні джерел компенсації понесеного збитку, 
тобто проявляють конкретні страхові інтереси і 
потребу у суб'єктів економічних взаємовідносин 
до укладання угоди страхування з організація-
ми, що спеціалізуються в наданні такого роду по-
слуг – зі страховими компаніями чи створеними 
страхувальниками товариствами взаємного стра-
хування. В осіб, які передбачають отримати стра-
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ховий захист – страхувальників, повинен бути 
майновий інтерес відносно закріпленого в дого-
ворі страхування об'єкта страхування. Майнові 
інтереси, ризик-менеджмент і страхування – це 
єдина трикомпонентна взаємопов'язана система. 
Відтак, лише в комплексному злагодженому сис-
темному підході цих трьох основних компонентів 
буде забезпечена повноцінна роль страхування в 
ринковій економіці.

Окрім підприємницьких ризиків, що прита-
манні будь-якому інвестиційному проекту, інно-
ваційне підприємство схильне до декількох типів 
ризиків, які безпосередньо пов'язані з викорис-
танням ОПІВ, а також з їх ринковим обігом. На-
приклад, при проведенні процедури патентуван-
ня у Патентному відомстві (нині – це Державне 
підприємство Український інститут промисло-
вої власності, що є структурним підрозділом 
Державної служби інтелектуальної власності) 
можливі ризики розголошення, що стали відомі 
під час експертизи конфіденційних відомостей 
працівниками Патентного відомства і сторон-
німи експертами, яких періодично запрошують 
для спеціальної експертизи винаходів та інших 
об'єктів промислової власності. В цьому випадку 
доцільним є застрахувати відповідальність цих 
залучених експертів і відповідність Патентного 
відомства за випадки ненавмисного розголошен-
ня конфіденційних відомостей, що стали відомі 
під час експертизи. Винахідник під час процеду-
ри патентування або згодом може сам понести 
збиток, пов'язаний з неякісною підготовкою до-
кументів, що подаються до Патентного відомства. 

Узагальнені статистичні показники надхо-
дження заявок на об'єкти промислової власності 
за весь період існування Національної системи 
інтелектуальної власності (1992-2015 рр.) є таки-
ми. Із загальної кількості поданих заявок 21,0 % 
становлять заявки на винаходи, 13,7 % – на ко-
рисні моделі, 60,7 % – на знаки для товарів і по-
слуг, 4,6 % – на промислові зразки, 0,007 % – на 
зазначення походження товарів. Понад 70 % за-
гальної кількості заявок на винаходи подано на-
ціональними заявниками, близько 30 % – інозем-
ними заявниками. Найбільша кількість заявок 
від іноземних заявників (майже 70 %) подається 
з США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Великої 
Британії, Російської Федерації [3].

Винаходи і корисні моделі є основним дже-
релом технологічних інновацій в Україні, тому 
моніторинг процесів патентування зазначених 
об'єктів промислової власності представляє осо-
бливий інтерес, оскільки виявляє галузеві пріо-
ритети діяльності різних категорій суб'єктів під-
приємницької діяльності. Ця інформація може 
бути використана при проведенні наукових до-
сліджень, аналізі інноваційних процесів, інвести-
ційної привабливості України тощо. 

Кількість заявок на винаходи та корисні моделі 
за весь період функціонування системи переви-
щила 239 тисяч. Понад 80 % загальної їх кількості 
подано національними заявниками. У період 2004-
2015 рр. найбільш активними національними за-
явниками були заявники з галузі вищої освіти та 
науки, які подали понад 50 % загальної кількос-
ті заявок на винаходи і корисні моделі (юридичні 
особи), а також заявники – фізичні особи – 37,7 %.

У сучасних умовах ринкової економіки інфор-
мація щодо охорони комерційних позначень, зо-
крема знаків для товарів і послуг, є досить ак-
туальною для оцінки ситуації в конкурентному 
середовищі та представляє інтерес як для наці-
ональної економіки, так і для іноземних інвес-
торів. За статистичними даними на цей об'єкт 
промислової власності подається найбільша кіль-
кість заявок (60,7 %). З їх загальної кількості за-
явки іноземних заявників складають 47,7 %, при 
цьому понад 70 % таких заявок подано за Ма-
дридською системою. Найбільша кількість заявок 
на реєстрацію знаків від іноземних заявників по-
дається із США, Німеччини, Швейцарії, Франції 
та Російської Федерації. 

Статистичні дані щодо реєстрації охоронних 
документів на об'єкти промислової власності 
характеризують таку ситуацію. До державних 
реєстрів внесено понад 402 тисяч охоронних до-
кументів, з них 81 % на ім'я національних за-
явників. Зареєстровано 108,9 тисяч (27,1 %) па-
тентів на винаходи, 86,5 тисяч (21,5 %) патентів 
на корисні моделі, 26,2 тисяч (6,5%) патентів на 
промислові зразки, 180,5 тисяч (44,9 %) свідоцтв 
на знаки для товарів і послуг. В Україні надано 
правову охорону більш ніж 126 тисячам знаків за 
Мадридською системою міжнародної реєстрації. 
Із загальної кількості патентів на винаходи по-
над 20 % видано на ім'я іноземних власників, з 
них 76,5 % – за заявками, поданими в Україні за 
процедурою РСТ. Найбільшу кількість патентів 
(понад 67 %) зареєстровано на ім'я власників з 
США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Великої 
Британії, Російської Федерації.

За весь період функціонування Національної 
системи інтелектуальної власності до державних 
реєстрів внесено відомості про 20 963 договори 
щодо розпоряджання майновими правами про-
мислової власності (4 284 договори про видачу 
ліцензії на використання об'єктів промислової 
власності (20,4 %), 15 943 договори щодо пере-
дачі права власності (76,1 %), 1 096 "відкритих" 
ліцензій на використання винаходів і корисних 
моделей (5,2 %). З них: на винаходи – 3 308  
(15,5 %), на корисні моделі – 1 132 (5,3 %), на 
промислові зразки  – 1 082 (5,1 %), на знаки для 
товарів і послуг – 15 798 (74,1 %) [2].

Перед розглядом можливих варіантів стра-
хування судових патентних позовів важливо та-
кож оцінити кількісно витрати на патентні спори 
та розміри відповідних компенсацій. Тривалість 
процедури і витрати істотно відрізняться між 
державами, кількість чинних патентів та вар-
тість судових витрат і компенсацій відображено 
у табл. 1.

Страхові експерти дійшли висновку, що необ-
хідна така схема страхування, яка б охоплювала 
переважну більшість патентів. Були розглянуті 
широкі альтернативи:

1) прийняття статусу Кво: не принесе переваг;
2) добровільна схема страхування патентних 

позовів: більшість великих страховиків виступа-
ють проти будь-якої схеми, окрім добровільного 
страхування. Така схема теоретично можлива, 
але для того, щоб уникнути несприятливого від-
бору, патентовласник зобов'язаний застрахува-
ти всі свої нові патенти з моменту їх створення 
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і схема повинна мати широке поширення, щоб 
уникнути технічного ризику з самого початку. 
Жоден страховик не вірив в таке добровільне 
страхування на даному етапі. Державне страху-
вання вважалося добровільною схемою;

3) обов'язкова програма страхування, в яку 
будуть включені всі нові європейські або патен-
ти Європейського економічного співтовариства: 
може принести економічні вигоди [1].

Отже, були сформовані основні висновки: па-
тенто-власники готові застрахувати свої патен-
ти за умови, якщо премія та умови будуть при-
йнятними; ринок страхування патентних позовів 
нині дуже малий і слабкий, ризики вступу для 
страхувальників перевищують потенційні виго-
ди, відтак мала кількість страхувальників є за-
цікавленою; без примусу в даний час схема не 
має шансів на успіх, хоча можна повернутися 
до добровільної схеми пізніше, коли схема ста-
не загальновизнаною; лише обов'язкова до ви-
конання схема може отримати економічні і тех-
нічні переваги для ЄС і окремих патентів, які 
будуть з'являтися в результаті широкого розпо-
всюдження схеми страхування патентних позо-
вів. На нашу думку, необхідність запроваджен-
ня обов'язкової системи страхування очевидна, 
проте, необхідно запровадити таку схему стра-

хування, за якою б патентовласник міг самостій-
но обрати програму страхування, яка була б для 
нього максимально вигідна. Основні види полісів 
страхування ІВ подано у таблиці 2.

Провідні зарубіжні спеціалісти в галузі стра-
хування зазначають, що страхування здійсню-
ється, коли ймовірність страхового випадку може 
бути оцінена та існують визначені фінансові га-
рантії зі сторони страховика в компенсації збитку. 
Потенційний ризик має бути охарак-теризова-
ний деякою вірогідністю його настання, що ба-
зується на фактичних статистичних даних попе-
реднього досвіду. Відсутність таких даних може 
ускладнити чи унеможливити оцінку ймовірності 
настання страхового випадку в майбутньому і 
можливих від нього фінансових наслідків, що не 
дозволить або ускладнить розрахунок тарифів. 
Фонд державного майна України 25.06.2008 ви-
дав Наказ Про затвердження методики оцінки 
майнових прав оцінки інтелектуальної власності.

У зазначеному наказі запропоновано 7 методів 
оцінки майнових прав інтелектуальної власності, 
кожен з яких має як свої переваги, так і недоліки, 
а це свідчить про невизначеність і неможливість 
застосування одного або двох методів для оцінки 
всіх ОПІВ. Водночас, оцінка вартості об'єктів не-
матеріальних активів ще й регла-ментується у 

Таблиця 1
Чинні патенти та судові витрати і компенсація за збитки в європейських країнах

Країна
Кількість 
чинних 
патентів

Загальна 
вартість 
судового 
процесу  
(тис. €)

Вартість 
судового 

процесу за 
один чинний 
патент (€)

Загальна 
сума 

компенсації 
за збитки 
(тис. €)

Компенсація 
за збитки на 
один чинний 
патент (€)

Судові 
витрати, в т.ч. 
компенсація 
за збитки на 
один чинний 
патент (€)

Австрія 83 636 284 3,40 30 0,36 3,75
Бельгія 84 621 1 675 19,79 ... ... 19,79
Велика Британія 257 600 56 950 221,08 4 860 18,87 239,95
Греція 27 963 190 6,79 40 1,43 6,39
Данія 45 067 4 370 96,97 ... ... ...
Іспанія 97 146 2 360 24,29 650 6,69 30,98
Нідерланди 121 337 7 815 64,41 100 0,82 65,23
Німеччина 307 488 224 500 730,11 3 500 11,38 741,49
Польща 12 457 460 36,93 ... ... 36,93
Угорщина 9 513 61 6,39 ... ... 6,39
Фінляндія 36 064 2 940 81,52 62 1,72 83,24
Франція 252 798 2 520 9,97 1 660 6,57 16,53
Чехія 9 807 189 19,27 ... ... 19,27
Швеція 82 125 2 080 25,33 102 1,24 26,57
ВСЬОГО 1 427 622 306 394 214,62 11 004 7,71 222,33

Таблиця 2
Головні види полісів страхування інтелектуальної власності

Види полісів страхування ІВ Покриття відповідних витрат
Поліс захисту та компенсації 
першої сторони
(First Party IP Coverage)

Покриваються прямі фінансові втрати страхувальника при виникненні 
ризику зниження його фінансової платоспроможності через порушення 
третьою стороною прав на ОПІВ, що належать страхувальникові.

