
ISSN 2311-8946

Науково-практичний журнал

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
ТА УПРАВЛІННЯ»

6 (13) грудень 2016 року

ЧАСТИНА І

Запоріжжя
2016



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ2

6 (13), грудень 2016

Бабарика М. О.
Проблеми та перспективи розвитку 
стратегії управління підприємством 5
Верешко Т. Р.
Особливості розвитку міжнародного  
релігійно-паломницького  
туризму в Ізраїлі 9
Воляк Л. Р.
Статистичне дослідження забруднення 
атмосферного повітря 14
Полтініна О. П., Головата К. К.
Структурно-функціональне  
моделювання процесу  
антикризового управління витратами 
підприємств машинобудування 18
Пономарьова О. Б., Дегтярьова Є. М.
Сучасний стан факторингових компаній  
на фінансовому ринку в Україні 23
Жмурко Н. В., Левкевич А. Ю.
Роль недержавного пенсійного  
забезпечення як елементу  
фінансового ринку України  27
Ковінько О. М., Завальнюк І. В.,  
Чорний В. М.
Стан та основні тенденції розвитку  
світового медійного рекламного ринку 32
Ковінько О. М., Білик О. О., Бондар В. В.
Формування програми корпоративних 
зв’язків вищого навчального закладу  36
Колесніченко В. С., Семенов В. Ф.
Управління регіональним розвитком 
туризму в сучасних умовах  40
Куденчук В. Г.
Міжнародний досвід використання 
Інституту державно-приватного 
партнерства 46
Кулиш А. П.
Сбалансированная система показателей – 
основа стратегического корпоративного 
управления 52
Миколайчук І. П., Куценко А. С.
Рекрутмент в системі управління 
персоналом підприємства 58
Куць Т. В.
Обліково-аналітичне забезпечення 
управління витратами виробництва 
сільськогосподарської продукції 63
Лактіонова О. В.
Розробка рекламної кампанії  
на регіональному ринку туристичних  
послуг в Україні 67

ЗМІСТ
Науково-практичний 

журнал

Регіональна економіка
та управління

6 (13) грудень 2016 р.

Частина І

Редагування: Н. Літвиненко
Комп’ютерна верстка: С. Калабухова

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

Відповідальність за достовірність 
інформації, яка представлена в друкованих 

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

Засновник науково-практичного журналу
ГО «Східноукраїнський інститут

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

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

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

Підписано до друку 31.12.2016 р.
Формат 60х84/8.

Папір офсетний. Цифровий друк.
Ум.-друк. арк. 12,55. Тираж 100 прим.

Зам. 1216. Ціна договірна.

Надруковано: ГО «Східноукраїнський
інститут економіки та управління»

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



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 3

6 (13), december 2016

Подвальнюк А. І.
Оцінка та аналіз матеріально-технічних 
ресурсів підприємства на прикладі  
ДП «Одеська залізниця» відокремлений  
структурний підрозділ «Локомотивне  
депо «Христинівка» 72
Постернак І. М., Постернак С. О.
Економічна доцільність реконструкції  
в рамках комплексної  
енергореконструкції будівель  
історичної забудови Одеси 77
Конєва Т. А., Тарановська О. В.
Особливості функціонування валютного 
ринку України 81
Ткаченко Д. О.
Стратегічний вплив ТНК на національну 
економіку країн Латинської Америки 86
Шаталова А. О.
Використання інформаційних  
технологій в управлінні  
туристичним персоналом 91
Шишмон Д. С.
Особливості управління кредитним 
портфелем комерційного банку  
та шляхи його удосконалення 95
Шматкo А. А.
Сучаснi прoблеми та шляхи  
вдoскoналення oблiку oплати працi 99
Яхно Т. П., Килин О. В.
Cучасний контекст дослідження  
паритету державного регулювання 
споживчого ринку України 103

Babarika M. A.
Problems and prospects of development  
of strategy of management enterprise 5
Vereshko T. R.
Development features of the international  
religious-pilgrimage tourism in Israel 9
Voliak L. R.
Statistical analysis for pollution  
of atmosphere air  14
Poltinina O. P., Golovata C. K.
Structural and functional simulation  
of anticrisis management costs  
of machine-building factories 18
Ponomareva O. B., Degtyaryova Ye. N.
Current status factoring companies  
in the financial market in Ukraine 23
Zhmurko N. V., Levkevych A. Yu.
The role of non–state pension system  
as Ukraine financial market element 27
Kovinko O. M., Zavalniuk I. V.,  
Chornyy V. M.
Condition and the main trends  
of development of global media  
advertising market 32
Kovinko E. M., Bilyk O. O., Bondar V. V.
Formation program corporate  
communication university 36
Kolesnichenko V. S., Semenov V. F.
Managing of regional development of tourism  
in contemporary conditions 40
Kudenchuk V. G.
International experience of the Institute  
of public-private partnership 46
Kulish G. P.
Balanced Scorecard – the Basis  
of Strategic Corporate Management 52
Mykolaychuk I. P., Kutsenko A. S.
Recruitment in the management  
personnel of the enterprise 58
Kuts T. V.
Accounting and analytical maintenance  
of production’s costs of agricultural  
products 63
Laktionova O. V.
Advertising campaign on regional market 
travel services in Ukraine 67
Podvaliuniuk A. І.
Evaluation and analysis of material  
and technical resources of an enterprise  
on the example of motive power  
DEPOT “Khrystynivka”  
of the Odesa railways 72

CONTENTS



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ4

6 (13), грудень 2016

Posternak I. M., Posternak S. A.
Economic feasibility of reconstruction  
in the context of complex power 
reconstruction buildings of historical  
building of Odessa 77
Konieva T. A., Taranovska O.V.
Features of foreign exchange market  
of Ukraine 81
Tkachenko D. O.
TNC strategic influence on the national 
economy of Latin America 86
Shatalova A. O.
Use of information technology  
in management personnel travel 91
Shishmon D. S.
Features of the credit portfolio  
of commercial bank and how  
to improve it 95
Andrey A. S.
Modern problems and ways to improve  
the accounting salary 99
Yachno T. P., Kulun O. V.
Modern context of research  
of parity of government controlof  
user market of Ukraine 103



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 5

6 (13), december 2016© Бабарика М. О., 2016

УДК:005,21:334.724.6:658,114(477)
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ  
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Виконаний аналіз сучасного стану та проблем розвитку систем стратегічного управління на підприємствах України. 
Здійснений аналіз недоліків та переваг стратегічного управління з урахуванням ринкових умов господарювання. 
Визначені основні перспективи розвитку стратегії управління на сучасних підприємствах України.
Ключові слова: управління, проблема, стратегія, перспектива, розвиток, результат, перевага. 

Постановка проблеми. З урахуванням су-
часного нестабільного стану розвитку ринкової 
економіки, багато підприємств України можуть 
досягти успіху у власному розвитку тільки тоді, 
коли їм вдасться спрогнозувати та визначити 
зміни і, відповідно, вжити запобіжні заходи щодо 
них. Процес забезпечення стабільної, прибутко-
вої та ефективної діяльності підприємств у дов-
готривалому періоді в умовах постійного усклад-
нення і нестабільності зовнішнього середовища 
їх функціонування висуває на перший план ви-
могу пошуку нових підходів до системи управ-
ління підприємством. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в визначенні проблем та перспектив у 
розвитку системи стратегічного управління під-
приємством як важливої складової забезпечення 
певних конкурентних переваг у процесі реалізації 
стратегічних цілей та має на меті досягнення пев-
ного рівня економічного та фінансового розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегія підприємства є певною основою систе-
ми стратегічного планування, за допомогою якої 
на підприємстві зважується комплекс проблем, 
пов’язаних із цілеспрямованою зміною номен-
клатури та асортименту товарів, впроваджен-
ням і використанням нових технологій, розвитку 
менеджменту та маркетингу, вдосконалюванням 
структури управління, своєчасною та якісною 
підготовкою та перепідготовкою кадрів. 

Певний та досить вагомий внесок у розвиток 
стратегічного управління зробили вчені: Д. Аа-
кер, І. Ансофф, Х. Віссєма, У. Кінг, Д. Кліланд, 
Г. Мінцберг, А. Дж. Стрікленд, О. Віханський, 
В. Винокуров, А. Градов, П. Забєлін, Г. Клєйнер, 
М. Круглов, В. Маркова, B. Єфремов, В. Білошап-
ка, В. Герасимчук, А. Наливайко, B. Пономарен-
ко, О. Пушкар, О. Тридід, З. Шершньова, В. Щел-
кунов та інші.

В сучасній економіці України спостерігаються 
певні тенденції наростання та збільшення рівня 
нестабільності середовища, у якому діє кожне 
підприємство. Отже, побудова ефективної сис-
теми функціонування підприємств у цих умовах 
зумовлює необхідність розвитку та концепції 
стратегічного управління, розробки стратегії, ме-
тодів, сценаріїв та використання засобів ефек-
тивних систем управління. 

У сучасних умовах процес впровадження 
стратегічного підходу до управління на підпри-

ємствах України з врахуванням економічних ре-
алій відбувається досить повільно. Підприємства 
насамперед зосереджені на вирішенні певних по-
точних проблем, що пов’язані з ефективним ви-
користанням їх потенціалу, а проблеми форму-
вання майбутньої фінансово-матеріальної бази, 
яка дозволить значно підвищити рівень конку-
рентоспроможності на вибраному сегменті ринку, 
залишаються поза їх увагою.

На мою думку, до основних переваг стратегіч-
ного управління з урахуванням сучасних тенден-
цій у розвитку багатьох підприємств в Україні, 
треба віднести:

– певний зв’язок поточних рішень з майбут-
німи результатами, організоване осмислення рі-
шень проти спонтанного їх прийняття з прогно-
зуванням наслідків;

– орієнтація на пошук альтернативних варі-
антів досягнення визначених цілей, тобто мож-
ливих цілей у межах встановлених цілей та на-
явних обмежень;

– визначення можливостей та загроз, оцінка 
сильних та слабких сторін діяльності підпри-
ємства, врахування їх при встановленні цілей і 
формулюванні стратегій для забезпечення впли-
ву на ці аспекти вже сьогодні;

– свідома підготовка майбутнього і до майбут-
нього;

– розподіл відповідальності у середині під-
приємства не лише між напрямками діяльності, 
а й між поточною та майбутньою діяльністю.

До основних недоліків стратегічного управлін-
ня, на мою думку, слід віднести:

– певний рівень забюрократизованості певних 
та загальних процедур розробки стратегій і планів;

– більша витратність часу для розробки стра-
тегічних планів, що проявляється в запізненні 
реакцій на зміни в середовищі;

– розрив між зв’язків стратегічною та поточ-
ною діяльністю, сподівання, що наявність страте-
гії вже забезпечує її здійснення;

– завищення очікувань, розробка нереалістич-
них планів, які не враховують специфіки об’єкта 
планування та можливостей здійснення змін;

– не застосування системного підходу для ре-
алізації стратегічної діяльності [4, с. 81-82].