Поліс страхування витрат на 
усунення порушення права ІВ
(Abatement Coverage)

Покриває страхувальнику судове переслідування сторони, яка неналежним 
чином використовує її права інтелектуальної власності. Страхувальникові 
відшкодовуються витрати, пов'язані з захистом його порушених прав

Поліс страхування витрат із 
захисту ОПІВ
(Defence coverage)

Передбачає покриття на випадок пред'явлення позовів страхувальнику з 
боку інших правовласників. Відшкодування збитків, які виникли в резуль-
таті пред'явлення позову страхувальнику у зв'язку з передбачуваним по-
рушенням ним патентних прав, що належать третім особам.
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Положенні про бухгалтерський облік 8 "Немате-
ріальні активи" (П(с)БО 8), згідно з яким визна-
чення вартості об'єкта нематеріальних активів 
залежить від шляху надходження певного акти-
ву на підприємство. Так, досить цікава ситуація 
виникає з визначенням вартості нематеріального 
активу, отриманого в результаті обміну на по-
дібний акти. Порівнявши залишкову (далі ЗВп) 
і справедливу вартість (далі СВп) переданого, 
ми зупиняємося на справедливій вартості отри-
маного (далі СВо), і яку різницю, (ЗВп-СВп) або 
(СПо-ЗВп) слід включити до фінансового резуль-
тату? Досить легко і без плутанини визначена 
вартість отриманого активу в результаті обміну 
нормами МСФЗ 38: незалежно від виду обміну, 
первісна вартість отриманого активу дорівнює 
справедливій вартості переданого або отрима-
ного (якщо справедлива вартість отриманого є 
більш очевидною), або – балансовій вартості пе-
реданого активу, у випадку неможливості ви-
значити спра-ведливу вартість активу [МСФО]. 
На думку авторів, слід внести корективи до норм 
П(с)БО 8 саме у цьому питанні та чіткіше сфор-
мулювати порядок визначення вартості активу 
в результаті обміну на подібний актив: первісна 
вартість нематеріального активу, придбаного в 
результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює 
справедливій вартості переданого чи отриманого 
об'єкта (якщо справедлива вартість отриманого 
є очевиднішою) з включенням різниці між спра-
ведливою і залишковою вартістю до фінансового 
результату або залишковій вартості переданого 
активу у випадку неможливості визначити спра-
ведливу вартість [5].

Нині вартісне оцінювання об'єктів інтелекту-
альної власності є складною проблемою, яка не 
має однозначного вирішення, оскільки ОПІВ не-
матеріальні за своєю сутністю, їхню вартість не-

можливо визначити за допомогою традиційного 
інструментарію; не всі інтелектуальні блага під-
даються безпосередньому ринковому оцінюван-
ню; не існує (і не може бути) єдиної загально-
прийнятої, уніфікованої методики оцінювання 
об'єктів інтелектуальної власності у зв'язку з 
оригінальністю та неповторністю інтелектуаль-
них продуктів та умов їх використання окремими 
суб'єктами господарювання; динаміка вартості 
ІВ не підпорядковується закономірності, є інди-
відуальною для кожного конкретного її об'єкта, 
оскільки інновації не стільки йдуть за ринковою 
кон'юнктурою, скільки визначають її зміни.

Висновки та перспективи подальших розві-
док. Сучасний стан світової економіки свідчить, 
що рівень розвитку і динамізм інноваційної сфе-
ри – науки, нових технологій, наукоємних галу-
зей і нових компаній, які комерціалізують ОПІВ, 
забезпечують основу стабільного економічно-
го зростання. У світі усталеною є тенденція до 
збільшення кількості винаходів та активізації їх 
введення до господарського і комерційного обігу, 
водночас суб'єкти господарювання та держава 
несуть значні збитки від незаконного викорис-
тання належних їм ОПІВ, юридичний захист не 
завжди забезпечує інтереси учасників. Відсут-
ність адекватного механізму захисту прав на ІВ 
робить економічно невигідним її створення. До-
свід провідних країн світу свідчить, що посилен-
ня заходів контролю і покарань не дає очікува-
ного ефекту. В умовах ринку на перший план 
виходять методи економічного захисту, одним 
з яких є страхування. Страхування інтелекту-
альної власності стає новою потужною галуззю 
ринку страхових послуг, що привертає неаби-
який інтерес і потребує ґрунтовного aналізу та 
вивчення всіх переваг і недоліків для запрова-
дження в українській практиці страхування ІВ.
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Постановка проблеми. Складність завдань, 
поставлених перед сучасними підприємствами, 
потребує об’єднання людських ресурсів, згурто-
ваності та взаємопідтримки працівників під час 
розв’язання різних професійних проблем. Пере-
ваги командної форми організації праці поляга-
ють в тому, що вона дозволяє швидко адаптува-
тися до зміни ситуації: своєчасно, а то і завчасно, 
реагувати на загрози, використовуючи можливос-
ті, що відкриваються, і ефективно експлуатуючи 
різноманітні таланти всіх учасників. Водночас, 
впровадження командного методу і використання 
потенціалу команди, як правило, детермінується 
сукупністю організаційних обмежень. Більшість 
проблем починаються з нечіткості цілей, невід-
повідності ролей та правил, якими керуються 
члени команди; виникає потреба у трансформації 
систем прийняття рішень, контролю, оцінюван-
ня, стимулювання тощо. Це, у свою чергу, робить 
актуальним питання удосконалення теоретико-
методологічних положень командного менедж-
менту та їх успішної інтеграції до існуючих сис-
тем управління на вітчизняних підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретико-методологічні і прикладні аспекти ко-
мандного менеджменту досліджені у наукових 
працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених.

Зокрема, А. В. Казьмерчук, Н. А. Мажник і 
Н. В. Шульга проаналізували теоретичні підхо-
ди до визначення сутності поняття «команда» 
та з’ясували критерії її конкурентоздатності; 
О. І. Ільніцька, О. Є. Кузьмін і О. О. Горячка ак-
центують увагу на специфіці діяльності іннова-
ційних креативних колективів; В. В. Концева і  
А. А. Зелена, О. М. Остапенко та О. Ю. Ситник, 
Г. І. Падурець, І. Б. Чудаєва та С. Г. Козловська 
проаналізували основні методи формування 
ефективних управлінських команд; Д. В. Тимо- 
шенко і А. О. Устенко обґрунтовують доціль-
ність створення команд з метою інтенсифікації 
інтелектуальної праці персоналу; С. Я. Салига і  
О. В. Корнієнко пропонують визначати рівень 
ефективності команди залежно від стадій її жит-
тєвого циклу.

О. М. Карякін описав концепцію створення і 
роботи команд, навівши їх детальну класифіка-
цію та визначивши стилі керівництва; Т. Д. Зін-

кевич-Євстигнєєва, Д. Ф. Фролов, Т. М. Грабенко 
охарактеризували організаційні аспекти роботи 
команд; В. В. Горбунова, Н. С. Ливак, І. Г. Шав-
кун дослідили аксіологічний (ціннісний) ви-
мір командного менеджменту; Є. В. Воробйова, 
А. В. Бездітко, О. С. Голентовська систематизу-
вали існуючі підходи до формалізації рольової 
структури команди; А. Ю. Горбовий та О. М. Сте-
панюк проаналізували перспективи упроваджен-
ня командної форми праці до системи управлін-
ня організацією.

А. В. Доронін, М. М. Козирєва, К. Б. Козак,  
В. М. Лугова, О. А. Єрмоленко, Л. І. Скібіцька,  
В. В. Юкіш, Т. В. Овчиннікова, М. Т. Юрків окрес-
лили шляхи формування ефективної лідерської 
поведінки; В. М. Петюх і К. О. Чакалова сформу-
вали ранги компетенцій з управління командами; 
І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко, С. І. Оси-
пова, В. С. Окунєва, М. В. Тоба, Л. Фаткін, К. Мо-
розова, Г. Штейнбок обґрунтували перспективи 
досягнення синергічного ефекту у процесі ко-
мандної взаємодії.

Результатом вивчення соціально-психологіч-
них проблем командотворення за кордоном є такі 
підходи, як: рольові концепції командотворення 
Р. М. Белбіна, М. Геллерта, К. Новака, І. Адізеса; 
оціночна модель ефективності командної взаємо-
дії Ч. Дж. Маргерісона та Д. МакКенна; моделі 
розвитку команди Б. Такмена, Дж. Катценбаха 
та Д. Сміта. У російській та українській науці 
проблема командотворення розглядалася у стра-
тометричній теорії колективу А. В. Петровського, 
програмно-рольовому підході М. Г. Ярошевсько-
го, моделі управлінських ролей Т. Ю. Базарова, 
психолого-акмеологічному підході до формуван-
ня управлінської команди Ю. В. Синягіна, моделі 
розвитку управлінської команди С. К. Сергієнка, 
ціннісно-рольовому підході В. В. Горбунової.

Разом з тим, питання оптимізації схем ко-
мандної взаємодії досі залишається актуальним, 
з огляду на необхідність врахування під час при-
йняття рішень у сфері командного менеджменту 
не лише суто організаційних, але й соціально-
психологічних та ціннісно-нормативних чинників.

Формулювання цілей статті. Головною метою 
проведеного дослідження є обґрунтування до-
цільності поєднання компетентнісного і рольового 
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підходів у процесі формування робочих команд з 
метою підвищення ефективності їх подальшого 
функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність командної форми організації праці 
на підприємстві виникає тоді, коли: завдання не-
чітко структуроване; потрібно швидко виконати 
значний обсяг роботи; виконання завдання потре-
бує творчого підходу; ефективному виконанню 
завдання сприяють міжособистісне спілкуван-
ня, довіра й узгодженість дій [1, с. 55]. Команда 
може більш ефективно діяти в таких ситуаціях 
за рахунок: а) необмеженої інтенсифікації праці 
(команда сама нормує свій робочий час залежно 
від темпів досягнення поставленої цілі); б) ско-
рочення втрат робочого часу шляхом досягнен-
ня високого рівня організації праці (взаємоза-
мінність, підвищена особиста ініціатива, активне 
взаєморозуміння, раціональний розподіл ролей); 
в) використання колегіальних форм прийняття 
рішень, що підвищує мотивацію та самовіддачу 
всіх членів команди [2, с. 10].

Як справедливо зазначає Д. В. Тимошенко, 
потенційно будь-яка організаційно виділена гру-
па людей у структурі підприємства може бути 
трансформована своїм керівником з використан-
ням традиційних технологій командотворення 
(від англ. «teambuilding») в групу-команду – де-
терміновану кількість професіоналів з додатко-
вими навичками, знаннями і вміннями, які від-
дані спільним цілям, взаємодіють між собою та 
підзвітні один одному [3, с. 92]. При цьому слід 
пам’ятати, що учасники команди об’єднані не 
стільки посадовими інструкціями, скільки нор-
мами вищого характеру: цілями, цінностями, ме-
тою, власною системою комунікації та мотивації 
[4, с. 56]. А отже, командам притаманна внутріш-
ня самоорганізація, яка в основному ґрунтується 
на неформальних стосунках і може внести част-
ку «безладу» до добре продуманої керівництвом 
стратегії командних дій.

Команда може бути визначена як мала група, 
що вирізняється позитивною синергією спіль-
ної консолідованої діяльності, орієнтованої на 
розв’язання командних завдань; взаємодія між 
членами команди здійснюється на засадах компе-
тентності, рольової доцільності та взаємно-розпо-
діленої відповідальності; міжособистісні взаєми-

ни є значимими, такими, що сприяють відчуттю 
психологічного комфорту та надають можливість 
особистісного зростання [5, с. 19]. Основні ознаки 
команди (систематизовані на основі [6, с. 26-27]) 
наведені на рис. 1.

Таким чином, основна увага концентрується 
на досягненні конкретних результатів: відібрані 
учасники та виділені ресурси об’єднуються зара-
ди максимально швидкого та якісного виконання 
завдання; ефективність спільної діяльності ви-
значається індивідуальною успішністю у сукуп-
ності з можливістю поєднання особистих цілей зі 
стратегічними цілями команди.

Теорія робочих команд передбачає велике роз-
маїття їх форм і типів: від природних об’єднань 
людей в групи для виконання будь-якої роботи 
(natural work groups), через самокеровані робочі 
команди (self-managing team), – до сучасних вір-
туальних команд (virtual teams), які контактують 
тільки за допомогою комп’ютерних мереж [7, с. 
28]. Незалежно від типу команди, ефективність 
її функціонування значною мірою залежить від 
сукупності знань, умінь та навичок її учасників.

Формуючи команду, потрібно досягти гармо-
нійного розподілу завдань між людьми з пев-
ними навичками, стилями мислення та різними 
особистісними рисами, причому кожна з цих рис 
має сприяти досягненню цілей і вдосконаленню 
процесу роботи. Слід визначити, зокрема, кри-
терії відбору учасників, переконатися, що сума 
навичок, здібностей і рис, необхідних на кожній 
ключовій позиції, повною мірою відповідає по-
требам підприємства. Варто звернути увагу на 
амбітність претендентів, їх сумлінність, відпові-
дальність. Людей потрібно обирати самокритич-
них, тих, хто мислить якісними й кількісними 
категоріями і діє послідовно, водночас позбав-
лятися тих, кому бракує енергійності. Слід шу-
кати комунікабельних, мотивованих та рішучих 
організаторів-лідерів, які піклуються про успіх 
команди не менше, ніж про власний [1, с. 55-56].

Чимало дослідників сходяться на думці, що 
ефективність діяльності команди залежить не 
лише від організаційних та управлінських, але й 
індивідуальних чинників, які безпосередньо сто-
суються кожного члена команди, а саме: відбір 
фахівців з технічними і міжособистісними на-
вичками та уміннями (компетенціями); ступінь 
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Рис. 1. Ключові характеристики команди
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мотивації кожного члена команди, а також сту-
пінь опору, який потрібно подолати; визначен-
ня ключових ролей у команді. При цьому слід 
врахувати характер діяльності членів команди, 
щоб уникнути небажаної конкуренції між ними 
(кар’єрної, виробничої тощо) [8, с. 275].

На нашу думку, на етапі підбору членів ко-
манди варто скористатися компетентнісним 
підходом, оскільки поняття «компетентність» 
означає єдність професійних навичок, умінь та 
ціннісних орієнтацій, а також дає можливість ді-
яти адекватно у різноманітних сферах.

Зокрема, О. М. Карякін сформулював декіль-
ка категорій знань і навичок (компетенцій), яки-
ми повинні володіти члени самокерованої робо-
чої команди, для того щоб вона могла розпочати 
ефективну діяльність [7, с. 126-127] (рис. 2).

Принциповим є виділення у наборі необхідних 
компетенцій базових знань, пов’язаних безпо-
середньо з вивченням теорії і практики робочих 
команд. Розуміння таких питань, як становлення, 
розвиток, можливості та повноваження робочих 
команд, дають можливість команді і окремим її 
членам правильно обрати стратегію і тактику 
дій, зрозуміти перспективи роботи і мати впев-
неність у своєму майбутньому.

Робота командою і в команді також потребує 
певних знань і навичок, особливо в тих сферах 
діяльності, де раніше робота виконувалася за 
рахунок індивідуальних зусиль. Зокрема, члени 
команди повинні вміти організовувати і вести на-
ради, координувати дії в команді і т. ін. Все це 
можна віднести до командних знань і навичок.

Зрештою, члени робочих команд повинні 
ефективно взаємодіяти як всередині коман-
ди, так і з зовнішнім середовищем. Міжособис-
тісні компетенції – це індивідуальні здібності, 
пов’язані з умінням висловлювати почуття, кри-
тичним осмисленням і здатністю до самокритики, 
а також соціальні навички, пов’язані з процесами 
соціальної взаємодії та співробітництва, готовніс-
тю брати на себе соціальні й етичні зобов’язання.

Міжособистісна взаємодія виникає в певних 
комунікативних (міжособистісних) ситуаціях. 
Комунікативна компетентність визначається су-
купністю здібностей, знань та умінь, необхідних 
для ефективної взаємодії у згуртованій команді. 
Високий рівень комунікативної компетентності 

дозволяє кожному членові команди: уміти про-
щати недоліки; уникати конфліктних ситуацій; 
грамотно і конструктивно розв’язувати конфлік-
ти; уважно слухати і чути партнера; регулювати 
власні емоції, що виникають в процесі взаємодії; 
забезпечувати високу етику взаємостосунків; ар-
гументовано викладати власну точку зору; фор-
мулювати контраргументи на захист своєї по-
зиції; цивілізовано впливати на співрозмовника, 
протистояти маніпулюванню.

Індивідуальний внесок кожного учасника ко-
манди в ситуацію і набуття внаслідок цього влас-
ного досвіду є процесом підвищення професійної 
комунікативної культури. Комунікативна куль-
тура як професійна компетентність фахівця син-
тезує в собі загальну культуру спілкування і її 
специфічні прояви у професійній діяльності. Під-
вищення комунікативної культури відбувається 
упродовж життя людини внаслідок того, що ін-
дивід шляхом спроб і помилок засвоює правила 
взаємодії, зміст міжособистісних ролей, напря-
ми поведінкових дій, удосконалює комунікатив-
ні засоби та виробляє вміння пристосовуватись 
до стресових впливів тощо. Сучасний фахівець 
повинен не просто накопичити у своїй пам’яті 
картотеку можливих розв’язків міжособистісних 
ситуацій, а навчитись аналізувати й усвідомлю-
вати свою участь у них. Результатом мають бути 
не просто комунікативні вміння, а здатність ком-
петентної участі в міжособистісних ситуаціях на 
творчому рівні [4, с. 67-71].

Особливий набір компетенцій необхідний для 
учасників віртуальних команд, створених для 
виконання завдань, у ході розв’язання яких не 
обов’язкова фізична присутність в одному і тому 
ж місці, а також в один і той самий час. На жаль, 
розвиток комп’ютерних технологій поки що не 
дозволяє повноцінно зімітувати процес безпо-
середнього спілкування між людьми; у багатьох 
випадках дуже істотні, а іноді і ключові інфор-
маційні складові процесу спілкування, такі як 
міміка й жести, втрачаються при передачі. Крім 
цього, відстань між людьми обмежує можливості 
для неформального особистого спілкування між 
ними, тим самим перешкоджаючи встановленню 
необхідних для досягнення командних цілей між-
особистісних зв’язків. Ще однією ознакою вірту-
альної команди є її велика відкритість зовніш-
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Рис. 2. Набір компетенцій членів самокерованої команди
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ньому світові, порівняно зі звичайною командою, 
яка більш оформлена, захищена від зовнішніх 
впливів за рахунок сильніших міжособистісних 
зв’язків між її членами.

Розглянуті особливості віртуальних команд 
потребують нових підходів до їх формування, де 
особливу увагу варто приділяти підбору персо-
налу, бажано з такими компетенціями: уміння 
чітко формулювати завдання, передавати ін-
формацію (у міжнародних організаціях – зна-
ння іноземної мови); володіння навичками пись-
мової електронної комунікації; широкий спектр 
знань, «контекстне» мислення (оскільки праців-
ники працюють не над одним проектом, а мо-
жуть бути включені одночасно у кілька проектів, 
виконувати паралельно кілька завдань); уміння 
встановлювати цілі, структурувати власний час; 
уміння знаходити нестандартні рішення; велика 
персональна відповідальність за результати ро-
боти (у зв’язку з чим працівники мають добре 
знати відповідні інструкції, основи законодав-
ства, етичні норми компанії); здатність успішно 
співпрацювати у віртуальному середовищі (що 

не тільки обумовлюється психологічними особли-
востями індивідів, але і тісно пов’язано з корпо-
ративною культурою і застосовуваними техноло-
гіями управління) [9, с. 111-112].

Особливої уваги, на нашу думку, потребує 
лідерська компетентність, оцінювання якої до-
зволяє переконатися, що керівник команди має 
знання щодо лідерства, розуміє його сутність, 
усвідомив цінності лідерства, у нього сформува-
лися лідерські уміння, він має риси лідера, що 
дозволяє йому ефективно здійснювати формаль-
ний і неформальний вплив на підлеглих (рис. 3) 
[10, с. 65-67].

В. М. Петюх і К. О. Чакалова у своїх досліджен-
нях обґрунтовують взаємозв’язок компетенцій 
«вміння працювати у команді» і «здатність керу-
вати командою» (табл. 1) [11, с. 28]. Разом з тим, 
слід вказати і на принципову відмінність: якщо 
уміння працювати в команді належить до загаль-
них компетенцій, то уміння керувати командою, 
зокрема, стосовно фахівців з управління пер-
соналом, є загальнопрофесійною компетенцією. 
У процесі добору, оцінювання та навчання пер-

Рис. 3. Ключові елементи лідерської компетентності керівника команди
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соналу важливим є визначення характеристик 
індикаторів до кожної з наведених компетенцій 
та їх значущості для встановлення пріоритетів.

Для пошуку ідей менеджери іноді об’єднують 
представників різних сфер діяльності в команди 
постановки-прийняття рішень (так звана сине-
ктика). Ключовим моментом цього методу є вико-
ристання аналогій, які існують в різних сферах 
і галузях, для генерації нових ідей, їх розробки 
та впровадження в інноваційні об’єкти та про-
цеси. Нераціональна інформація, що є інформа-
ційним підґрунтям синектики, є причиною про-
яву в пам’яті метафор, образів, але ще не чітко 
сформованих. Феномен осяяння («інсайту») про-
являється досить часто в роботі добре підібраної, 
підготовленої команди, коли вона діє злагоджено, 
постійно фіксуючи ідеї, але уникаючи спроб од-
разу формулювати остаточно завершені думки.

Оскільки в інноваційній діяльності голо-
вну роль виконує інноваційна ідея, «новаторів» 
у синектичній команді найбільш доцільно кла-
сифікувати згідно з сімома видами інтелекту: 
лінгвістичний (заснований на чутливості до гли-
бинної сутності слів і наявності високої вербаль-
ної пам’яті); логічно-математичний (здатність 
досліджувати категорії, взаємовідносини і струк-
тури шляхом маніпулювання об’єктами, симво-
лами, поняттями); просторовий (здатність сприй-
мати і створювати зорово-просторові композиції, 
маніпулювати об’єктами в уяві); тілесно-кінесте-
тичний (здатність використовувати рухові нави-
чки у спорті, виконавському мистецтві, ручній 
праці); музичний (здатність створювати, викону-
вати і сприймати емоційно музику); інтраперсо-
нальний (здатність розуміти і пізнавати власні 

почуття); інтерперсональний (здатність помічати 
і розрізняти темперамент оточуючих, мотиви і 
наміри інших людей). Для побудови ефективної 
синектичної команди необхідно, щоб до її складу 
входили особистості з різними видами інтелекту.

Ключовою ланкою процесу синектики є осо-
ба, яка виконує головну роль у здійсненні цього 
процесу і доведенні його до логічного завершен-
ня – синектора, до компетентностей якого та-
кож висуваються особливі вимоги. Так, на думку 
О. М. Ястремської та Ю. М. Сиваш, синектор по-
винен володіти такими компетентностями: орга-
нізаторські та лідерські риси (переважно лідер 
експертного типу); розвинена фантазія; широ-
кий світогляд; індивідуальний підхід до кожного 
з членів команди, з урахуванням їх психотипів; 
здатність впливати на оточуючих; знання в різ-
них сферах діяльності щодо спрямованості функ-
ціонування підприємства; вміння абстрагуватись 
від логічного сприйняття; нестереотипізованість 
сприйняття нової інформації; балансування між 
раціональністю та ірраціональністю [12, с. 222].