Я вважаю, що згідно аналізу сучасних тен-
денцій у розвитку економіки України, до осно-
вних недоліків практичного застосування сис-
теми стратегічного управління на українських 
підприємствах необхідно віднести наступні:
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– відсутність необхідної та повної інформації 
для прийняття стратегічних рішень та як наслі-
док – низький рівень обгрунтованості планових 
документів;

– відсутність альтернативних планів;
– недостатність та недосконалість викорис-

тання науково-методичного арсеналу управлін-
ня – сценаріїв і методів ситуаційного підходу;

– слабка система поточного аналізу, контролю 
та коригування стратегічних планів;

– недосконала система мотивації працівників, 
які беруть участь у розробці та виконанні стра-
тегічних заходів;

– недостатній та недосконалий рівень органі-
заційного, соціально-психологічного та фінансо-
вого забезпечення стратегічного управління.

Таким чином, сучасні керiвники не мають по-
треби та необхiдностi у виробленнi довгостроко-
вих стратегiй, помилково вважаючи, що у сучас-
них умовах неможливо вирiшувати перспективнi 
питання, однак тільки стратегічне мислення i 
такий інструмент, як стратегічне управління, є 
найважливішим чинником успішного виживання 
кожного підприємства у конкурентній боротъбi. 
Також вiдсутнiсть встановлених орiєнтирiв, мiсiї 
i цільової спрямованості розвитку підприємства, 
можливості розпізнавання поведінки зовнішньо-
го середовища й адекватного на неї реагування, 
а також здатності активно впливати на серед-
овище, все це сприяє тому, що підприємство стає 
безперспективним.

На мою думку, згідно переліку визначених 
проблем в системі стратегічного управління, до 
одного зі способів реалізації системного та си-
туаційного підходів при вивченні різних чинни-
ків, що впливають на процес побудови системи 
стратегічного управління є стратегічний аналіз. 
Він посідає важливе місце в процесі підготовки і 
прийняття управлінських рішень, є невід’ємною 
частиною планування господарської діяльності 
підприємств усіх форм власності та господарю-
вання. 

Отже, я вважаю, що необхідність проведення 
стратегічного аналізу на підприємстві в процесу 
побудови системи стратегічного управління ви-
значається наступними факторами:

– по-перше, він необхідний при розробці 
стратегії розвитку підприємства та в цілому для 
реалізації ефективного менеджменту, оскільки є 
важливим етапом управлінського циклу;

– по-друге, він необхідний для оцінки прива-
бливості підприємства, із точки зору зовнішнього 
інвестора, визначення позиції підприємства у на-
ціональних та інших рейтингах;

– по-третє, стратегічний аналіз дозволяє ви-
явити резерви та можливості підприємства, ви-
значити направлення адаптації внутрішніх мож-
ливостей підприємства до змін умов зовнішнього 
середовища;

– по-четверте, дозволяє своєчасно реагувати 
на зміни у зовнішньому середовищі, та викорис-
товувати їх на свою користь. 

Завдання стратегічного аналізу полягає в 
змістовній та формальній характеристиці об’єкта 
дослідження, виявленні особливостей, закономір-
ностей та тенденцій його розвитку, визначенні 
способів управління цим об’єктом. 

Кінцевою метою стратегічного аналізу є на-
дання інформації менеджерам та іншим зацікав-
леним особам для прийняття адекватних страте-
гічних рішень, вибору стратегії, яка найбільшою 
мірою відповідає майбутньому підприємства. 

На мою думку, до основних вимог, що висува-
ються до стратегічного аналізу згідно поставле-
ної мети у системі стратегічного управління на 
підприємстві, треба віднести:

– цілеспрямованість – дозволяє виділити гра-
ниці об’єкта аналізу, адресність і конкретність 
висновків;

– об’єктивність – досягається за допомогою 
використання відповідних методів аналізу, ви-
бору показників, що характеризують об’єкт до-
слідження;

– залучення виконавців із відповідною підго-
товкою, рівнем знань, що володіють необхідним 
досвідом роботи;

– вибір бази (еталона) для порівняння;
– своєчасність – час і тривалість проведення 

повинні сприяти прийняттю рішень у необхідний 
момент);

– системність – забезпечує повноту, реаль-
ність висновків [3, с. 72-73]. 

Отже, в основі стратегічного аналізу діяльнос-
ті підприємства повинні полягати наступні прин-
ципи:

– системний підхід, згідно до якого підприєм-
ство розглядається як складна система, що діє у 
середовищі відкритих систем, що складаються у 
свою чергу з ряду підсистем;

– принцип комплексного аналізу всіх складо-
вих підсистем, елементів підприємства;

– динамічний принцип та принцип порівняль-
ного аналізу: аналіз усіх показників у динаміці, 
а також порівняння з аналогічними показниками 
конкурентів;

– принцип урахування специфіки діяльності 
підприємства.

Таким чином, на мою думку, згідно до вище-
зазначених принципів стратегічний аналіз ді-
яльності підприємства здійснюється за рівнями 
прийняття управлінських рішень та розробки 
стратегії. 

Можна зробити висновок, що стратегічний 
аналіз в процесі здійснення стратегічного управ-
ління на сучасному підприємстві це:

– процес комплексного аналізу внутрішніх 
ресурсів та можливостей підприємства, що на-
правлені на оцінку майбутнього стану бізнесу, 
його сильних та слабких сторін, виявлення стра-
тегічних проблем; 

– спосіб дослідження і перетворення бази да-
них, одержаних внаслідок аналізу середовища, 
на стратегію підприємства;

– за його допомогою здійснюється вибір кон-
кретної стратегії з багатьох альтернатив і фор-
мування всієї системи стратегій;

– при його здійсненні визначається ступінь 
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього се-
редовища на критерії конкретних стратегій.

– є інструментом вирішення стратегічного за-
вдання, що дає можливість обрати стратегію для 
досягнення намічених цілей. 

Стратегічний аналіз є інструментом для ви-
значення та оцінки внутрішнього стану підпри-
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ємства та оцінки впливу зовнішніх чинники на 
діяльність підприємства.

Перші два етапи стратегічного аналізу – ви-
явлення місії та цілі, наступні три – дослідження 
середовища підприємства. Багато авторів пропо-
нує проводити спочатку аналіз зовнішнього се-
редовища, а потім вже внутрішнього в два етапи. 
Проте, на мою думку, сам порядок проведення 
аналізу принципового значення не має, оскільки 
все одно прийдеться одночасно йти ітераційним 
шляхом: аналіз ряду сторін внутрішнього серед-
овища викликає необхідність звернення до зо-
внішньої, а дослідивши деякі аспекти зовнішньо-
го середовища, слід звернутися до внутрішнього. 

Внаслідок аналізу внутрішнього середовища 
проводиться оцінка стратегічного потенціалу в 
межах поставленої цілі: наскільки за кількістю 
та якістю ресурсів, стану функцій і проектів під-
приємство відповідає цільовим вимогам. По закін-
ченню аналізу встановлюються сильні та слабкі 
сторони підприємства, а саме сильні сторони – 
це можливі ключові фактори успіху для потенці-
ал для побудови майбутньої стратегії розвитку. 

Аналіз зовнішнього середовища підприємства 
дозволяє оцінити стратегічний клімат або стра-
тегічні умови, що створюються зовнішнім серед-
овищем, дає можливість оцінити наявні і потен-
ційні можливості та загрози. 

Треба зауважити, що згідно отриманих ре-
зультатів від здійснення стратегічного аналізу, 
необхідно побудувати певну модель стратегічно-
го управління, що повинна мати наступні харак-
терні риси: 

1. Базуватись на певному поєднанні теорії: 
системному, ситуаційному та цільовому підходах 
до діяльності підприємства, що трактується як 
відкрита соціально-економічна система. Вико-
ристання тільки однієї із зазначених засад не дає 
змоги досягти потрібних результатів – розвитку 
підприємства у довгостроковій перспективі. 

2. На основі результатів системного аналізу 
орієнтуватись на вивчення умов, в яких функ-
ціонує підприємство. Це дозволяє створювати 
адекватні цим умовам системи стратегічного 
управління, що будуть відрізнятись одна від од-
ної залежно від особливостей підприємства та 
характеристик зовнішнього середовища. 

3. Концентрувати увагу на необхідності збо-
ру та застосуванні баз стратегічної інформації. 
Аналіз, інтерпретація та застосування інформа-
ції для прийняття стратегічних рішень дає змогу 
визначити зміст та послідовність дій щодо змін 
на підприємстві завдяки зменшенню невизначе-
ності ситуації. 

4. Дозволити спрогнозувати наслідки рішень, 
що приймаються, впливаючи на ситуацію шля-
хом відповідного розподілу ресурсів, встановлен-
ня ефективних зв’язків та формування страте-
гічної поведінки персоналу. 

5. Передбачити застосування певних інстру-
ментів та методів розвитку підприємств (цілей, 
«дерева цілей», стратегій, «стратегічного набору», 
стратегічних планів, проектів і програм, стра-
тегічного планування та контролю тощо). Дані 
характеристики не повністю відображають сут-
ність моделі стратегічного управління, але дають 
змогу визначити найбільш суттєві її складові. 

Також, слід мати на увазі, що характерні риси 
системи стратегічного управління певного підпри-
ємства залежать від взаємодії таких чинників: 
галузевої приналежності; розмірів підприємства 
(залежно від галузевих особливостей); типу вироб-
ництва, рівня спеціалізації, концентрації та коо-
перації; характерних рис виробничого потенціалу; 
наявності (відсутності) науково-технічного потен-
ціалу; рівня управління; рівня кваліфікації персо-
налу тощо. Тобто, ці елементи є взаємопов’язаними 
між собою і будь-які зміни в одному з них 
призведуть до аналогічних змін в іншому. 

Далі визначаємо певну модель стратегічного 
управління, кожна з яких має певні особливості:

– Модель аналітичного управління. Основою 
даної моделі стратегічного управління є твер-
дження, що майбутнє неможливо дослідити ме-
тодами екстраполяції, але характер майбутніх 
змін цілком передбачуваний. Тому першочерго-
вим завданням реалізації даної моделі є прове-
дення стратегічного аналізу перспектив розви-
тку суб’єкта ринку у нових умовах середовища. 
У подальшому здійснюється аналіз позиції під-
приємства у конкурентному середовищі, задачею 
якого є визначення умов покращення показників 
його діяльності в результаті можливого удоско-
налення конкретних стратегій на певних ринках. 

– Модель аналітичного управління об’єднує 
безліч варіантів прояву, застосування і реаліза-
ції стратегічних підходів. 

– Модель формалізованого стратегічного 
управління. Основою формалізації стратегічного 
управління є чітка регламентація процедур об-
ґрунтування і реалізації стратегії. У свою чергу 
регламентація обумовлює конкретизацію ана-
літичних, планових і контролюючих процедур. 
Це стосується навіть формування цільових ха-
рактеристик розвитку підприємств, які мають 
бути представлені переважно у кількісному ви-
мірі. Велике значення приділяється прогнозам 
як кількісним, так і сценарним. Останні мають 
на меті передбачити можливі варіанти ходу роз-
витку подій і підготувати підприємство до від-
повідних, планово визначених дій. В результаті 
модель формалізованого управління реалізуєть-
ся в умовах багатоваріантності можливих стра-
тегічних рішень, які у подальшому оцінюються і 
обирається краща стратегія. 