На нашу думку, інтегрованою характеристи-
кою розглянутих вище наборів компетентностей 
потенційних учасників робочих команд можна 
вважати так звану «транспрофесійну» компе-
тентність (рис. 4).

Як стверджує Л. С. Шевченко [13, с. 9], на змі-
ну професіоналам сьогодні приходять транспро-
фесіонали, або «люди-портфелі» – фахівці, здатні 
опановувати нові або суміжні професії, носії уні-
кального «пакету» знань і навичок. Транспрофе-
сіонали мають бути готовими вільно, за рахунок 
власного мислення і самостійної організації своєї 
діяльності, працювати в різних професійних се-

Таблиця 1.
Взаємозв’язок індикаторів компетенцій «вміння працювати у команді»  

та «здатність керувати командою»
Здатність працювати у команді Здатність керувати командою

1) адаптуватися у новій команді

формувати команди з визначенням цілей їхнього функціонування, 
методів добору членів команди, регламентацією діяльності команди 
тощо; формувати структуру команди; використовувати різні стилі 
управління в команді

2) виконувати свою роботу в загально-
му ритмі

використовувати важелі, які дозволяють спрямовувати команду в 
роботі; організовувати спільну діяльність членів команди

3) встановлювати зв’язки та відносини 
з людьми організовувати спільну діяльність членів команди

4) чітко та логічно висловлювати свої 
думки

активізувати роботу членів команди; визначати власний тип ме-
неджменту керівника

5) переконувати колег у правильності 
прийнятого рішення, підтверджуючи 
свої думки вагомими аргументами

активізувати роботу членів команди; визначати ефективність ко-
мандної роботи

6) визнавати свої помилки
використовувати конкретні форми та методи власної роботи для 
формування і розвитку відповідальності, комунікабельності, ініціа-
тивності учасників команди

7) враховувати точку зору колег розробляти та приймати командні рішення
8) розуміти інших людей визначати ролі учасників команди
9) стримувати власні амбіції формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у команді
10) приходити на допомогу колегам визначати методи навчання керівників команд в організації
11) керувати своїми емоціями формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у команді
12) абстрагуватися від особистих сим-
патій /антипатій оцінювати результати діяльності команди

13) уникати та запобігати конфліктам визначити основні точки напруженості та рівноваги в колективі

14) висловлювати довіру команді розробляти стратегії діяльності команди, адаптовані до її специфіки; 
планувати діяльність команди
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редовищах та організаційних структурах. Комп-
лектування методів, засобів, способів мислення 
і діяльності під конкретну проблемну ситуацію, 
що не має стандартних варіантів розв’язання, – 
такою є специфіка транспрофесійної роботи. 
Транспрофесіоналізм означає новий тип про-
фесіоналізму: колективно-розподілену здатність 
рефлексивно зв’язувати і співорганізовувати 
представників різних професій для розв’язання 
комплексних проблем. Головною ознакою тран-
спрофесійної діяльності є досягнення синергічно-
го ефекту.

Досить поширеним у командотворенні також 
вважається рольовий підхід, який ґрунтується 
на припущенні, що команди складаються з ареа-
лів ролей, які частково перекривають один одно-
го. У командній поведінці багато що може бути 
зрозуміле і змінене за рахунок зміни їх вико-
нання, а також індивідуального сприйняття цих 
ролей [7, с. 90].

Дійсно, одним із способів визначення ефектив-
ності діяльності кожного учасника є визначення 
соціально-психологічної ролі, яку він виконує в 
команді, системи його функцій у командному се-

Рис. 4. Базові транспрофесійні компетенції як основа формування знань, умінь  
та навичок, необхідних для роботи у складі команди
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Рис. 5. Командно-рольові типи у концепції Р. М. Белбіна
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редовищі. У контексті командного менеджменту, 
роль – це набір очікуваних поведінкових патернів, 
що приписуються людині, яка займає певну пози-
цію в команді. Для ефективної командної діяльності 
притаманний не лише оптимальний набір команд-
них ролей, а також високий ступінь їх взаємодо-
повнюваності та ротації (перехід від однієї ролі до 
іншої, залежно від загальних вимог та ситуації).

Більшість людей володіє рисами, що відпові-
дають одразу кільком ролям, тому важливо ви-
значити, хто візьме на себе ту або іншу функцію. 
Крім свого основного завдання, багато хто успіш-
но справляється і з додатковими, другорядни-
ми обов’язками. Знання та уміння оптимальним 
чином використовувати рольову структуру ко-
манди є сильним та ефективним інструментом 
досягнення поставлених організацією цілей та 
управління людськими ресурсами [14, с. 146;  
15, с. 33]. А отже, ключовим завданням лідера 
команди є концентрація уваги на розподілі ролей 
таким чином, щоб забезпечувалась відповідність 
заданим критеріям якості роботи.

Останнім часом увага дослідників зосередже-
на на пошуках гармонійного поєднання характе-
ристик учасників спільної діяльності і формуван-
ні на цій основі групових композицій-ансамблів, 
здатних досягати чималих успіхів у своїй вироб-
ничій діяльності. Так, концепція командних ролей 
Р. М. Белбіна [16] є однією з найпопулярніших 
серед інших моделей командотворення (рис. 5).

Командно-рольовий тип, за Р. М. Белбіним, – 
це індивідуальний стиль, під яким варто розумі-
ти всю низку відмінних ознак діяльності певної 
людини, зумовлених її внутрішніми психологіч-
ними особливостями. Отже, як і будь-яка пове-
дінка, роль характеризується стійкою системою 

прийомів і способів діяльності, які опосередко-
вані певними особистісними рисами і є засобом 
ефективного пристосування людини з окремим 
рольовим типом до об’єктивних вимог спільноти, 
до якої вона залучена.

У межах командно-рольового підходу 
Р. М. Белбіним розроблений діагностичний ін-
струментарій для визначення тієї командної 
ролі, яка найбільше підходить конкретній люди-
ні. Ця модель дозволяє давати розгорнуті інди-
відуальні рекомендації щодо розвитку власного 
командного потенціалу в майбутньому. Відтак, 
при створенні команди пріоритетним є не рівень 
професійних знань, умінь, навичок, а те, яку мо-
дель поведінки майбутній працівник буде демон-
струвати у команді.

Розподіл ролей у команді є досить важливим 
питанням. З одного боку, бажано, щоб кожен 
член команди виконував роль, яка відповідає 
його здібностям і можливостям. Як правило, біль-
шого значення тут набувають притаманні з наро-
дження особистісні риси і вироблена поведінка, 
ніж навички, досвід і технічні знання. Завдяки 
особистісним рисам кожна людина схильна ви-
конувати практично одну й ту ж саму роль у різ-
них командах, в деякій мірі адаптуючись до різ-
них ситуацій під впливом зовнішніх і внутрішніх 
факторів. З іншого боку, також важливо, щоб ко-
жен у процесі життєдіяльності команди «спробу-
вав на собі» якомога більше ролей, що необхідно 
для забезпечення взаємозамінності, передусім в 
екстремальних ситуаціях. Таким чином, гнучкий 
рольовий розподіл – це ефективний метод підви-
щення конкурентоздатності команди, її стійкос-
ті до негативного впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів. Інший, психологічний аспект розподілу 

Рис. 6. Модель компетентнісно-рольового підходу до формування команд
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ролей полягає в тому, щоб дати кожному членові 
команди можливість відчути свою значущість і 
перспективу особистісного зростання. Головним 
у ефективному командотворенні залишається 
баланс ролей у конкретній ситуації, адже відсут-
ність певної ролі в команді, так само як і дублю-
вання якогось рольового елемента, може суттєво 
послабити її ефективність.

На нашу думку, поняття професійних ком-
петентностей і соціально-психологічних ролей 
доцільно комбінувати в єдиному підході, за-
стосування якого дозволить збільшити цінність 
людського капіталу за рахунок його зміцнен-
ня елементами соціального капіталу, емоційної 
культури та резонансного лідерства (рис. 6). Ко-
манди, які володіють соціальним, емоційним ка-
піталом і поєднують його на коеволюційній осно-
ві з інтелектуальними можливостями окремих 
учасників, є високоефективними і мають більш 
тривалий життєвий цикл.

Синергічного ефекту можна досягти, вміло 
об’єднавши навички і знання групи людей у ком-
панії таким чином, щоб вони взаємно посилюва-
лися. Умовою появи синергії є створення умов 
для емоційного залучення людей, оптимальна 
структуризація команди і рольовий розподіл її 
членів. Під впливом психосоціальної когерент-
ності, тобто особливої суміщеності, узгодженості, 
кооперації природних рис і здібностей, цілей і по-
треб, почуттів і мотивів, знань та установок різ-
них членів команди виникає ефект емерджент-
ності, тобто у команді з’являються такі ознаки 
(знання, можливості, компетентності), які від-
сутні в окремих індивідів, які є учасниками ко-
манди (цей ефект прийнято позначати парадок-
сальною, з точки зору математики, формулою: 

«2+2=5»). Емерджентність вважається ознакою 
складних систем, здатних до самоорганізації 
(у трудових колективах умовним аналогом цьо-
го поняття є «самоврядування»). Управління та-
кими системами (іншими словами, лідерство у 
команді професіоналів) має бути резонансним, 
тобто керівні впливи у вигляді постановки цілей, 
систем планування, обліку, мотивації, повинні 
бути адекватними внутрішнім характеристикам 
колективу. Таким чином, розглянутий підхід, по 
суті, носить циклічний характер, оскільки під 
впливом організаційних, соціально-психологіч-
них, ціннісно-нормативних факторів початково 
задані умови існування робочої команди зазна-
ють як кількісних (планомірних, адаптаційних), 
так і якісних (непередбачуваних, біфуркаційних) 
змін, що, у свою чергу, сприяє оновленню всієї 
організаційної системи.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дозволило зробити висновки 
про взаємодоповнюваність компетентнісного та 
рольового підходів до командотворення, завдя-
ки чому з’являється можливість приділити ува-
гу не лише організаційним аспектам командного 
менеджменту, але й з’ясувати соціально-психо-
логічні передумови для досягнення сумісності, 
згуртованості та ціннісно-орієнтаційної єдності 
членів команди. Такий підхід обґрунтовує появу 
емерджентних ознак команди як складної систе-
ми, здатної до самоорганізації, та дозволяє опти-
мізувати співвідношення формального управлін-
ського впливу та резонансного неформального 
лідерства. Перспективи подальших досліджень 
вбачаються у необхідності розробки методично-
го інструментарію, придатного для вимірювання 
«емерджентної командної компетентності».
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ  
В УКРАЇНІ

У статті досліджено сучасний стан та перспективу розвитку програм споживчого кредитування, які запропоновані 
найбільшими банками з числа лідерів на банківському ринку України. Розроблено рекомендації для забезпечення роз-
витку споживчого кредиту в Україні та підвищення його ефективності.
Ключові слова: банківська криза, кредитний портфель, ліквідність банку, споживче кредитування, фізична особа, 
фінансова нестабільність, тенденції розвитку споживчого кредитування.

Постановка проблеми. Повноцінне функці-
онування банківського ринку не можливе без 
розвитку програм споживчого кредитування. 
Традиційно споживчий кредит є найпопулярні-
шим серед кредитів, що видаються українськими 
банками. У той час економічні та політичні не-
гаразди в Україні внесли певні корективи у роз-
виток вітчизняного споживчого кредитування. 
Протягом останніх років зменшуються як обсяги 
кредитування в цілому так і обсяги споживчого 
кредитування зокрема [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у дослідження теоретико-методо-
логічних засад споживчого кредитування внесли 
такі науковці як: В. Базилевич, В. Василенко, 
Д. Гриньков, А. Евтух, В. Міщенко, А. Мороз, 
С. Науменкова, С. Щеглова та ін. Однак існуван-
ня проблем в процесі споживчого кредитування 
свідчить про недостатність вивчення його форми і 
змісту, а також підтверджує актуальність та необ-
хідність вивчення і дослідження даного питання.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей сучасного стану споживчо-
го кредитування в Україні, виокремлення осно-
вних проблем щодо його подальшого розвитку за 
умов політичної та економічної нестабільності та 
шляхів їхнього подолання.

Виклад основного матеріалу. Після банків-
ської кризи в 2008-2009 рр. ситуація на ринку 
споживчого кредитування значно погіршилася і 
сьогодні досі не досягнуто того рівня, який був до 
кризи (рис. 1). Розвиток цього виду кредитування 
необхідний для України, так оскільки ми живемо 
в європейській країні.
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Рис. 1. Динаміка споживчих кредитів за період  
2006–2015 рр, млн. грн

Як видно з (рис. 1), світова фінансова криза 
дестабілізувала економічний розвиток України 
і стала основною причиною погіршення стану її 
банківської системи, яка досить динамічно роз-
вивалася до другої половини 2008 року. В ре-
зультаті впливу кризи на банківську систему 
України з'явилися наступні негативні тенденції:

– зниження якості банківських активів;
– втрата довіри з боку вкладників;
– суттєве падіння курсу національної валюти;
– погіршення показників капіталізації банків;
– скорочення ресурсної бази банків;
– зростання процентних ставок;
– збільшення обсягів неповернених кредитів.
Розглядаючи наступний період 2010-2012 рр, 

більшою популярністю на ринку кредитування 
фізичних осіб став користуватись саме сегмент 
споживчого кредитування. Якщо обсяги іпотеч-
ного кредитування та автокредитування не на-
були високих значень в 2012 році, то обсяги спо-
живчого кредитування демонстрували просто 
феноменальні результати під час передвиборної 
невизначеності і побоювань нової хвилі кризи [2].

Найбільш значуща подія кредитування в 
2012 році – це активний розвиток напрямку спо-
живчого беззаставного кредитування. В умовах 
відсутності джерел довгострокового фінансуван-
ня розвиток саме такого виду кредитування є 
найбільш цікавим для банків. Сюди відносяться, 
в першу чергу, кеш – кредити і кредитні карти. 
Незважаючи на більший відсоток ризику при ви-
дачі цих кредитів, банки активно розвивали такі 
види кредитів, оскільки вони є високоприбутко-
вими і видаються на короткі терміни.

Що стосується 2013 року, то сегмент спожив-
чих позик знову став лідером ринку кредитуван-
ня фізичних осіб: обсяг кредитів зріс, відіграв-
ши невелике зменшення в кінці 2012 року, число 
програм кредитування збільшилася [3]. 

Перед тим як розглянути особливості розви-
тку споживчого кредитування в 2014-2016 роках, 
відзначимо основні зміни за період 2006-2014, що 
відбулися в розрізі валют даного виду кредиту 
(рис. 2).

До кризи популярність кредитів в доларах 
і євро пояснювалася набагато більш низькими 
процентними ставками, ніж за гривневими по-
зиками. Через девальвацію гривні борги перед 
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банками і дуже багато позичальників гірко по-
шкодували, що спокусилися на привабливі про-
позиції банкірів.

У 2014-2016 роках через політичну ситуацію в 
Україні сегмент споживчих позик увійшов в гли-
боку кризу: обсяг кредитів знизився, кількість 
кредиторів зменшилася на третину, середні ре-
альні ставки по деяких видах позик зросли на 
10-13 процентних пунктів [4].
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Рис. 3. Динаміка споживчих кредитів  
за 2013–16 рр., млн. грн.

У порівнянні з 2013 року, обсяг споживчих 
кредитів зменшився на 35955 млн. грн. Найбіль-
ший спад відбувався в 2014 році.

У 2016 році спостерігається подальше змен-
шення споживчих кредитів (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка споживчих кредитів за 2016 рік, 
млн. грн.

Хоча в декількох місяцях і відбувалося 
зростання обсягів кредитів, в цілому відстежу-
ється подальше падіння обсягів. За 8 місяців 
2016 року, обсяг споживчих кредитів зменшився 
на 4964 млн. грн.

Найбільше внаслідок кризи скоротились об-
сяги споживчих кредитів терміном більше одного 
року. Зате відбулося зростання обсягів кредитів 
до 1 року на 713 млн. грн. (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка обсягу споживчого кредитування  
в 2016 році за строками позики

За словами банківських експертів, є дві осно-
вні причини істотного скорочення споживчого 
кредитування. Перша стосується ліквідності бан-
ківської системи в цілому, а друга це фінансовий 
стан позичальників. Погіршення ліквідності од-
нозначно вплинуло на пропозицію, багато банків 
частково або повністю зупинили кредитування, 
по суті кредитні послуги можуть надати тіль-
ки найстабільніші установи. Друге вплинуло на 
попит (клієнти стали більш обережними, мен-
ша впевненість у завтрашньому дні не дозволяє 
збільшувати кредитне навантаження) і на плато-
спроможність по вже набутим позиками [5].

Середня реальна вартість беззаставних кре-
дитів готівкою в 2014 році стрімко злетіла. Осно-
вний стрибок у вартості припав на серпень-
жовтень 2014 року – до цього вартість позик 
збільшувалася поступово і повільно.

За підсумками року реальні ставки за безза-
ставними кредитами строком на 1-3 роки зрос-
ли майже на одну п'яту від загального значення, 
або на 11-12,6 процентного пункту – до 74-77% 
реальних річних. Вартість кредитів строком на 
п'ять років суттєво зросла взагалі в два рази – 
до 84% реальних річних.

Проте збільшення вартості не завадило не-
цільовим беззаставним кредитам готівкою зали-
шитися лідером за популярністю серед всіх спо-
живчих кредитів у позичальників і банкірів

Що стосується вартості кредитів на товари, то 
по терміну на рік вона також залишилася прак-
тично на тому ж рівні, що була рік тому – і скла-
ла 47,5% реальних річних. Ставки по більш до-
вгим термінами знизилися – до 41-45% реальних 
річних. При цьому кількість кредиторів скороти-
лося більш ніж удвічі – всього три установи з 
числа 50-ти найбільших видають такі позики [6].

Розглянемо програми беззаставного кредиту-
вання готівкою від банків з числа 50-ти лідерів 
за активами. За даними компанії «Простобанк 
Консалтинг» (табл. 1).

У докризовий період конкуренція між бан-
ківськими установами щодо споживчого креди-
тування стосувалася переважно ціни кредиту та 
часу на оформлення кредитної заяви. За умов 
фінансових труднощів банки конкурують за 
частку ринку. Водночас можна стверджувати, 
що за умови оздоровлення вітчизняної економіки 
в банків з'явиться більше потенційних позичаль-
ників. Після подолання фінансової нестабільності 
подальший розвиток споживчого кредитування 
матиме такі особливості:

Рис. 2. Динаміка споживчих кредитів в розрізі валют 
за період 2006–2014 рр.
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– зосередження основної уваги на кредитах у 
національній валюті, що допоможе

уникнути валютного ризику як для кредито-
рів, так і для позичальників;

– необхідність здійснення відкритої кредитної 
політики щодо інформування потенційних клієн-
тів про реальну ціну кредиту;

– активізація на ринку позикового капіталу 
діяльності небанківських фінансових установ, які 
в розвинених країнах світу посідають важливе 
місце у споживчому кредитуванні.

Ще однією проблемою, яка підсилює кризо-
ві тенденції, є нестабільність курсу валют, їхнє 
стрімке зростання, а отже – підвищення ризику 
неповернення кредитів, отриманих в іноземній 
валюті.

Що стосується прогнозів на 2017 рік, то варто 
зазначити, що банківські експерти невпевнені та 
дуже обережні стосовно своїх очікувань, оскіль-
ки такої глибокої кризи в банківській системі 
країни не було за всю історію незалежності. За 
словами банкірів, сегмент почне відновлювати-
ся, коли закінчиться банківська і валютна криза. 
Для цього необхідна стабільність і стійкість наці-
ональної валюти. Якщо це трапиться, вкладники 
не будуть панікувати, а позичальники зможуть 
прогнозувати свої можливості [7].

Висновки. Споживче кредитування – найпо-

ширеніший вид банківських операцій у розвине-
них країнах світу. В Україні обсяги споживчого 
кредитування зменшуються через негативний 
вплив фінансово-економічної та політичної кри-
зи, яка зумовлює підвищення кредитних ризиків; 
зниження купівельної спроможності населення; 
зменшення довіри до банків; зростання вартості 
придбання товарів у кредит.

Майбутній розвиток споживчого кредитуван-
ня багато в чому залежить насамперед від ста-
більності валютного курсу, покращенні якості 
активів банківської системи, збільшенні ресурс-
ної бази та відновленні довіри населення. Саме 
тому важливо створити всі необхідні умови за-
для швидкого фінансового оздоровлення та від-
родження інвестиційного клімату в країні.

Сьогодні на ринку з'явилась нова тенденція – 
адаптація умов кредитів до можливих проблем 
у позичальника у зв'язку з кризою. Наприклад, 
дозвіл без санкцій пропустити один місяць пла-
тежу, закріплене на рівні кредитного договору. 
На ринку вже з'явилися програми кредитуван-
ня з грейс-періодом і кредитними канікулами.  
У нинішніх умовах необхідно «модернізувати» 
діючі програми на предмет підтримки клієнтів 
при виникненні фінансових проблем, а нові про-
грами зорієнтувати на мінімізацію ризиків ще 
при видачі.

Таблиця 1
Програми беззаставного кредитування готівкою від банків з числа 50-ти лідерів за активами

Банк Програма Термін Мін. еф. ставка, 
% річних

Макс. еф. ставка, 
% річних

Максимальна 
сума, грн.

Credit Agricole Свобода 1 рік, 2 роки,  
3 роки 57,16 61,39 35000.00

Idea Bank  
(Ідея Банк)

Кредит готівкою 
"Єдиний"

1 рік, 2 роки,  
3 роки, 5 років 54,75 85,28 100000.00

UniCredit Bank

Кредит готівкою 
спільно з Ідея-

банк

1 рік, 2 роки,  
3 роки 64,87 73,86 100000.00

Експрес-кредит 
спільно з Альфа 

банк

1 рік, 2 роки,  
3 роки, 5 років 80,69 90,56 75000.00

Кредобанк
Великі гроші 1 рік, 2 роки,  

3 роки 68,91 73,04 50000.00

Швидка готівка 1 рік, 2 роки,  
3 роки 79,82 84,71 10000.00

ОТП Банк
Святковий 1 рік, 2 роки,  

3 роки, 5 років 64,82 69,99 100000.00

Експрес, спільно  
з Кредит Маркет

1 рік, 2 роки, 
3 роки 87,52 92,24 25000.00
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ ПЕРСОНАЛОМ

На сучасному етапі розвитку туристичної галузі неможливо обійтися без використання інформаційних систем. Рівень 
інформатизації процесів управління став одним з найбільш важливих показників соціально-економічного прогресу, 
досягнутого державою і окремою організацією. З якісної сторони збільшення обсягів інформації, використовуваної 
у вирішенні завдань управління організаціями, призводить до раціоналізації людської праці і зростання добробуту. 
Тому в даній статті висвітлюються деякі аспекти впровадження та сучасні перспективи застосування інформаційних 
систем в туристичній галузі, а саме в управлінні персоналом. Також автором виділені основні можливості ІС та про-
аналізовано одну з програм, яка входить в ланцюг інформаційних технологій.
Ключові слова: інформаційні системи, корпоративні інформаційні системи, Human Resources Management System, 
Trello.