– Модель ситуативного управління. Вона ви-
никла в результаті подальшого ускладнення зо-
внішнього середовища, що значно обмежене, і 
навіть зробило неможливим передбачення май-
бутніх змін. За цих обставин підприємство має 
будувати свою діяльність, враховуючи так зва-
ні «слабкі сигнали». Тобто його реакція на прояв 
нових факторів зовнішнього середовища повинна 
бути швидкою і адекватною. При цьому на ран-
ніх стадіях появи ознак загроз, коли інформа-
ція недостатньо визначена, заходи повинні бути 
загального характеру, але направлені на збере-
ження стратегічної гнучкості. 

– Модель принципологічного управління. Дана 
модель ще не має чіткої методології, яка лише 
створюється. Подальше ускладнення зовнішньо-
го середовища і неможливість передбачення змін 
свідчить про недоцільність дій, пов’язаних з на-
маганням їх прогнозування. Прогнози будуть, як 
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правило, помилковими, а стратегічні рішення – 
не обґрунтованими [6, с. 196-197].

Треба зауважити, що вибір моделі стратегіч-
ного управління, як і формування стратегії ді-
яльності суб’єкта ринку, має здійснюватись не 
лише під впливом змін характеру оточуючо-
го середовища, вона має відповідати характеру 
змін оточуючого середовища і можливостям та 
потребам самого підприємства. Етапи форму-
вання моделі стратегічного управління визна-
чені формулюванням проблеми, теоретичним і 
експериментальним дослідженнями, розробкою 
концептуальної моделі, її аналізом і оцінкою при 
порівнянні з реальним аналогом і подальшим 
удосконалюванням. 

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки:

Стратегічне управління це багатоплановий, 
управлінський процес, який допомагає форму-

лювати та виконувати ефективні стратегії, що 
сприяють балансуванню відносин між підприєм-
ством, включаючи її окремі частини, та зовніш-
нім середовищем, а також досягненню встанов-
лених цілей. Так само як важко уявити собі два 
однакових підприємства, неможливо створити 
тотожні системи стратегічного управління. 

Різні підходи до побудови системи стратегіч-
ного управління потребують чіткого уявлення 
про переваги цього явища в діяльності окремих 
підприємств, які в загальному вигляді можна 
сформулювати через мету стратегічного управ-
ління.

Необхідність підтримки стратегічної орієнта-
ції підприємства робить стратегічне управління 
процесом безперервним і динамічним, отже, од-
норазовий аналіз та діагностика не можуть бути 
основою такого процесу, оскільки надають обме-
жену певним відтинком часу інформацію.
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В даній статті, досліджено особливості розвитку міжнародного релігійно-паломницького туризму в Ізраїлі. Визначені 
та розглянуті основні паломницькі центри в країні. Зазначено головні проблеми та перспективи розвитку релігійного 
туризму в Ізраїлі.
Ключові слова: релігійний туризм, паломництво, паломницький центр, Ізраїль.

Постановка проблеми. Одним з найважливі-
ших факторів ефективного розвитку релігійно-
паломницького туризму виступає його органі-
зація. За для визначення якою ж саме повинна 
бути дана організація для певної країни, потріб-
но дослідити особливості розвитку міжнародного 
релігіно-паломницького туризму в ній. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналізі та визначені основних осо-
бливостей розвитку міжнародного релігіно-па-
ломницького туризму в Ізраїлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наразі під релігійним туризмом розуміють види 
діяльності, пов’язані з наданням послуг та задо-
воленням потреб туристів, що прямують до свя-
тих місць і релігійних центрів, які перебувають 
за межами регіону їх проживання. У релігійному 
туризмі виділяють два основні види: паломниць-
кий туризм і релігійний туризм екскурсійно-піз-
навальної спрямованості. 

Паломницький туризм визначається як су-
купність переміщень представників різних кон-
фесій із релігійною метою. Саме ж паломництво 
детермінується як прагнення віруючих людей 
відвідати святі місця та задовольняти свої духо-
вні потреби [4, c. 9]. 

Найрозповсюдженішими причинами здійснен-
ня міжнародних релігійно-паломницьких турів 
виступають:

1) знайти благодать;
2) відмолити гріхи;
3) виразити подяку за блага послані зверху;
4) проявити відданість вірі та інші.
Щодо попиту на туристичні мандрівки палом-

ницького туризму, то впродовж останніх 5 років 
паломницький туризм демонструє тенденцію до 
зростання. Підтвердження цьому ми знаходимо 
в статистичних даних Всесвітньої Туристичної 
Організації. Тільки за останні 3–4 роки в світі 
значно збільшилась кількість туристів, які мають 
саме паломницьку мету, а також значна частина 
релігійних туристів відправляється за кордон із 
релігійно-пізнавальними цілями [1, c. 26].

Спостерігаючи підвищення ролі міжнародного 
релігійно-паломницького туризму в світі, турис-
тичні оператори дедалі більше уваги приділяють 
створенню та організації саме паломницьких ту-
рів. Розвивають цей туристичний напрям і служ-
би, що засновані й самими монастирями та інши-
ми церковними установами. 

Також важливо зазначити, що туристичні 
та церковні установи підтримують і розвивають 
організацію турів, метою яких є релігійно-піз-
навальні цілі. Всесвітня Туристична Організація 
підкреслює зростання туристів із релігійно-піз-
навальними цілями приблизно на 25% за останні 
5 років [2, c. 69]. 

 В контексті даних тенденцій і була обрана 
країна, що чи не найбільше являє собою палом-
ницький інтерес – Ізраїль. Важливим є й те, що 
Ізраїль є так званим універсальним паломниць-
ким центром. Маючи туристичні об’єкти, що є 
цікавими для основних світових релігій, Ізраїль 
є взірцем з організації релігійно-паломницьких 
турів: починаючи від розміщення паломників і до 
забезпечення безпеки та толерантного відношен-
ня, незважаючи на релігійні погляди туриста.

Тож з огляду на те, що Ізраїль є всесвітньо-
відомим прикладом з організації міжнародних 
релігійно-паломницького туризму, дослідивши 
його ми зможемо використовувати його досвід в 
Україні.

Метою цього дослідження є дослідження су-
часних особливостей розвитку міжнародного ре-
лігійно – паломницького туризму в Ізраїлі, в од-
ному з найбільш цікавих і розвинених світових 
центрів паломницького туризму та визначення 
існуючих проблем та перспектив розвитку цього 
туристичного напряму, із можливим застосуван-
ням його досвіду в Україні.

Важливим є характеристика основних осо-
бливостей організації релігійно-паломницького 
туризму в Ізраїлі, дослідження сучасного ста-
ну розвитку релігійно-паломницького туризму в 
країні, визначення існуючих проблем організації 
релігійно-паломницького туризму в Ізраїлі, а та-
кож визначення перспектив застосування ізра-
їльського досвіду з організації релігійно-палом-
ницького туризму в Україні.

Паломництво, як вид релігійного туризму, на 
сучасному етапі є однією з основних позицій до-
ходів туристичної галузі Ізраїлю, перш за все 
тому, що країна являє собою духовну столицю 
основних світових релігій. На її території роз-
ташовано багато духовних святинь, таких як, на-
приклад, Стіна Плачу, храм Гробу Господнього, 
мечеть Аль-Акса та інші [5, с. 8].

За для коректного розуміння термінів «палом-
ники» та «паломництво» ми звернулись до тер-
мінологічного словника, що визначає осередком 
їх походження – православне християнство, що 

© Верешко Т. Р., 2016
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наразі набули статусу універсальних, й вико-
ристовуються в основних релігійних течіях світу  
[1, с. 9].

В ході дослідження Ізраїль також постає ре-
лігійно-паломницьким осередком. З історичної 
точки зору це обумовлюється тим, що у країні 
впродовж багатьох сторічь сформувався значний 
перелік святих місць, які й сьогодні становлять 
паломницький інтерес наразі та формують ту-
ристичний попит вірян. 

Визначаючи сучасний стан паломницького ту-
ризму в Ізраїлі зазначимо, що згідно із даними 
Всесвітньої туристичної організації, святі місця 
щороку відвідують близько 300 млн. туристів з 
усього світу. Із цієї загальної кількості лише час-
тина здійснює поїздки з суто релігійними цілями. 
Загалом, за підрхунками економістів, паломни-
цтва приносять світовій економіці 18 млрд. євро 
щорічно [6, с. 224].

Обираючи країну для дослідження ми обира-
ли країну з унікальною релігійною історією та 
культурою, бо саме це першочергово становить 
інтерес для туристів, паломників, відвідувачів. 
Також в пріоритеті була країна із великою кіль-
кістю паломницьких об’єктів та досить високою 
культурою організації обраних нами турів. За 
усіма показниками підійшов – Ізраїль.

Говорячи про високу концентрацію палом-
ницьких об’єктів Ізраїлю важливим є їх деталі-
зація і характеристика. Найбільша їх кількість 
сконцентрована в самому серці Ізраїлю – місті 
Єрусалим, що є світовим центром трьох світо-
вих релігій – християнства, ісламу та іудаїзму. 
Мандруючи Єрусалимом, паломники відвідують 
місця, пов’язані з останніми днями земного жит-
тя Ісуса Христа. Вони бувають у Гетсиманському 
саду, де після зрадницького поцілунку Іуди був 
схоплений Ісус, приходять на гору Сіон, де Гос-
подь здійснив з учнями останню трапезу і вста-
новив таїнство Євхаристії. Проте найголовнішим 
паломницьким маршрутом міста є «Віа Долоро-
за» – Скорботний шлях, по якому Спаситель під 
тяготою хреста йшов на Голгофу. Найбільшою 
святинею усього християнського світу є Храм 
Гробу Господнього (Голгофа, Камінь помазання, 
Кувуклія та інші святині храму). В місті також 
знаходяться: Маслична Гора, Церква Вознесіння 
з її каплицею; Гетсиманський сад (Храм Страс-
тей Господніх – «Церква Усіх Націй», Гробниця 
Божої Матері); гора Сіон та інші святині.