Постановка проблеми. За останні роки ін-
формаційні технології проникли практично в усі 
сфери життя людини та суспільства: державне 
та муніципальне управління, економіку, госпо-
дарську діяльність, наукові дослідження, освіту, 
медицину. Не є винятком й управління персо-
налом, діяльність кадрових служб підприємств, 
а тому ця проблематика актуалізується і знахо-
дить відображення у численних тематичних пу-
блікаціях [1, с. 95].

Тому однією з актуальних проблем в сфері 
туристичної діяльності на сьогодні варто назвати 
використання інформаційних систем в управлін-
ні персоналом. Управлінські технології розгляда-
ються як сукупність управлінських засобів, ме-
тодів і інструментів, що містять засоби та методи 
збирання, обробки, аналізу інформації; заходи 
мотивації працівників підприємства; методи, за-
кони та закономірності організації і управління; 
системи аналізу, контролю та регулювання, вико-
ристання яких забезпечує досягнення встановле-
них цілей підприємства. Завдання, що постають 
перед сучасними підприємствами, змушують їх 
створювати інформаційну інфраструктуру, яка б 
дала змогу забезпечити організацію дієвої систе-
ми потоків інформації відповідно до напрямків, 
необхідних для забезпечення виконання постав-
леної мети. Інформація в умовах сучасного госпо-
дарювання є четвертим із найголовніших еконо-
мічних факторів, поряд із сировиною, працею та 
капіталом. Саме володіння повною, достовірною, 
актуальною та оперативною інформацією забез-
печує отримання ринкових переваг, знижує фі-
нансовий ризик, ефективно підтримує прийнят-
тя рішень як для окремих суб'єктів економіки, 
так і держави загалом. Закон України "Про осно-
вні засади розвитку інформаційного суспільства 
України на 2007–2015 роки" визнає основним 
пріоритетним напрямком трансформації україн-
ського економічного суспільства його інформати-
зацію як на рівні держави, так і на локальному 
рівні окремих суб'єктів економічних відносин. 
Інформатизацію та комп'ютеризацію визнано се-
редньо строковим пріоритетним напрямком згід-
но з Законом України "Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності України" [2, с. 2].

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у: 

1) розгляданні інформаційних систем, його 
впливу на управління персоналом 

2) аналізі літератури, та авторів які вивча-
ли інформаційні технології у туризмі, а саме в 
управлінні персоналом

3) тому, що собою являє інформаційна система.
Виклад основного матеріалу дослідження.  

Інформацнйна систйма (англ. Information sys-
tem) – сукупність організаційних і технічних 
засобів для збереження та обробки інформації 
з метою забезпечення інформаційних потреб ко-
ристувачів [3, с. 2]. 

Проблемам ефективного використання інфор-
маційних технологій у туризмі присвячені науко-
ві розробки вітчизняних та закордонних вчених. 
Наприклад, у монографії С.В. Мельниченко ви-
світлено теоретико-методологічні основи та прак-
тичний інструментарій застосування інформацій-
них технологій у туристичному бізнесі [4, с. 70]. 
Теоретичні і практичні питання, пов’язані з цим 
аспектом були висвітлені в роботах як західних, 
(Мейора Т., Стікула І., Коберна А.) так і україн-
ських вчених (Македонського М., Матвєєва М., 
Петрова Ю., Румнянцева Ю., Красноперова К., 
Матвієнка А.) [5, с. 423]. Проте дослідження роз-
витку інформаційних технологій для управління 
підприємством із врахуванням нових концепцій 
в сучасних умовах стають все більш актуальни-
ми. Питання управління і впровадження корпо-
ративних систем на підприємстві та визначення 
шляхів їх ефективного використання розглянуто 
у працях таких вчених, як: Гайдук Л., Марти-
нов В., Румянцев М., Івченко Є.І., Куценко В.А., 
Рогоза М.Є., Скляр А.А. [6, с. 38] та ін. 

Для автоматизації служби управління пер-
соналом у межах підприємства створюються 
інформаційні системи (ІС). Зазвичай такі систе-
ми позначаються абревіатурою HRMS (Human 
Resources Management System – системи управ-
ління людськими ресурсами). У найповнішому, 
комплексному варіанті ці системи охоплюють всі 
рівні управління підприємством – операційний, 
тактичний та стратегічний; у функціональному 
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розрізі – кадровий облік, розрахунки з персо-
налом та систему управління трудовими ресур-
сами, що містить модулі найму та підбору пер-
соналу, оцінки, навчання, розвитку та мотивації 
персоналу [7, с. 60]. 

Корпорати́вна інформаці́йна систе ́ма (КІС) – 
це інформаційна система, яка підтримує авто-
матизацію функцій управління на підприємстві 
(в корпорації) і поставляє інформацію для при-
йняття управлінських рішень. У ній реалізована 
управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес стра-
тегію підприємства і прогресивні інформаційні 
технології [8, с. 114]. Усі програмні продукти, які 
є на озброєнні сучасного HR-менеджера, можна 
розбити на такі групи: інформаційно-довідко-
ві системи, програми, які автоматизують окре-
мі ділянки в роботі кадрової служби, модулі у 
складі комплексного продукту для автоматизації 
підприємства, спеціалізовані комплексні системи 
(рис. 1) [9, с. 79]. У зв'язку з цим, метою написан-
ня статті є дослідження ефективності та переваг 
використання сучасних інформаційних техноло-
гій та перспективи їх застосування на підприєм-
ствах туристичної галузі. 

Об’єктом дослідження є використання інфор-
маційних технологій в управлінні персоналом.

Предметом дослідження є теоретичні, методо-
логічні, науково-методичні та практичні аспекти 
застосування інформаційних технологій на турис-
тичному підприємстві в управлінні персоналом. 

Інформаційно-довідкові системи не спеціалізу-
ються тільки на питаннях управління персоналом, 
однак є джерелом необхідної інформації для ейч-
ара, зокрема відносно чинних правових та зако-
нодавчих актів, юридичних консультацій відносно 
господарського та трудового права і т. ін. Програм-
ні продукти, які автоматизують окремі функціо-
нальні задачі – це, як правило, програми кадро-
вого обліку, розрахунку заробітної плати, найму 
персоналу, атестації, тестування, управління ком-
пенсаційним пакетом, оцінювання, навчання, роз-
витку та мотивації персоналу. Ці програми є кін-
цевим продуктом, незалежно від рівня розробки.

Спеціалізовані сучасні комплексні HRM-
системи охоплюють широкий спектр діяльності 
служби персоналу:

– організаційний менеджмент;
– кадровий облік;
– кадровий документообіг;
– табельний облік;
– розрахунок заробітної плати;
– регламентована звітність;

– компенсаційний пакет;
– планування людських ресурсів;
– планування фонду оплати праці;
– управління компетенціями;
– оцінка персоналу;
– управління мотивацією;
– управління навчанням;
– електронне навчання;
– підбір персоналу;
– управління кадровим резервом;
– HR-портал;
– інформаційне самообслуговування;
– аналітика по персоналу.
Для підвищення ефективності роботи персо-

налу готелю та для економії часу на викорис-
тання тих чи інших завдань, автор пропонує 
використати програму Trello, що в свою чергу 
допоможе справитися з усіма цими завданнями. 
Безперечно на сьогодні існує багато видів по-
дібних програм, тому у таблиці 1 ми зрівняємо 
можливості програм Trello та Planado.

Trello – це безкоштовне веб-додаток для 
управління проектами невеликих груп розробле-
не Fog Creek Software. Понад 1 млн. користува-
чів по всьому світу. Дата виходу 2011 рік. 

Основні переваги: 
Простота. 
Відомості та персоналізовані коментарі. 
Гнучкість. 
Мобільні додатки. 
Безкоштовна основна версія. 
Робота в невеликих групах до 7 осіб 
Розробка великих проектів, розділених на ко-

роткі фази 
Підтримка проектів 
Особисті проекти [10, с. 1].
Отже можна зробити висновок про те, що все 

ж таки програма Trello має більше переваг ніж 
інша подібна до неї. Вона має всі переваги до ви-
користання її в управлінні персоналом.

Використання інформаційних технологій для 
управління підприємством робить будь-яку ком-
панію більш конкурентоздатної за рахунок під-
вищення її керованості й адаптованості до змін 
ринкової кон’юнктури.

Важливо відзначити, що автоматизація – не 
самоціль, а цілеспрямована перманентна діяль-
ність по раціоналізації й оптимізації організацій-
но-штатної структури підприємства і його біз-
нес-процесів [11, с. 5].

А також, використання програм для автома-
тизації управління персоналом, кадрової роботи 
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Рис. 1. Програмне озброєння сучасного HR-менеджера 
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та підбору персоналу надають працівникам різ-
них рівнів відповідальності додаткових переваг, 
а саме: 

– для керівників вищого рангу:
-інформаційну підтримку прийняття рішень у 

галузі управління та регулювання взаємовідно-
син з персоналом;

– підвищення ефективності управління, під-
вищення віддачі, скорочення витрат;

– юридичну підтримку інтересів підприємства
– для керівників фінансових служб:
– визначення положень кадрової політики та 

системи оплати праці [12, с. 56].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, 

управління персоналом – це цілеспрямована ді-
яльність керівного складу організації на розроб-
ку концепції, стратегій кадрової політики і мето-
дів управління людськими ресурсами. Будь-яка 
ІС характеризується власним середовищем збе-
рігання даних та засобами доступу до них. Наяв-
ність простого та зручного інтерфейсу є важливим 
фактором для користувача ІС. Саме ІС перетво-
рює необроблені дані в інформацію, що визначає 
цілеспрямовані та ефективні дії керівника. Щоб 
отримати інформацію, потрібну для прийняття 
оптимальних стратегічних та оперативних рі-
шень, необхідно мати ІС відповідної потужності.

При визначенні вимог для ІС описують проце-
си, пов'язані з наданням послуг клієнтам. Моделі 
ІС будують тільки для основних видів діяльності 

організації і тільки в тому обсязі, який забезпе-
чує формування вимог для побудови ІС. У про-
ектуванні ІС використовують принцип "зверху 
вниз" та "від загального до часткового", що спро-
щує розв'язання задачі без втрати якості та об-
межуючись поданням тільки головних деталей 
[13, с. 44]. 

Важливо розуміти, що при визначенні до-
цільності використання інформаційних систем 
потрібно враховувати значимість глибокого і ре-
тельного аналізу як необхідної передумови при-
йняття управлінських рішень. Без інформації 
та її аналізу є неможливим ефективне функці-
онування і розвиток фірми. Досвід процвітаючих 
компаній переконує, що їхній успіх завдячується 
наявністю добре функціонуючих інформаційних 
систем, які активно застосовуються у прийнятті 
управлінських рішень.

Отже, наявність реальної інформаційної сис-
теми дає більш широкі можливості, наприклад: 
здійснювати планування наймання, адаптації, 
атестації, кадрового резерву, навчання, мотива-
ції; підвищити активність керівників підрозділів 
у керуванні персоналом; оцінювати ефективність 
роботи служби персоналу і керування персона-
лом у цілому в організації; керувати кваліфіка-
цією співробітників і багато чого іншого. Забез-
печити таку функціональність інформаційної 
системи потрібно на усіх підприємствах, де цього 
ще не зроблено.

Таблиця 1
Можливості програми Trello та Planado

Можливості Trello Planado
Різні типи і шаблони заявок + +
Планування заявок і розподіл по виконавцям + +
Чек-листи – порядок виконання роботи + +
Об'єднання співробітників в команди + +
Перегляд позицій співробітників і місць призначення (заявок) + +
Повідомляти клієнтів про хід виконання заявки + +
Управляти логістикою – вміти швидко перекинути співробітника на нову раптову 
роботу і перебудовувати розклад на льоту + +

Створити стандарт якості і дати співробітникам покрокові інструкції, що потрібно не 
забути зробити + +

Можливість задавати дедлайни, призначати текстові та колірні мітки + -
Інтеграція з багатьма сервісами + -
Спільна робота і особиста ефективність (повідомлення, управління доступом, пошук і 
фільтри, коментарі) + -

Системи спільної роботи (робота з електронною поштою, обмін повідомленнями, спи-
сок завдань) + -

Список завдань (спільна робота, вкладення файлів, календар, теги / категорії, час ви-
конання) + -

Безпека і конфіденційність
(доступ по протоколу HTTPS) + -
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация
На современном этапе развития туристической отрасли невозможно обойтись без использования информационных си-
стем. Уровень информатизации процессов управления стал одним из самых важных показателей социально-экономи-
ческого прогресса, достигнутого государством и отдельной организацией. С качественной стороны увеличение объемов 
информации, используемой в решении задач управления организациями, приводит к рационализации человеческого 
труда и рост благосостояния. Поэтому в данной статье освещаются некоторые аспекты внедрения и современные 
перспективы применения информационных систем в туристической отрасли, а именно в управлении персоналом. 
Также автором выделены основные возможности ИС и проанализированы одну из программ, которая входит в цепь 
информационных технологий.
Ключевые слова: информационные системы, корпоративные информационные системы, системы управления челове-
ческими ресурсами, Trello. 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGY  
IN MANAGEMENT PERSONNEL TRAVEL

Summary
At the present stage of development of the tourism industry can not do without information systems. The level of infor-
mation management processes has become one of the most important indicators of social and economic progress made by 
the state and private organization. On the qualitative side increase information used in the task management organizations, 
leading to the rationalization of human labor and welfare. Therefore, this article highlights some aspects of implementation 
and contemporary perspectives of information systems in the tourism industry, particularly in personnel management. 
The authors also highlighted the main features of IS and analyzes one of the programs that is included in the chain of 
information technology.
Key words: information systems and corporate information systems, Human Resources Management System, Trello.
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CУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРИТЕТУ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

В статті досліджуються процес державного регулювання споживчих товарів та послуг, який слід розуміти, як ком-
плекс адміністративних та соціальних дій, які здійснюються з метою забезпечення сталого та економічного розвит-
ку виробничого потенціалу на ринку товарів та послуг. Визначено, що державний вплив на розвиток споживчого 
ринку може здійснюватися за допомогою таких методів: економічних, адміністративних, організаційно-правових та 
соціально-психологічних. Обумовлено систему пріоритетів державного регулювання споживчого ринку. Представлені 
позитивні та негативні фактори використання методів державного регулювання споживчого ринку. 
Ключові слова: державне управління, збалансованість споживчого ринку, методи, позитивні та негативні фактори, 
державний вплив, регулювання економікою.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин в Україні характер-
ним є децентралізація державного управління 
економікою, тому особливої значимості набува-
ють питання підвищення ефективності регулю-
вання ринком товарів та послуг.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у формуванні державного регулю-
вання ринку споживчих товарів та послуг, яке в 
свою чергу повинно удосконалювати процеси ви-
робництва, купівлі та продажу споживчих това-
рів, а також дотримуватися суб’єктами підпри-
ємницької діяльності законності виробничих та 
торговельних операцій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасному світі зростає роль держави, не тіль-
ки, як регулятора споживчого ринку взагалі, але 
і як модератора культурних установок і стерео-
типів економічної поведінки населення. Через 
нормативно-ціннісні системи (закони, кодекси, 
традиції, моральні підвалини) шикуються певні 
координати, залежно від існуючої ідеологічної та 
світоглядної сітки координат тієї чи іншої держа-
ви. Світовий досвід показує, що механізми базо-
вих законів ринкової економіки (попиту, пропо-
зиції, вартості, конкуренції) в цілому виконуючи 
свої функції щодо встановлення рівноваги між 
виробництвом і споживанням, платоспроможним 
попитом та товарною пропозицією, не забезпечу-
ють безкризового розвитку економіки та повно-
цінного задоволення потреб суспільства [1, c. 23].

Ринок представляє собою цілісну систему з 
високим ступенем взаємозв’язку ії складових, які 
перебувають у постійному русі та ринок потре-
бує постійного регулювання. У зв’язку з цим роз-
різняють дві системи регулювання ринку: дер-
жавного регулювання та ринкової саморегуляції.

Під державним регулюванням ринку спожив-
чих товарів та послуг розуміють діяльність дер-
жавних органів влади і управління різного рів-
ня спрямоване на реалізацію інтересів суб’єктів 
ринку споживчих товарів, а також через стиму-

лювання виробництва продукції різних галузей 
та окремих підприємств. 

Державне регулювання споживчого ринку 
визначено, через наступну систему пріоритетів 
[2, c. 121]:

– ринкова система економіки в цілому, а спо-
живчий ринок як одна з її найбільш значущих 
частин, схильні до різного роду коливань і змін у 
часі, що істотно ускладнює стабільний соціально-
економічний розвиток не тільки господарюючих 
суб'єктів регіону, але і його населення. Це вима-
гає налаштування певного модератора правил і 
норм, який регулює обіг товарів та послуг. Таким 
модератором, що володіє найбільшими ресурса-
ми з підтримання належного економічного поряд-
ку товарного обміну, є, на наш погляд, держава;

– соціальні відносини в суспільстві безпосе-
редньо пов'язані, як показує історичний досвід і 
сучасна практика, з існуючим економічним бази-
сом держави. При цьому можна виділити цілий 
ряд факторів економічного розвитку, які мають 
визначену соціальну дію і зумовлюють страте-
гію розвитку даного суспільства (безробіття, по-
рушення грошового обігу – інфляція, дефляція, 
«втеча капіталу» та інші, нерівномірний розподіл 
соціальних благ, бідність). Держава покликана 
жорстко відстоювати всіма доступними йому за-
собами існуючий соціальний порядок, модифіку-
вати його, в тому числі заходами регулювання 
сфери суспільного та особистого споживання (в 
цьому сенсі сучасні вчені вважають за краще го-
ворити про такий феномен, як сучасне «соціаль-
на» держава);

– існуюча світова диспропорція в споживанні 
товарів і послуг ставить суспільство немодерні-
зованих або транзитних держав (до яких мож-
на віднести Україну) в умови|: нерівноправного 
товарного обміну. Існують серйозні обмеження в 
політичному та економічному плані, які вплива-
ють на розширення (звуження) структури плато-
спроможного попиту і товарної пропозиції (дем-
пінг, стандартизація, митні та інші обмеження). 
В межах можливих моделей державного регу-
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лювання споживчого ринку може бути збудована 
унікальна національна система відтворення люд-
ського капіталу з орієнтацією на сучасні реалії 
економічних взаємин з урахуванням регіональної 
специфіки розвитку господарюючих суб’єктів.

Всі сучасні теорії, щодо проблеми втручання 
держави в процеси збалансованості споживчого 
ринку знаходяться між двома концепціями. 

З одного боку, неокейсианство, яке наголошує 
на втручання держави в економіку, з іншого боку 
неокласичні моделі, які передбачають скорочен-
ня державного втручання. На сьогоднішній день 
неефективність ринку визначається двома на-
прямками: – затримка формування чистої кон-
куренції, дорожчання ринкової системи; – над-
мірні витрати, які виникають в соціальній сфері. 
Держава повинна вирішувати питання, які кла-
сичний ринок вирішити неспроможний, а саме 
питання: зайнятості населення, реалізації інно-
ваційних проектів, нерівномірність регіонального 
розвитку, вплив на інфляційні та монополізацій-
ні процеси. Саме держава в поєднанні з само-
регулюванням споживчого ринку є характерною 
ознакою економік більшості розвинутих країн. 
Державне регулювання передбачає створення 
правової бази ринкової економіки, захист сво-
боди конкуренції, товаровиробників на спожив-
чому ринку та інше. Під державним регулюван-
ням споживчих товарів та послуг слід розуміти 
комплекс адміністративних та соціальних дій, які 
здійснюються з метою забезпечення сталого та 
економічного розвитку виробничого потенціалу 
на рик товарів та послуг. Державний вплив на 
розвиток споживчого ринку може здійснюватися 
за допомогою таких методів: економічних, адмі-
ністративних, організаційно-правових та соці-
ально-психологічних.

Для розвинутої ринкової економіки харак-
терним є використання економічних інструмен-
тів регулювання ринку. Даючи суб`єктам ринку 
право самостійного і вільного господарювання, 
держава створює такі економічні умови, які спо-
нукають їх діяти в руслі загальнодержавних ін-
тересів. Економічне регулювання здійснюється 
через відповідну фіскальну, бюджетну, подат-
кову, грошово-кредитну, амортизаційну на інші 
напрямки державної економічної політики. Еко-
номічні методи дозволяють регулювати обсяги та 

напрями інвестицій в певні галузі, експортні та 
імпортні поставки, зайнятість та інші процеси від 
яких залежить рівень споживання товарів та по-
слуг, ступень задоволення потреб [3, c.35].

Адміністративні методи регулювання безпо-
середньо представляють собою форму прямого 
регулювання ринку споживчих товарів. Діяль-
ність ринкового механізму звужує сферу діяль-
ності держави щодо безпосереднього управління 
процесами, що мають місце на ринку товарів та 
послуг та дозволяють розширити непряме регу-
лювання. Обумовлена законодавством дія вико-
навчих структур державної і регіональної влади 
на процеси виробництва й обігу товарів і послуг 
є адміністративними методами державного регу-
лювання. Адміністративна дія застосовується в 
процесі цінової, фінансової, кредитної, податкової 
і митної політики держави. З метою запобігання 
проникненню на ринок потенційно небезпечних 
для життя і здоров’я людини виробів застосову-
ється попереднє ліцензування виробництва й обі-
гу окремих товарів. Особлива увага приділяється 
організації державного контролю якості товарів і 
послуг, їх стандартизації і сертифікації.

До специфічних методів регулювання від-
носять організаційно-правові, які в деякій мірі 
є різновидами адміністративного регулювання. 
Вони відносяться до організаційної структури 
сфери споживання, ії правового забезпечення, а 
саме правового регулювання взаємозв’язків, які 
виникають в процесі функціонування ринку спо-
живчих товарів.

Соціально-психологічні методи пов’язані з по-
ведінкою споживачів на ринку товарів та послуг. 
Їх використання може впливати на платоспро-
можний попит населення. Важливими чинниками 
підвищення ефективності управлінської діяль-
ності, за умови їх умілого використання, можуть 
стати соціально-психологічні методи управлін-
ня – способи і прийоми управлінських впливів, 
що базуються на використанні об'єктивних на-
укових положень соціального розвитку і психо-
логії. Під ними розуміють систему засобів і ва-
желів впливу на соціально-психологічний клімат 
у колективі, на підвищення ефективності діяль-
ності організації та її окремих працівників. Ці 
методи управління спрямовані на гармонізацію 
соціальних відносин у колективі шляхом задово-

Таблиця 1.
Позитивні та негативні фактори використання методів державного регулювання  

споживчого ринку

Методи державного регулювання
Позитивні фактори Негативні фактори

Рівноправне існування всіх суб’єктів на ринку това-
рів та послуг Безробіття

Вільна позиція товарів в ринковому середовищі Зниження рівня соціального захисту населення
Формування цін на товари та послуги відповідно по-
питу та пропозиції

Посилення соціальної диференціації населення за 
рівнем матеріального достатку

Свобода суб’єктів на ринку, щодо вибору їх підпри-
ємницької діяльності, вибору партнерів, результатів 
та наслідків

Нерівномірність соціально-економічного розвитку 
регіонів

Стимулювання інвестицій у виробничу сферу Зниження справедливості щодо розподілу і спожи-
вання національного доходу

Складено автором
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лення соціальних потреб працівників – розвитку 
особистості, соціального захисту тощо. Важливе 
значення при їх застосуванні має формування 
свідомих зусиль людей, спрямованих на форму-
вання організації та особи, створення сприятли-
вого психологічного клімату для споживачів.