На території Ізраїлю спостерігається значна 
концентрація й інших паломницьких об’єктів. Зо-
крема найбільшими паломницькими центрами на 
території країни є: Віфлеєм – історичне місто 
«царя Давида», де народився Ісус Христос. Тут 
знаходяться основні релігійні святині – Церк-
ва Різдва Христового, де розміщується Печера 
Різдва Молочний грот, – в ньому переховувалась 
свята сім’я від переслідувань царя Ірода під час 
мандрівки до Єгипту. Поле Пастушків – леген-
дарне місце, де Архангел Гавриїл сповістив ра-
дісну звістку людям про народження Іісуса; На-
зарет – третє за значимістю після Єрусалиму 
та Віфлеєму місто, де Архангел Гавриїл спові-
стив Діву Марію про народження Богомладен-
ця (Церква Благовіщення, Церква Архангела 
Гавриїла – джерело Благовіщення); Канна Га-

лілейська (Церква Першого чуда Христового – 
перетворення води на вино); Табха – невелике 
поселення в долині біля озера Генісарет, місто 
семи джерел, де відбулося чудо насичення 5-ма 
хлібами і 2-ма рибами п’яти тисяч осіб (церква 
Примноження Хлібів); Табха – відома церквою 
Св. Петра, де, за повір’ями, Ісус Христос явився 
втретє після свого воскресіння; Тверія – біблійне 
місто на берегах Галілейського моря. Саме тут 
відбулось одне із чудес, пов’язаних із життям  
Ісуса Христа – ходіння по воді (церква св. Петра, 
храм Дванадцяти апостолів); Хеврон – місто, в 
якому знаходиться Печера Махпела (або Печера 
Патріархів), де поховані Авраам, Ісаак, Яков ра-
зом із своїми дружинами – Сарою, Ревеккою та 
Лією; Капернаум – за переказами – місце наро-
дження апостолів Андрея, Іоана, Петра та Якова. 
Також його часто називають містом Ісуса Хрис-
та, оскільки саме тут він проживав, коли покинув 
Назарет та творив багато чудес. До сьогодніш-
ніх днів збереглись: дім апостола Петра, давня 
Синагога, де проповідував Ісус, грецька церква 
Собору Дванадцяти Апостолів. Біля Капернау-
ма височіє гора, яку весь світ знає як гору Бла-
женств, саме тут Ісус виголосив свою проповідь, 
кожен рядок якої починався зі слова «блаженні»; 
Тель-Авів (Яффо) – місто, де праведний Ной по-
будував свій ковчег та врятувався від великого 
Потопу (Церква Петра; гробниця праведної Та-
віфи); Кесарія – давнє місто, побудоване Іродом; 
Хайфа – місто на схилах гори Кармель, де пере-
ховувався Ілля Пророк; Ейн Карем – місце наро-
дження Іоанна Хрестителя, невеличке містечко, 
що знаходиться біля Єрусалиму (Джерело Марії, 
Горненський православний жіночий монастир, 
Церква Зустрічі Діви Марія та її родички – пра-
ведної Єлизавети); гора Фавор, де преобразився 
Спаситель перед Своїми хресними страждання-
ми; гора Спокус, де Христос постився сорок днів; 
річка Йордан, де хрестився Господь та багато ін-
ших християнських святинь [4, с. 31].

Задля підтвердження заявленої концентрації 
паломницьких об’єктів, використовувались лише 
християнські святині, що розташовані на терито-
рії Ізраїлю, проте на його території існує чимало 
святині й інших релігій світу, тож твердження 
про цікавість паломників до країни із великою 
концентрацією і різноманіттям об’єктів, тепер не 
викликає ніяких сумнівів.

Проте не тільки це робить Ізраїль таким за-
манливим для туристів. В ході дослідження були 
визначені й інші причини:

1) високий рівень організацій релігійно-па-
ломницьких турів;

2) забезпечення належного рівня безпеки від-
відувачів;

3) розвинена інфраструктура, тощо.
Також на привабливість країни для туристів 

значно впливає динаміка політичної стабільнос-
ті в регіоні, яка в Ізраїлі часто буває небезпеч-
ною, не даючи змогу країні демонструвати зна-
чно вищі показники росту кількості туристів. 
Та не зважаючи на це, країна витрачає чимало 
коштів на розвиток інфраструктури та забезпе-
чення безпеки пересування туристів. Прикладом 
слугує 2015 рік, в якому Ізраїльське Міністер-
ство туризму витратило понад 35 млн. доларів на 
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оновлення та створення нових паломницьких та 
туристичних маршрутів, а також посилило під-
готовку гідів і безпеку відвідувачів країни [3].

Також, заначимо, що туристична привабли-
вість Ізраїлю не є номінальним поняттям, а є 
статистично підтвердженим фактом. Аналізу-
ючи дані різних опитувань, було визначено, що 
туристична привабливість Ізраїлю зростає з 
кожним роком, включаючи українських палом-
ників. У 2015 р. Ізраїль, за оцінками фахівців, 
відвідали 3,9 млн туристів [4, с. 61]. А у першо-
му півріччі 2016 р. український туристичний по-
тік склав понад 40 тис. осіб, що на 21% більше, 
ніж за аналогічний період попереднього року, що 
пов’язується з підвищенням інформативності на-
селення про дану країну та акцентуванні уваги 
на діючому двосторонньому договорі про безвізо-
вий режим між Ізраїлем і Україною, який набрав 
чинності ще з 09.02.2011 р. 

Саме відміна візового режиму між Україною 
та Ізраїлем виступає стимулятором популяріза-
ції групових екскурсійних та паломницьких ту-
рів, як зазначають експерти. Причому, на їхню 
думку, дана тенденція, буде постійно зростати. 
За результатами соціологічних опитувань, понад 
25 тис. іноземних туристів, яке проводило Мі-
ністерство туризму Ізраїлю ще у 2010 р., щодо 
їх туристичної мети – 23% їх кількості відпові-
ли, що приїхало до Ізраїлю з метою відпочинку, 
8% – для огляду визначних пам’яток, а 27% – це 
паломники. Як свідчать опрацьовані дані, 48% ту-
ристів відвідало Ізраїль вперше, а 52% – вдруге 
[10, с. 18]. 

Половина з тих, хто приїхали вдруге, були в 
Ізраїлі протягом останніх двох років. Навіть ті, 
хто вирушає до Ізраїлю не як прочани, вважа-
ють за необхідне відвідати найбільш відомі для 
віруючих місця. Тобто, паломницька частка ту-
ристів є високою, що потребує від держави та 
її структур значної уваги щодо забезпечення їх 
безпеки на її території. Адже не секрет, що у по-
літичному плані Ізраїль найстабільнішою терито-
рією. Існує ще декілька невирішених конфліктів. 
Проте це не стосується прочан та туристів, що 
переживають євангельські події на тих місцях, 
де вони відбувалися, слухають слова Христа там, 
де вони були сказані. Припасти до Гробу Гос-
поднього, Голгофи, моляться у Гетсиманському 
саду, Сіонській світлиці, на горі Фавор, у містах 
Назарет і Віфлеєм і так далі [1, с. 29].

Беручи до уваги поєднання досить різних, а 
іноді й досить конфліктуючих релігій, плануючи 
паломницький тур, кожен працівник туристичної 
сфери повинен бути ознайомлений із специфікою 
організації такого виду туризму і не допускати 
неповаги до представників інших релігій, а та-
кож шанобливо ставитися до їх вірувань і від-
прави богослужінь. Прикладом цьому і постає 
Ізраїль. Проте не лише це визначає рівень орга-
нізації міжнародних релігійно-паломницьких ту-
рів. Багато знань потребує система налагодження 
харчування та проживання згідно установлених 
релігійних правил та традицій. Тому фахівцям у 
галузі паломницького туризму потрібно доклада-
ти максимум зусиль, щоб забезпечити умови пе-
ребування паломників на території своєї країни. 
Згідно міжнародних норм, паломник має право 

на безперешкодне відправлення релігійних обря-
дів і молитов, однак, якщо це не заважає іншим 
туристам і не порушує місцеві звичаї і правила 
перебування в готелі та інших громадських міс-
цях [9, с. 64]. 

Досконалість організації міжнародних релігій-
но-паломницьких турів Ізраїлю починається із 
аеропорту, де є спеціальне приміщення для від-
правлення релігійних обрядів, що обслуговується 
як мінімум представниками трьох конфесій. 

Щодо відвідувань святих місць, храмів, інших 
культових об’єктів і споруд, що знаходяться під 
опікою певної конфесії, в їх володінні, включені 
в програму туру, існує своя інструкція, що спри-
яє організації релігійно-паломницького турів, а 
саме: першочергово, заздалегідь узгоджується 
відвідування з керівництвом цієї релігійної об-
щини, встановлюється порядок відвідання свя-
тинь паломниками, щоб не заважати звершенню 
богослужінь та обрядів. Як правило, монастирі, 
храми та інші культові споруди доступні для 
відвідання туристами, а общини, що володіють 
ними, охоче пускають туристів зі стягуван-
ням платні за відвідування. Вони встановлюють 
певне правило для відвідувачів, зокрема, щодо 
одягу, порядку проходження, проведення фото-
зйомки, надання власного екскурсовода. Отже, 
слід заздалегідь ознайомитися із звичаями всіх 
конфесій та общин щодо відвідання монастирів 
та інших святих місць, до яких пролягають па-
ломницькі маршрути.

Також організація міжнародних релігійно-па-
ломницьких турів потребує врахування відмін-
ностей цілей паломництва і звичайних туристич-
них поїздок. Саме це, в першу чергу, впливає на 
розміщення та харчування. Відрізняється і тех-
нологія організації екскурсійного маршруту, ви-
бору об’єктів показу, змісту і форми подачі самої 
паломницької екскурсії. Якщо для груп культур-
но-пізнавальних турів розміщення в готелі з ве-
ликою кількістю атракцій та ситне харчування 
в ресторані або кафе є важливим, то для палом-
ника цей факт є абсолютно не важливим, на від-
міну від розміщення в монастирі, чи близькість 
розміщення до святинь, так як і дотримання ді-
єтичної їжі у дня посту, тощо. Ізраїль має добре 
розвинуту систему готельно-ресторанного бізне-
су, проте паломники часто є невибагливими до 
побутових умов перебування і потребують зде-
шевлення туристичних паломницьких поїздок за 
рахунок проживання, харчування та транспорт-
ного переміщення. Організатори паломницьких 
турів в усьому світі мають враховувати специ-
фіку паломницьких поїздок і відповідним чином 
планувати час, розумно поєднуючи екскурсію та 
участь паломників у службах, обрядах. У той же 
час, вже на стадії комплектування групи слід 
враховувати інтереси людей, інформувати їх про 
специфіку туру, ризикуючи, в іншому випадку, 
створити в одній туристичній групі конфлікт, 
між людьми, які приїхали в одне місце, але які 
мають різні цілі [10, с. 15].

Відмінності цілей обумовлюють відмінність 
вибору і використання методичних прийомів по-
казу і розповіді, стилю спілкування з групою, 
використання спеціальної лексики тощо. Часто 
невиправдано вважається, що паломництво пе-
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реслідує лише релігійні цілі, повністю виключа-
ючи загальну інформацію та екскурсії. При ор-
ганізації паломницьких турів слід враховувати 
інтелектуальна та вікові особливості, емоційний 
стан учасників поїздки, можливі збіги палом-
ницького туру з днями релігійних свят. Важливе, 
а іноді й визначальне значення для організації 
релігійно-пізнавального туризму має взаємодія з 
релігійними структурами щодо їх організації та 
допомоги проведення [7, с. 42].

Організацією даного аспекту в Ізраїлі займа-
ється великий штат гідів-перекладачів, що об-
слуговують паломницькі тури. Заздалегідь вра-
ховують всі вищенаведені нюанси, враховують 
основні паломницькі інтереси подорожуючих і 
працюють з урахуванням побажань духовних 
мандрівників, у питаннях самого змісту екскур-
сій та часу перебування в основних святинях, 
враховуючи режим роботи сакральних об’єктів і 
можливості транспортного забезпечення достав-
ки паломників.

І ще однією з переваг Ізраїлю є те, що він має 
розгалужену транспортну систему, що дозволяє 
організувати подорож якнайкраще із технічної 
точки зору також.