Всі методи державного регулювання пов’язані 
між собою та доцільно використовувати в комп-
лексі. При цьому слід враховувати, що стабіль-
ний розвиток ринку призводить до переваг одно-
го метода над іншим, що в свою чергу має, як 
позитивні, так і негативні наслідки (табл. 1)

Поєднання всіх вищезазначених методів по-
винно використовуватися на регіональному рів-
ні. При цьому регіональні органи влади повинні 
вирішувати питання щодо відповідного вико-
ристання товарів та послуг, а саме: встановлен-
ня відповідного асортименту для роздрібних та 
оптових підприємств; повне, або часткове звіль-
нення від податків при закупівлі чи реалізації 
товарів; контроль якості товарів, дотримання 
правил торгівлі, норм законодавчих актів; ви-
значення основних вимог до діяльності підпри-
ємства та інше.

В умовах вільного ціноутворення сучасний 
ринок функціонує як регульована система, яка 
включає три взаємопов’язані складові – попит, 
пропозиція, ціна. Пряме втручання держави у 
функціонуванні будь-якої з цих трьох складо-
вих порушує певний зв’язок між ними, руйнує 
ринок, атому вважається неприпустимим. Ціни 
встановлюються й регулюються суб’єктами рин-
ку, через попит та пропозицію у певних межах: 
максимальна ціна визначається рівнем попиту 
споживачів на товари чи послуги, а мінімаль-
на розміром індивідуальних втрат виробництва 
та реалізації товарів та послуг на споживчому 
ринку. Внутрішні пропорції складових ринку за-
безпечуються в основному шляхом його само-
регулювання. Головна мета внутрішнього само-
регулювання споживчого ринку – встановлення 
рівноваги між попитом та пропозицією.

Відзначено, що сама специфіка співіснуван-
ня попиту і пропозиції на ринку, як невід'ємних 
складових кон'юнктури останнього, як би виклю-
чає всяке «неприродне», тобто неринкове втру-
чання в середовище їх взаємодії. Однак, як би 
ми не хотіли відмежуватися від зовнішніх сил, 
навіть при будь-якій налагодженій системі, орі-
єнтованій на всемогутність своїх внутрішніх ме-
ханізмів, без врахування і використання зовніш-
нього впливу по відношенню до неї, досягти її 
організованості практично не представляється 
можливим. Це особливо відноситься до сфери 
управління системою «попит-пропозиція», де на 
відміну від одновимірних систем, в яких виділя-
ються тільки дві складові підсистеми – суб'єкт і 
об'єкт управління – одночасно взаємодіють дві 
пари елементів системи управління, відповідно, 
попиту та пропозиції. Виходячи з трактування 
загальної теорії систем, логічно припустити, що 
і системі управління попитом і пропозиції при-
таманні ті ж закономірності, що будь-яким при-
родним і свідомо створюваним системам. У той 
же час, специфіка зазначеного вище їх супер-
ечливого співіснування дещо ускладнює опис їх 
взаємодії в межах єдиної системи. 

На нашу думку, як попит, так і пропозиція, 
кожен являє собою самостійну систему і має 
власні внутрішні закономірності функціонування 
і розвитку. У той же час, попит і пропозиція ви-
ступають нерозривними елементами єдиної сис-
теми кон'юнктури ринку, без яких вона не може 
ефективно функціонувати. Вище згадане дозво-
ляє зробити висновок про те, що в системі управ-
ління процесом взаємодії попиту і пропозиції на 
споживчому ринку міри державного регулюван-
ня повинні виходити з цільової настанови під-
тримки оптимальної кон'юнктури даного ринку, 
з урахуванням дії механізму ринкової саморегу-
ляції (самоорганізації). 

В ідеальній моделі взаємодії попиту і пропо-
зиції, відповідність яких породжує рівноважну 
ціну, а зміна будь-якого з складових по матема-
тичним закономірностям зрушує криві попиту та 
пропозиції та точки рівноважної ціни вліво або 
вправо, як мінімум ігноруються закономірності 
розвитку систем, які за законами своєї приро-
ди схильні до впливовості, як регулюючих ззовні 
сил, так і саморегуляції, корегуючих (збурюю-
чих) факторів.

Споживча поведінка (перевага) багато в чому 
залежить від проінформованості споживача і 
його «незалежності». І будь-який диктат на спо-
живчому ринку, коли товар просувається всу-
переч переваг, які висловлюються за допомогою 
індивідуального вибору, вільному від обмежень, 
приречений на швидку невдачу. Прикладом мо-
жуть бути прийоми збільшення продажів на ко-
роткий період товарів, невідповідних за якістю 
та ціною очікуванням покупців, на основі неправ-
дивої реклами («непроінформований» ринок) або 
диктат – за наявності дефіциту («примусовий» 
ринок). Такі ринки, як правило, відразу впадуть, 
як тільки споживач стане обізнаним, а ринок – 
конкурентним, а отже, ресурси фірм, спрямо-
ваних на виробництво і просування товарів, що 
створюють попит за допомогою маніпулювання, 
будуть використані неефективно. 

Потреба (попит), на наш погляд, повинна бути 
виявлена і активізована, а не створена. Дана 
теза висувається на користь того, що будь-який 
суб'єкт (з боку пропозиції) споживчого рин-
ку, щоб адаптуватися до нього і мати тут свою 
довгострокову стійку нішу, повинен насамперед 
орієнтуватися на споживача, виходити від його 
очікувань. В умовах більш ширшого просування 
на ринку конкуруючих товарів задоволення або 
перевищення очікувань споживачів виступають 
єдиною умовою знаходження виробника. Все це 
зайвий раз доводить основу впливовості попиту 
над пропозицією в плані не тимчасової (послі-
довної), а причинно-наслідкової та ефективної їх 
взаємодії. Саме споживання визначає єдину мету 
будь-якої економічної діяльності і найкраща еко-
номічна система – це та, яка максимально забез-
печує людей тим, чого вони найбільше потребу-
ють, при якій п'ята стадія в системі класифікації 
етапів економічного розвитку називається «сус-
пільством високого рівня споживання». 

Гносеологічні корені взаємодії попиту і пропо-
зиції пов’язані з причинно-наслідковим зв'язком 
суспільних потреб і суспільним поділом праці. 
Історично доведено, що поява нових сфер ді-
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яльності бере свій початок від виникнення, ди-
версифікації, вдосконалення суспільних потреб. 
Без потреби немає виробництва, але саме спожи-
вання відтворює потреби. Саме таке відтворен-
ня, обумовлене суспільним розвитком і виступає 
основою розвитку і вдосконалення виробництва 
товарів і послуг, які задовольняють суспільні та 
особисті потреби, базуються на платоспромож-
ному попиті і визначають джерела його форму-
вання. В умовах ринкової економіки споживчий 
ринок представляється як «ринок споживача», а 
не як «ринок виробника», властивий централізо-
ваній економіці. 

Таким чином, на даному етапі економічного 
розвитку країни, ще не вирішено ряд протиріч 
між макроекономічним механізмом функціону-
вання економіки в цілому і його соціальними ре-
гуляторами. Зокрема, це пов’язано з відповідними 
тенденціями розвитку споживчого ринку країни, 
які головним чином проявляються у незбалансо-
ваності між величиною пропозиції товарів і по-
слуг і обсягом платоспроможного попиту насе-
лення. Це обумовлює необхідність прийняття, на 
державному і регіональному рівнях, відповідних 
заходів щодо забезпечення збалансованості спо-
живчого ринку країни шляхом підвищення рівня 

платоспроможності попиту за рахунок підвищен-
ня рівня життя населення.

Висновки з проведеного даслідження. На 
наш погляд, форми та напрямки державного ре-
гулювання економіки, межі корекції елементів 
та підсистем ринку з боку державних інститу-
цій мають визначатися конкретними економіч-
ними умовами, станом розвинутості ринкового 
механізму. Зростаюча роль споживчого ринку в 
організації обміну, необхідність досягнення опти-
мальних пропорцій у структурі обміну і відтво-
рювальному процесі в умовах ринку вимагають 
чіткої організації і ефективної взаємодії складо-
вих елементів ринку. Вищенаведене обумовлює 
доцільність посилення та систематизації впливу 
держави на основні кількісні та якісні параме-
три споживчого ринку через розробку та запро-
вадження системи (механізму) управління його 
розвитком. Державне регулювання споживчого 
ринку повинне включати створення економіко-
правової й організаційної основи, що забезпечує 
захист й розвиток підприємництва та конкурен-
ції, правовий захист і розвиток всіх форм влас-
ності, рівноправні умови функціонування всіх 
видів підприємств на ринку споживчих товарів 
і послуг. 

Література:
1. Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання : [монографія] / [Л. О. Лігоненко, Г. М. Бого-

славець, Л. І. Дідівська та ін.]; за заг. ред. Л. О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ, 2007. – 379 с. 
2. Качалов И. Планирование продаж с точностью 90% и выше / И. Качалов. – СПб. : Питер, 2008. – 304 с. (Серия 

«Маркетинг для профессионалов»). 
3. Офіленко Н.О., Кайнаш А.П., Калашник О.В., Мороз С.Е. Р 51 Ринок і ресурси споживчих товарів. Навч. посіб. – К. :  

Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.
4. Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання : моногр. / В. Д. Лагутін.– К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.– 327 с. 
5. Лошенюк І. Р. Концептуальні підходи до становлення і розвитку споживчого ринку України / І. Р. Лошенюк // 

Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 11.– С. 103.

Яхно Татьяна Петровна
доцент,
доцент кафедры международных экономических отношений
Львовского торгово-экономического университета
Килин Оксана Васильевна
доцент,
доцент кафедры экономики и маркетинга
Львовского института экономики и туризма
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Анотация
В статье исследуется процесс государственного регулирования потребительских товаров и услуг, который представ-
ленный, как комплекс административных и социальных действий, осуществляемый с целью обеспечения устойчивого 
и экономического развития производственного потенциала на рынке товаров и услуг. Определено, что государственное 
влияние на развитие потребительского рынка может осуществляться с помощью следующих методов: экономических, 
административных, организационно-правовых и социально-психологических.  Обусловлено систему приоритетов го-
сударственного регулирования потребительского рынка. Представлены положительные и отрицательные факторы 
использования методов государственного регулирования потребительского рынка.
Ключевые слова: государственное управление, сбалансированность потребительского рынка, методы, положительные 
и отрицательные факторы, государственное влияние, регулирование экономики.
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Summary
The article examines the process of state regulation of consumer goods and services, which should be understood as a set 
of administrative and social actions taken in order to ensure sustainable economic development and productive capacity in 
goods and services. Determined that state influence on the development of the consumer market can be carried out using 
the following methods: economic, administrative, organizational, legal, social and psychological. Is due to the priorities of 
state regulation of the consumer market. Presented positive and negative factors using methods of state regulation of the 
consumer market.
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