Не дивлячись на позитивні сторони організа-
ції паломництва в Ізраїлі, була визначена низ-
ка проблем, що переважно носить політичний 
характер. Зокрема, у зв’язку із постійною по-
літичною напругою та підвищеними заходами 
безпеки, поліцейськими активно практикуються 
перевірки особистих речей громадян при вході у 
торговельні центри, організації, банки та у міс-
цях скупчення людей. Туристам і паломникам 
необхідно чітко виконувати вимоги представ-
ників правоохоронних органів Ізраїлю, а також 
служб безпеки в аеропортах, установах та інших 
громадських місцях країни, включаючи масові 
паломницькі центри та зібрання під час богослу-
жінь та ін. Необхідною вимогою владних структур 
є завжди мати при собі паспорт. Не зважаючи на 

той факт, що рівень терористичної загрози в Із-
раїлі останнім часом значно знизився, паломни-
кам рекомендується, по-можливості, утриматися 
від відвідання заходів з масовим скупченням лю-
дей. Деякі паломники вважають, що паломництво 
до Святої Землі потрібно заохочувати і стимулю-
вати, оскільки воно підтримує місцеві релігійні 
спільноти, а також паломники можуть зробити 
важливий вклад у вирішення постійно триваючо-
го ізраїльсько-палестинського конфлікту [1, с. 16].

Висновки з проведеного дослідження. Ре-
зюмуючи вищенаведене, перспективи розвитку 
паломницького туризму в Ізраїлі є очевидними, 
оскільки поїздки такого роду можуть зацікавити 
широке коло осіб. Влада Ізраїлю розглядає па-
ломництво як важливий елемент прибутків для 
держави. Експерти з питань розвитку палом-
ництва бачать в ньому ефективний спосіб під-
тримати християн Святої Землі як в духовно-
му значенні, так і в матеріальному. Переважно 
толерантно і схвально ставляться до християн-
ських паломників представники усіх інших етно 
релігійних спільнот на Святій Землі – араби і 
євреї, мусульмани та іудеї, оскільки в них бачать 
своєрідні «мости миру» між палестинцями та із-
раїльтянами [5, с. 19].

Ізраїль постає потужним паломницьким цен-
тром глобального значення, який концентрує на 
своїй території найвідоміші релігійні святині і 
притягує до себе великі потоки релігійних турис-
тів із різних регіонів світу. Вплив паломницького 
туризму на економіку країни є досить значним і 
стимулює розвиток, у першу чергу самих релі-
гійних центрів, а також сприяє міжкультурному 
діалогу і збереженню миру в регіоні.

Також важливо зазначити, що усі існуючі пе-
реваги Ізраїлю можливо використати в Україні, 
як перспективному туристичному осередку саме 
релігійно-паломницького туризму, зважаючи на 
вражаючу історично – релігійну спадщину на-
шої країни. 
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Постановка проблеми. Однією з найгостріших 
екологічних та соціальних проблем є забруднен-
ня атмосферного повітря антропогенними дже-
релами (промисловість, транспорт, опалювальні 
системи). Щорічно в атмосферу викидається ве-
лика кількість різноманітних речовин, кожна з 
яких небезпечна для живих організмів і завдає 
шкоди матеріальним цінностям (будівлі, спору-
ди, дорожні покриття тощо), наносячи великі 
економічні збитки. Антропогенне забруднення 
атмосфери становить лише 0,5% від загального 
забруднення природними явищами (пилові бурі, 
виверження вулканів, лісові пожежі тощо), але 
саме цей тип забруднення має найбільш негатив-
ний вплив на навколишнє середовище [1].

Застосування недосконалих технологій, від-
сутність надійних та ефективних очисних спо-
руд, збільшення кількості автомобілів призвели 
до критичного стану атмосферного повітря. Рі-
вень технологій у більшості виробництв україн-
ської промисловості та сучасний стан основних 
виробничих фондів багатьох підприємств не від-
повідають вимогам екологізації виробництва. Не-
доліки природо-користування минулих років, 
дефіцит коштів на переозброєння виробництва і 
впровадження прогресивних екологічно безпеч-
них технологій при одночасному впливі цих фак-
торів привели до загострення екологічної кризи. 

Перед світовою спільнотою стоїть завдання 
шляхом раціонального використання зберегти 
багатства природи сьогодні і відвернути негатив-
ні наслідки втручання людини у майбутньому. 
Для цього необхідне всебічне вивчення характе-
ру антропогенного навантаження та аналіз кіль-
кісних і якісних змін, що відбуваються у природі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема забруднення навколишнього серед-
овища відображена у працях вчених і практиків 
України та країн СНД: Балацького О.Ф., Бурді-
яна Б.Г., Глухова В.В., Грабинського І.М., Дани-
лишина Б.М., Данилка В.К., Думнова А.Д., Ка-
занської Є.В., Коржаневської Є.І., Лісочкіної Т.В., 
Міщенка В.С., Пінігіна М.А., Прокопова Є.В., Са-
хаєва В.Г., Трудової М.Т. та інших.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на числен-
ні розробки, актуальним залишається питання 
статистичного моніторингу антропогенного на-

вантаження атмосферного повітря на основі еко-
номіко-статистичних методів дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
статистична характеристика забруднення та 
охорони атмосферного повітря, взаємозв’язок 
між діяльністю суб’єктів господарювання та ви-
кидами в атмосферне повітря.

Виклад основного матеріалу. Статистичне до-
слідження забруднення атмосферного повітря 
базується на основі трьох блоків показників, які 
відображають джерела антропогенного забруд-
нення атмосфери; безпосередньо викиди забруд-
нюючих речовин та заходи щодо охорони атмос-
ферного повітря.

Перший блок показників необхідно розгляда-
ти з позиції галузей та процесів, які здійснюють 
викиди в атмосферне повітря. Сюди доцільно 
відносити такі показники, як загальний обсяг ви-
кидів, обсяг викидів з розрахунку на підприєм-
ство, структура галузей та процесів забруднюва-
чів тощо. Другий блок показників представлений 
структурою викидів забруднюючих речовин ви-
кидів, їх динамікою та направленістю. Та третій 
блок охоплює показники щодо повітроохоронних 
заходів, структури їх фінансування та ефекту 
від їх здійснення.

На основі аналізу даних щодо викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря виявлено 
позитивні тенденції щодо їх зниження (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин  
у повітря, тис. т, 1990-2015 рр. [2]

Темп росту загального обсягу викидів у 2015 р. 
у порівнянні з 1990 р. становив 29,1%, з 1995 р. – 
60,4%, з 2000 р. – 76,5%. Темп росту викидів від 
стаціонарних джерел теж характеризується 
зниженням у 2015 р. в порівнянні з 1990 р. на 
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30,3%, з 1995 р. – 50,2%, з 2000 р. – 72,8%. Схожа 
тенденція і щодо обсягу викидів від пересувних 
джерел. Так у 2015р. в порівнянні з 1990 р. темп 
росту становив 27,2%, з 2005 р. – 92,6%, з 2000 р. 
117,15%. Така тенденція пояснюється значними 
соціально-економічними потрясіннями в період 
становлення незалежності України, що харак-
теризувалася зниженням обсягів виробництва та 
скороченням діючих виробничих потужностей.

Динаміку обсягів викидів у атмосферне пові-
тря можна описати за допомогою логарифмічного 
рівняння тренду:

Yt = –2719 ln(x) + 19883            (1)
Дане рівняння забезпечує тісноту зв’язку на 

рівні 74,24%. Це свідчить про відносно рівномірну 
зміну досліджуваного явища в геометричній про-
гресії. 

Динаміка обсягів викидів від стаціонарних 
джерел теж описується логарифмічним рівнян-
ням тренду:

Yt = –1836 ln(x) + 9319             (2)
Коефіцієнт детермінації становить 82,51%, що 

свідчить про тісний зв’язок між досліджуваними 
явищами.

Динаміку обсягів викидів від стаціонарних 
джерел найбільш точно описує рівняння парабо-
ли другого порядку, яке характеризується щіль-
ністю зв’язку на рівні 47,06%:

Yt =11,73х2 – 374,16х + 4737,30       (3)
Рівняння тренду щодо загального обсягу ви-

кидів у навколишнє середовище та викидів від 
стаціонарних джерел придатні для подальшого 
прогнозування при відносно стійкому розвитку 
факторів, які на них впливають внаслідок висо-
кої щільності зв’язку. Обсяг викидів від пересув-
них джерел характеризується незначним рівнем 
щільності та високою варіацією показників, що 
ускладнює його подальше прогнозування. Однак 
на основі кореляційно-регресійного аналізу вияв-
лено прямий зв’язок між викидами від пересув-
них джерел та обсягами виробництва: 

Yt = 48,032 + 0,501x                (4)
де У – викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферу від пересувних джерел, тис. т 
Х

1
 – валовий регіональний продукт, млн грн;

Результати даного аналізу свідчать про збіль-
шенням викидів на 0,501 тис. т із зростання ва-
лового регіонального продукту на 1 млн грн. Про 
тісноту залежності свідчить величина коефіцієн-
та кореляції який становить 0,82. Розрахований 
на його основі коефіцієнт детермінації вказує 
на те, що 67,26% варіації викидів від пересув-
них джерел зумовлено зростанням кількості пе-
ресувних джерел та виробничих потужностей, 
які представлені валовим регіональним продук-
том, що у сукупності з іншими факторами не-
гативно впливають на навколишнє середовище. 
Отже, дана ситуація свідчить про неврахуван-
ня екологічного фактора при використанні авто-
транспортних засобів. Зі зростанням виробничих 
потужностей та посиленні кооперації між регіо-
нами зростають і прибуток підприємств, і доходи 
населення, але природно-ресурсний потенціал 
зазнає невідворотної шкоди.

Функціонування автомобільного транспорту 
супроводжується потужним негативним впливом 
на всі складові довкілля, особливо на атмосферне 
повітря. Значну небезпеку автомобілі створюють 
у населених пунктах та містах, де високі показ-
ники щільності населення. Нині у великих містах 
зосереджено 60–70% парку транспортних засобів 
України, а на одну тисячу мешканців міст при-
падає 100 та більше автомобілів [3].

Специфіка негативного впливу автомобільного 
транспорту проявляється у високих темпах росту 
кількості автомобілів; їх просторовій розосеред-
женості; у безпосередній близькості до житло-
вих районів; вищій токсичності викидів порівня-
но з викидами стаціонарних джерел; складності 
реалізації заходів по захисту від забруднення 
транспортними засобами; розташуванні джерел 
забруднення на земній поверхні, внаслідок чого 
відпрацьовані гази накопичуються в зоні дихан-
ня людини і слабше розповсюджуються вітром.

Для більш детального аналізу нами було оці-
нено ряд факторів, які впливають на викиди від 
пересувних джерел. Шляхом ітерації було ви-
ключено фактори, які мають функціональний 
зв’язок та між якими виявлена мультиколінеар-
ність. У результаті отримано кореляційно-регре-
сійне рівняння залежності викидів від пересувних 
джерел (У) від пасажирообороту автомобільним 
транспортом (автобуси) за регіонами, млн пас. км 
(Х

1
), відправлення пасажирів залізничним тран-

спортом за регіонами, млн (Х
2
), вантажообороту 

автомобільного транспорту за регіонами, млн ткм 
(Х

3
), кількістю автозаправних станцій, од. (Х

4
): 

Yx = –3,35 + 0,01x
1 
+ 0,29x

2 
+ 

0,01x
3 
+ 0,18x

4
                   (5)

Отже, зростання кількості пасажирообороту 
автобусами на 1 млн пас. км та залізничним тран-
спортом на 1 млн спричиняє збільшення обсягів 
викидів відповідно на 10 т і 290 т. Із зростанням 
вантажообороту автомобільним транспортом на 
1 млн ткм обсяг викидів збільшується на 10 т. 
Суттєвий також зв’язок між обсягами викидів та 
кількістю автозаправних станцій, які призводять 
до зростання обсягу викидів на 180 т. Забруд-
нення довкілля автозаправними станціями відбу-
вається за рахунок потрапляння в атмосферне 
повітря випаровувань палива. Викиди випарів 
палива відбувається: під час заправки ємкостей 
АЗС від цистерн заправників; зберігання палива 
в ємкостях; під час безпосередньої заправки ав-
томобілів [4].

Суттєвість даних досліджень підтверджує ко-
ефіцієнт кореляції на рівні 0,90 та коефіцієнт де-
термінації, який свідчить про залежність викидів 
від пересувних джерел від обраних факторів на 
81,62%. 

Станом на 2015 р. основними джерелами за-
бруднення виступають галузі, які займаються 
постачанням електроенергії, пари та кондиційо-
ваного повітря – 42%, переробна промисловість – 
34%, добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів – 18%, сільське, лісове та рибне госпо-
дарство – 3%, транспорт – 3% (рис. 2).

Однак, всередині кожної з галузей теж при-
сутня значна варіація між об’єктами забрудню-
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вачами. Зокрема в енергетиці установки для спа-
лювання (котлоагрегати) потужністю 300 МВт 
за 2015 р. викинули забруднюючих речовин 
29332,4 т одним підприємством, що складає 
21,6% від усіх виробничих та технологічних про-
цесів. У переробній промисловості 21% припадає 
на технологічні процеси в чорній металургії та 
вугільній промисловості та 13% на агломераційні 
установки, що в 2015 р. склало відповідно 3025,8 т 
і 35359,1 т викидів на одне підприємство. У сіль-
ському господарстві основне навантаження при-
падає на ентеральну (кишкову) ферментація – 
1,3% (63,9 т з підприємства), що представлена 
викидами від утримання сільськогосподарських 
тварин, а також прибирання, збереження та ви-
користання гною, органічних сполук – 1% (52,2 т 
з підприємства).

Виробництва розміщені нерівномірно по тери-
торії України, і як наслідок – нерівномірне ан-
тропогенне навантаження на атмосферне повітря. 
Існують центри надмірного зосередження про-
мисловості, що характеризуються підвищеною 
фондо-, ресурсо-, трудомісткістю і високим ан-
тропогенним впливом на навколишнє середовище. 

Територіальна варіація рівня забрудненості 
атмосферного повітря досить висока (табл. 1). 

У 2015 р. викиди шкідливих речовин в роз-
рахунку на 1 км2 коливалися від 2003,6 кг в 
Херсонській області до 36781,1 кг в Донецькій та 
213750 кг в м. Києві, в розрахунку на душу на-
селення – від 37,5 кг в Чернівецькій області до 
268,4 кг в Дніпропетровській. Зі зменшенням се-
редніх рівнів показників загального забруднення 
на 1 особу зменшилась і їх варіація. За період 
2000-2015 рр. спостерігається зменшення прак-
тично усіх показників (середнього рівня викидів, 

розмаху варіації та коефіцієнту осциляції). Од-
нак негативним явищем є зростання мінімальних 
значень у 2015 р., що свідчить про підвищення 
порогу викидів регіонами, де спостерігалася най-
сприятливіша екологічна ситуація.

Викиди в атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел характеризуються зниженням міні-
мальних та максимальних значень, середнього 
показника по Україні та рівня варіації між ре-
гіонами. Однак дана тенденція простежується 
одночасно зі зниженням активності підприємств, 
наявності часткової інформації щодо викидів у 
Донецькій і Луганській областях, де знаходилась 
значна частка промислових підприємств та по-
вної відсутності даних щодо Автономної Респу-
бліки Крим. 

Тенденція до зростання спостерігається щодо 
викидів від пересувних джерел забруднення. 
У 2015 р. зросло середнє значення викидів на 
6574,1 кг на км2 та на 1,1 кг на особу. Також посили-
лася варіація між максимальними та мінімальни-
ми значеннями, що свідчить про значні диспропор-
ції у соціально-економічному розвитку регіонів.

За результатами проведених досліджень ви-
явлено, що статистичний аналіз викидів у атмос-
ферне повітря є важливим складовим елементом 
національного господарського комплексу, адже 
забезпечує імплементацію господарського ви-
користання природних ресурсів та охорони до-
вкілля в чинник соціально економічного підне-
сення. Оскільки розвиток країни в перспективі 
буде спиратися на використання природних ре-
сурсів, мають відбутися вагомі зміни в характе-
рі природокористування і управління викидами 
в атмосферу зокрема. Основні зусилля повинні 
спрямовуватися на забезпечення очищення ат-
мосферного повітря на основі проведення ресур-
созберігаючої політики, розробки більш ефек-
тивних технологій їх видобутку і використання. 
На даний час ефективність природоохоронних 
заходів у розрізі областей можна охарактеризу-
вати як недостатню. На основі кореляційно-ре-
гресійного аналізу залежності загальних викидів 
в атмосферне повітря (Y), тис. т та фактичних 
витрат на заходи, спрямовані на зменшення ви-
кидів у повітря за регіонами (Х

1
), тис. грн ви-

явлено, що із зростанням витрат на повітроо-
хоронні заходи на тисячу гривень обсяг витрат 
знизиться на 1 т.

Таблиця 1
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря у розрахунку на квадратний кілометр  

території та на душу населення різними джерелами забруднення [2]

Роки Показники
Стаціонарними джерелами 

на
Пересувними джерелами 

на

Стаціонарними і 
пересувними джерелами 

на
1 км2 1 особу 1 км2 1 особу 1 км2 1 особу

2000

 
_
х , кг

x max, кг
x min, кг

R, кг
V

R
,%

6558,0
59958,8
407,5

59551,3
9,1

80,0
323,0
4,4

318,6
4,0

3228,5
165198,1
1233,4

163964,7
50,8

39,4
54,8
23,5
31,3
0,8

9786,6
225156,9
1640,9

223516,0
22,8

119,4
377,8
27,9
349,9
2,9

2015

 
_
х , кг

x max, кг
x min, кг

R, кг
V

R
,%

5783,2
34626,4
233,8

34392,6
5,9

47,5
221,7
3,5

218,2
46

9802,6
180375,0

666,7
179708,3

18,3

40,5
72,5
8,0
64,5
1,6

15585,6
213750,0
2003,5

211745,5
13,6

88,0
268,4
37,5
230,9
2,6

Сільське, лісове та 
рибне господарство

3%

Добувна 
промисловість і 

розроблення 
кар’єрів

18%

Переробна 
промисловість

34%

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого 

повітря
42%

Транспорт
3%

Рис. 2. Основні галузі-забруднювачі повітря  
за 2015 рік, тис т [2]
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Yx = 130,192 + 0,001x1               (6)
Однак, дані заходи впливають на рівень ви-

кидів лише на 46,1% про що свідчить коефіці-
єнт детермінації. Відповідно потрібно посилити 
на рівні держави відповідальність за збільшення 
викидів та за допомогою матеріальних та нема-
теріальних заходів стимулювати підприємств-
забруднювачів до запровадження ресурсозбері-
гаючих технологій. 

Висновки і пропозиції. Кризова екологічна 
ситуація, що виникла в даний час на Україні, 
об’єктивно є результатом загальної несприятли-
вої соціально-економічної обстановки і політики 
природокористування в країні, що склалася в по-
передні роки. У сучасних умовах стало очевид-

ним, що проблема навколишнього середовища й 
економічного розвитку не можуть розглядатися 
відокремлено.

Таким чином, комплексний аналіз показників 
забруднення та охорони атмосферного повітря 
показав, що будь-який вид виробничо-госпо-
дарської діяльності справляє на неї негативний 
вплив. Проведений аналіз джерел забруднення, 
галузевої і регіональної варіації рівнів забруд-
нення, а також наслідків забруднення атмосфе-
ри в Україні показав тенденцію посилення не-
гативного пресингу на атмосферу в результаті 
недостатньої економічної зацікавленості вироб-
ничих об’єктів в ефективній природоохоронній 
діяльності.
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Аннотация
Проведен анализ основных тенденций выбросов в атмосферу в разрезе стационарных и передвижных источников. 
Выяснено, что рационализация статистики природопользования предусматривает рассмотрение природных процессов 
и производственной деятельности как единой биоекономической системы. Обосновано влияние факторов на форми-
рование выбросов от передвижных источников. Выявлено, что статистический анализ развития сферы природополь-
зования является важным составным элементом национального хозяйственного комплекса, ведь обеспечивает импле-
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Summary
The analysis of the main trends of atmospheric emissions in terms of stationary and mobile sources. It was found that the 
rationalization of Natural Resources statistics include consideration of natural processes and industrial activities bioeko-
nomichnoyi as a single system. Grounded factors influence the formation of emissions from mobile sources. Found that a 
statistical analysis of the development of povitrokorystuvannya is an important component of national economic complex, 
because standardization ensures implementation of human and environmental load factor in the socio-economic growth.
Key words: air emissions, stationary sources, mobile sources, correlation and regression analysis, trend.
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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 управ-

ління витратами в умовах кризи в межах про-
цесного підходу, визначення та ідентифікація 
процесів реалізується на базі методології функ-
ціонального моделювання IDEF0. Призначення 
IDEFO формалізація та опис бізнес-процесів. 
Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне 
представлення об'єктів, що значно полегшує 
розуміння предметної області. В IDEF0 розгля-
даються логічні зв'язки між роботами, а не по-
слідовність їх виконання в часі [1]. Розглянув-
ши основні теоретичні аспекти варто перейти 
до розгляду існуючої бізнес-моделі управління 
витратами на підприємстві ТОВ «А». Підпри-
ємство ТОВ «А» виконує процес управління 
витратами в умовах кризи в чотири етапи. На 
рис. 1, 2, 3, 4, 5 розглянемо етапи бізнес-процесу 
управління витратами, що використовується на 
підприємстві. До процесу управління витратами 
підприємства в умовах кризи входить: аналіз 
структури витрат, аналіз абсолютних показни-

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

та її декомпозиція

ків витрат в динаміці, виявлення ознак кризи в 
управлінні витратами та розробка й реалізація 
заходів з подолання кризи на підприємстві. Всі 
процеси є важливими та необхідними для ефек-
тивного та якісного управління витратами під-
приємства 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; 
зіставлення 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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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 «придбан-
ня права вимоги на виконання зобов’язань у гро-
шовій формі за поставлені товари чи надані по-
слуги із взяттям на себе виконання таких вимог 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-

© Пономарьова О. Б., Дегтярьова Є. М., 2016
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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 
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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.

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.

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 
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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. Фисуна 
[8], а також низки інших. Не заперечуючи цін-
ність вище перелічених праць вважаємо за до-
цільне поглибити теоретичні аспекти призначен-
ня та ролі недержавного пенсійного забезпечення 
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. 

© Жмурко Н. В., Левкевич А. Ю., 2016
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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 

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

Солідарна пенсійна система Пенсійний фонд України 

Накопичувальна пенсійна 
система 

Накопичувальний фонд та органи його 
управління 

(індивідуальні пенсійні рахунки)

Система недержавного 
пенсійного забезпечення 

Страхові організації 
(договори страхування довічної пенсії) 

Банківські установи 
(договори пенсійних депозитних 

рахунків) 

Недержавні 
пенсійні 
фонди 

та органи їх 
управління 
(пенсійні 
контракти) 

Корпоративні 

Відкриті 

Професійні  

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



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 29

6 (13), december 2016

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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Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
застосування реклами підприємствами різного 
ешелону є настільки необхідним, як і їх діяль-
ність взагалі. Це, насамперед, зумовлено поси-
ленням процесу глобалізації та інтернаціоналі-
зації виробництва та збуту товарів та послуг, а 
від так посиленням конкуренції та необхідністю 
посиленої боротьби за клієнта як на національ-
ному, так і на світовому ринку. Використання ре-
клами набуває все більш інтенсивніших форм у 
світовому вимірі, оскільки рекламна інформація 
дає змогу, по-перше, найбільш вигідно розкрити 
найкращі сторони того чи іншого товару чи по-
слуги, по-друге, познайомити зі своїм брендом, 
торговою маркою велику аудиторію споживачів, 
по-третє, загітувати до вибору власного продук-
ту якомога більшу кількість потенційних спожи-
вачів, по-четверте, реклама є рушієм розвитку 
та спонукає людей до дій, що є основою збутової 
діяльності. Саме тому дослідження даної тема-
тики відповідає питанням часу і є неабияк акту-
альним сьогодні.

Постановка завдання. До основних завдань 
дослідження слід віднести визначення рівня та 
основних тенденцій розвитку світового медійного 
рекламного ринку, а також вияв найновітніших 
засобів просування товарів та послуг за допомо-
гою реклами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню основних тенденцій розвитку сві-
тового ринку реклами та рекламних засобів при-
свячені праці багатьох вітчизняних та зарубіж-
них авторів, зокрема, Є. Ромата, Г. Почепцова, 
Л. Троадека, Д. Каммінза, А. Дейяна, К. Брауна, 
А. Панкрухіна та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо виділити ринок реклами з-поміж ринків 
товарів та послуг, то можна стверджувати, що 
він не лише поділяє усі економічні закони та за-
кономірності, а й виступає способом комунікації 

учасників усіх інших ринків, тобто є особли-
вим ринком з надання послуг. На даному ринку 
функціонують чимало представників (рекламних 
агенцій, медіа компаній, маркетингових агенції 
та ін.), що спроможні задовольнити попит вироб-
ників товарів та послуг, забезпечуючи доведення 
до широкого загалу споживачів їхнього меседжу. 
Впродовж декількох останніх десятиліть даний 
ринок досяг глобального масштабу, сприянням 
чому стало посилення глобального виробництва 
та збуту великими міжнародними компаніями, а 
також всебічний розвиток комунікаційних та ІТ-
технологій та активне впровадження інновацій 
чи не у всі сфери діяльності людства.

Рекламний ринок – це сукупність спеціалі-
зованих рекламних агентств, рекламних і мар-
кетингових служб, наявних в промислових фір-
мах, торгівлі, в ЗМІ, в зовнішньоекономічному 
комплексі країни, які беруть участь в поширенні 
платної інформації про товари, послуги, ідеї, імі-
джі організацій [1].

Оцінка розміру світового рекламного ринку 
дає нам уявлення про його масштаб, а також 
про кількість ресурсів, що їх затрачають підпри-
ємства та організації для налагодження каналів 
просування власного продукту. Для визначення 
масштабу світового медійного рекламного ринку 
(табл. 1) в міжнародній практиці прийнято ко-
ристуватись загальним обсягом витрат рекламо-
давців на рекламні послуги за певний проміжок 
часу (рік), які надаються основними медіа (ТБ, 
газети, журнали, Інтернет, радіо, зовнішня ре-
клама та ін.). 

Як видно з таблиці 1, в період з 2014 року 
спостерігається стійка тенденція до зростання 
обсягів світового медійного рекламного ринку у 
абсолютному вимірі. За прогнозами фахівців ав-
торитетного міжнародного дослідницького центру 
«ZenithОptimedia» така тенденція збережеться 
як у поточному році, так і, щонайменше, наступні 
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4 роки. Згідно з прогнозами, у 2018 році світовий 
медійний рекламний ринок зросте на 35,5 % по-
рівняно з 2014 роком. Цей факт підтверджує не 
лише наміри рекламодавців зберегти обсяг витрат 
на рекламні заходи, а й їх готовність витрачати 
ще більше, задля забезпечення власних потреб. 

Порівняймо прогнози зростання світового ВВП 
та витрат на рекламу у світі у відсотковому спів-
відношенні, які були проведені міжнародним до-
слідницьким центром «ZenithОptimedia» (рис. 1).

 

4.0
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ВВП Рекламні витрати

Рис. 1. Прогноз зростання ВВП та витрат  
на рекламу у світі, % [3] 

Як бачимо, прогнозоване зростання реклам-
ного ринку вже наближається та продовжить 
наближатися до зростання світової економіки у 
відносному вираженні. Причиною даного прогно-
зу можна вважати швидке відновлення низки єв-
ропейських ринків, постраждалих від фінансової 
кризи, а також зростання нових ринків у Афри-
ці, Азії й Латинській Америці, які стають відкри-
тими і цікавими міжнародним рекламодавцям.

Щодо основних рекламодавців світу, то за да-
ними міжнародного центру маркетингових дослі-

джень «AdvertisingAge», до дванадцяти лідерів 
за обсягом витрат на рекламу входять наступні 
відомі світові бренди (табл. 2):

Так, найбільший глобальний рекламода-
вець – «Procter & Gamble» представляє близь-
ко 300 брендів, «Unilever» – десятки торгових 
марок побутової хімії та продуктів харчування, 
«Volkswagen Group» – 12 автомобільних марок і 
т. д. Всі вони є прикладом того, що рекламні за-
ходи є необхідним і дієвим способом просування 
продукту на ринок.

Основним каналом поширення рекламної ін-
формації вважається ТБ (рис. 2). Проте за остан-
нє десятиріччя все більшої популярності серед 
джерел поширення рекламної інформації наби-
рає Інтернет. З розвитком технологій різні на-
уковці почали розмежовувати поняття стаціо-
нарного та мобільного Інтернету. Використання 
останнього у рекламних цілях, як видно з рис. 2, 
за прогнозами у 2018 році порівняно з 2015 роком 
зросте у більш ніж 2 рази.

 

Рис. 2. Розподіл світового рекламного бюджету між 
різними медіа у 2015 р. та прогноз на 2018 р., % [4]

У свою чергу друковані медіа з часом все 
більше витісняються електронними носіями ін-
формації, зокрема, як канал рекламування. Про 
це, згідно прогнозу на 2018 рік, свідчить зни-
ження рекламних витрат у газетах на 2,9 %, у 
журналах – на 1,5 %. Причиною невтішний про-
гнозу для традиційних ЗМІ в контексті рекла-
мування може бути тотальна інформатизація 
світового суспільства. Середньостатистичний 
житель цивілізованого світу з кожним роком 
все менше користується газетами та журналами 
для отримання тієї чи іншої інформації, менше 
переглядає Телебачення, натомість більше ви-
користовує мережу Інтернет (із стаціонарним та 
мобільним підключенням) для пошуку необхід-
ної інформації.

Саме тому, сьогодні у всьому світі відбуваєть-
ся розробка принципово нових методів рекламу-
вання. Першість в даному процесі належить Ки-
таю, Південній Кореї та Японії, які здійснюють 
революцію у винаходах електронної та робото-
техніки. 

Вже сьогодні існують альтернативні засо-
би рекламування з використанням інноваційних 
технологій. Дослідники в сфері маркетингу роз-
робили рекламу, рівень ефективності якої є на-
багато вищим, ніж більшість сучасних, масово 
використовуваних,  методів рекламування.  Для 
подачі даних використовуються новітні техноло-
гії, технічне та програмне забезпечення та не-
стандартні способи подачі інформації.

Таблиця 1
Загальні витрати на медіа рекламу у світі  

у 2014-2015 р.р. та прогноз на 2016-2020 р.р., 
млрд. дол. США 

Рік Загальні витрати Приріст, %
2014 448,48 5,7
2015 513,07 5,0
2016 542,55 5,7
2018 607,70 12,0

Джерело: розроблено автором за матеріалами [3]

Таблиця 2
Найбільші рекламодавці світу у 2015 році

№ Назва компанії Витрати, млрд. дол. США
1 Procter & Gamble 11,2
2 Unilever 7,5
3 L’Oreal 6,8

4 The Coca-Cola 
Company 5,9

5 Toyota 5,5
6 Volkswagen Group 5,1
7 Nestlй 4,7
8 General Motors 4,2
9 Mars Inc 3,8
10 McDonald’s 3,1
11 Reckitt Benckiser 2,7
12 Sony 2,5

Джерело: розроблено автором за матеріалами [4]
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Однією з найбільш дієвих є технологія, розро-
блена компанією «X3DTechnologiesCorporation» – 
X3D-video, суть якої – розміщення реклами за до-
помогою великих відео моніторів в місцях великого 
скупчення людей. Увагу споживача приваблює 
тривимірне зображення, що містить рекламну ін-
формацію. Використовують також тривимірне зо-
браження чоловіка чи жінки, яке цілодобово ре-
кламує товар, такий собі «віртуальний промоутер». 

Не менш ефективним є ще один нестандарт-
ний підхід в рекламуванні товарів – технологія 
інтерактивної взаємодії «JustTouch». Суть цієї 
технології полягає в тому, що за допомогою ве-
ликого інтерактивного табло, споживач може сам 
знаходити всю необхідну інформацію про товари, 
які його цікавлять.

Результатом постійної роботи маркетологів 
є ще одна технологія яку розробила компанія 
«GestureTek». Технологія має назву «GroundFX». 
Це сучасна інтерактивна проекція, яка дозволяє 
людині не просто спостерігати за рекламним ого-
лошенням, а й приймати в ньому участь. Коли 
будь-хто проходить повз рекламне оголошення, 
воно відразу привертає її увагу за допомогою 
різних ефектів. На віртуальній поверхні води 
з’являться круги, може з’явитися якась тварина, 
людина навіть може зіграти в футбол і забити 
віртуальний м’яч в віртуальні ворота.

Наступною інновацією є японська технологія 
«FreeFormatProjection». За допомогою даної тех-
нології на будь-яку поверхню можна спроекту-

вати зображення різноманітних персонажів, що 
створює відчуття їх присутності. Дана технологія 
здатна вразити уяву і привернути увагу будь-
якого глядача, навіть найбільш байдужого, через 
що має великий успіх в рекламній діяльності. 

Хоча дані засоби є прогресивними і ефектив-
ними для застосування у рекламних цілях, однак 
їх вартість є високою, а тому вони доступні не 
всім. Лише найбільші компанії можуть собі до-
зволити використання передових технологій у 
якості рекламних засобів.

Висновки з проведеного дослідження. Із рос-
том світової економіки спостерігається й тенден-
ція росту на світовому медійному рекламному 
ринку. Поряд із цим, відбувається значне закрі-
плення та розширення обсягів діяльності осно-
вних рекламодавців (компаній-гігантів) як лі-
дерів даного ринку, можливості яких з кожним 
роком зростають. Саме вони виступають двигу-
ном прогресу у розвитку передових технологій, 
зокрема, й у медіа індустрії. Вже сьогодні люд-
ству доступні альтернативні засоби реклами: Ін-
тернет та технології віртуальної реальності, які 
є ще більш практичними та ефективнішими для 
застосування в рекламних цілях. Однак існують 
і негативні наслідком цих змін: посилення конку-
рентної боротьби за споживача підприємствами 
світу, зростання потенційної неспроможності ви-
ходу середніх та малих товаровиробників на зо-
внішні ринки, зростання потоків інформації ре-
кламного характеру у світових медіа.
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Постановка проблеми. Основою формування 
корпоративних зв’язків вищого навчального за-
кладу є його корпоративна культура, що являє 
собою організовану систему, побудовану на прин-
ципах самоцінності знання, свободи навчання, 
яку впевнено можна назвати конкретним спосо-
бом реалізації ідей вищої освіти. Програма фор-
мування системних зв’язків вищого навчального 
закладу з підприємствами і організаціями різних 
галузей економіки, галузевими асоціаціями, дер-
жавними установами дозволяє здійснювати ко-
ординування організації і проведення виробничої 
практики студентів вищого навчального закладу, 
сприяти працевлаштуванню випускників, коор-
динувати функції структурних підрозділів вузу 
щодо його позиціонування і просування на ринку 
освітніх послуг у сучасному бізнес-середовищі, 
надавати платні послуги стороннім організаціям 
стосовно підготовки і підвищення кваліфікації їх 
персоналу, а також інших послуг інформаційного 
і консультаційного характеру.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в створенні системи цілеспрямова-
них дій з формування і розвитку корпоративних 
зв’язків вищого навчального закладу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Добре рекламований корпоративний імідж ви-
щого навчального закладу допомагає йому ви-
ходити на нові ринки, знаходити спільну мову 
з місцевою владою, з потенційними клієнтами і 
партнерами. У просуванні та використанні кор-
поративного іміджу найважливішу роль відігра-
ють засоби масової інформації, які пропонують і 
пояснюють громадськості, партнерам та клієнтам 
якісні характеристики та можливості фірми, ви-
користовуючи різні засоби, методи, ритуали. 

Формування  корпоративних комунікацій ви-
щого навчального закладу здійснюється на різ-
них рівнях [8]: 

1) загальний рівень, до якого відносяться ви-
димі зовнішні факти, а точніше візуальна основа 
ВНЗ; 

2) поведінковий рівень, який включає загальні 
норми, правила поведінки, стиль спілкування у 
ВНЗ;

3) розвиваючий рівень, елементами якого є 
тренінги, семінари всередині організації; 

4) ціннісний рівень, який складається із сис-
теми колективно розділених цінностей, символів, 
переконань, зразків поведінки. 

Розглянемо детально різні елементи корпора-
тивних зв’язків, що визначають сприйняття вузу 
реальними та можливими споживачами його 
освітніх товарів і послуг (таб. 1).

Поведінка персоналу ВНЗ по відношенню до 
своїх основних клієнтів повинна бути головним 
об’єктом уваги топ-менеджменту освітнього за-
кладу. Важливо домагатися того, щоб кожен 
викладач, і кожен студент розумів і добре усві-
домлював, які його вчинки можуть розладнати 
склались чи складаються відносини вузу з клі-
єнтами, а які, навпаки, поліпшити, зберегти, за-
кріпити. За висловом Ю.Д. Красовського «мар-
кетингова соціокультура поведінки працівників« 
вирощується »звідси.

Керівництво вузу має прагнути до того, щоб 
норми поведінки працівників орієнтували їх на 
повагу запитів всіх груп клієнтів. Подібна полі-
тика формує такий цікавий соціально-психоло-
гічний феномен, як «клієнтурний» тип поведін-
ки. Він може виникнути на такій фазі розвитку 
вузу, коли його найважливіші, ключові клієнти 
визначені і дозріли умови для розробки про-
грами залучення ключових клієнтів до освітньої 
продукції та послуг вузу.

Сформовані корпоративні зв’язки дозволя-
ють орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб 
на досягнення спільної мети, мобілізувати ініці-
ативу співробітників, підвищити їхню мотивацію 
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і спрямованість, забезпечити продуктивну вза-
ємодію. Цим зумовлена необхідність формування 
відділу корпоративних зв’язків з громадськістю 
в усіх вищих навчальних закладах, що контр-
олюватиме лояльність та підвищуватиме ефек-
тивність роботи працівників та студентів.

Важливим підрозділом вищого навчального 
закладу, в сучасних умовах господарювання, є 
корпоративний відділ, який покликаний викону-
вати наступні завдання:

– моніторинг, аналіз стану і динаміки громад-
ської думки у процесі здійснення освітньої та на-
укової діяльності навчального закладу;

– розробка концепції зовнішньої і внутріш-
ньої політики університету в галузі зв’язків із 
громадськістю, забезпечення інформаційної від-
критості ВНЗ;

– сприяння у організації стійкої взаємодії з 
цільовими аудиторіями, що формують внутрішнє 
і зовнішнє середовище університету (профорієн-
таційна діяльність);

– розробка і підтримка іміджу як навчального 
закладу в цілому, так і його окремих підрозділів 
і відділів;

– формування медіа ресурсів навчального за-
кладу;

– розробка інформаційного регламенту на-
вчального закладу, протокольних алгоритмів;

– організація та проведення прес-конференцій, 
брифінгів керівництва навчального закладу, а 
також зустрічей представників ЗМІ з адміні-
страцією ВНЗ;

– підтримка контактів із представниками 
прес-служб органів місцевої влади та галузевих 
ВНЗ;

– інформаційна підтримка сайту навчального 
закладу;

– регулярне і своєчасне оприлюднення інфор-
мації про діяльність навчального закладу на сай-
ті,  вузівській газеті;

– координація діяльності структурних підроз-
ділів навчального закладу в питаннях зв’язків із 
громадськістю;

– моніторинг рейтингових виставок, в яких 
необхідно взяти участь, організація участі в ре-
кламно-виставкових заходах, презентація на-
вчального закладу на відповідному рівні в рам-
ках цих заходів, підготовка звітів про проведення 
та участь в них.

З початком функціонування відділу корпора-
тивних зв’язків з громадськістю у ВНЗ ми  про-
понуємо використовувати наступну програму 
корпоративних заходів (табл. 2).

Внутрішньо-корпоративні зв’язки викону-
ють інформаційну, управлінську і об’єднуючу 
функції, виконують всередині ВНЗ важливу за-
дачу менеджменту, яка встановлює і підтримує 
відносини між організацією та її працівниками. 
Визначальна мета - формування позитивного 
іміджу закладу, а також його продукту в очах 
широкої громадськості: самих співробітників ор-
ганізації, клієнтів, партнерів, влади. До них від-
носять святкування дня народження ВНЗ, днів 
факультету, кафедри, проведення нагороджень 
за досягнення, спортивні заходи, спільний масо-
вий туризм студентів та працівників ВНЗ.

Зв’язок керівників і працівників проявляєть-
ся в проведенні опитувань, досліджень, оцінки їх 
думки про роботу одне одного, що дозволяє вста-
новити позитивний зворотній зв’язок для підви-
щення ефективності управління.

Кваліфікації персоналу передбачає відвід-
ування співробітниками спеціалізованих курсів, 
які проводить сам навчальний заклад, або ж 
заняття в професійних школах та навчальних 
центрах. Під час таких занять працівникові ви-
плачується заробітна плата, і його робоче місце 
зберігається.

Мотивація співробітників займає одне з 
центральних місць в управлінні персоналом, 

Таблиця 1
Структура корпоративних зв’язків ВНЗ

№ Елемент Характеристика

1 Освітні послуги Формування думки споживачів щодо унікальних характеристик, якими володіє по-
слуга, що надається вузом

2 Споживачі  
освітніх послуг

Студенти, їхні батьки, роботодавці, наукові працівники, державні та муніципальні 
органи 

3 Внутрішній 
імідж вузу

Формування думки співробітників і студентів про свій навчальний заклад. Весь 
персонал вузу розглядається тут не тільки як фактор конкурентоспроможності ор-
ганізації, але і як важливе джерело іміджевої інформації про свій ВНЗ для різних 
зовнішніх аудиторій. Те, що говорять про свій ВНЗ студенти, викладачі, менеджери 
є дуже важливо для формування та підтримки іміджу освітнього закладу.

4 Імідж керівника 
вузу

Формування думки про характеристики засновника (керівника) на основі сприйнят-
тя відкритих для спостереження характеристик, таких як зовнішність, соціально 
-демографічна приналежність, особливості вербальної і невербальної поведінки, 
вчинки, хобі та інші параметри неосновної діяльності.

5 Імідж викладачів 
і студентів вузу

Компетентність, культура, соціально-демографічний профіль, особливості способу 
життя і поведінки викладачів і студентів вузу.

6 Візуальний 
імідж вузу

Формування думки про навчальний заклад: інформація про інтер’єр і екстер’єр бу-
дівель, офісів, аудиторій, допоміжних приміщень ВНЗ, зовнішній вигляд викладачів 
і студентів, а також фірмової символіки навчального закладу як елементу фірмово-
го стилю організації.

7 Соціальний 
імідж вузу

Формування думки у широкої громадськості про соціальні цілі і ролі освітньої орга-
нізації в економічному, соціальному та культурному житті міста, регіону, країни в 
цілому.

8 Бізнес-імідж 
вузу Представлення про навчального закладу як суб’єкта певної комерційної діяльності.
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оскільки вона виступає безпосередньою при-
чиною їхньої поведінки. Суть мотивації співро-
бітників  полягає у пізнанні і реалізації шляхів 
їх особистих інтересів, надання їм можливостей 
реалізувати себе в процесі досягнення цілей на-
вчального закладу.

Співпраця відділів у закладі гарантує підви-
щення ефективності роботи та збільшення про-
дуктивності, що можна досягти за допомогою 
проведення  конкурсу на найкращу ідею, залу-
чення співробітників до розробки та проведення 
ПР-кампаній тощо.

Невід’ємною частиною корпоративних зв’язків 
є формування культури, в тому числі корпора-
тивного стилю: легенди, ритуалів, атрибутів, які 
формують фірмовий стиль. Це суттєва частина 
корпоративної культури, що формує у соціально-
го оточення враження про організацію; це облич-
чя, вигляд, спосіб існування закладу, що виріз-
няється сукупністю своєрідних прийомів, манер 
поведінки, характеристик спілкування і виявля-
ється в основному у поведінці по відношенню до 
суб’єктів взаємодії корпорації у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі.

Внутрішньо-корпоративні друковані мате-
ріали є показником культури внутрішньо-ор-
ганізаційних відносин і формують образ на-
вчального в очах її працівників, студентів та 
їх батьків.

Висновки з проведеного дослідження. Кор-
поративні зв’язки вищого навчального закладу 
є невід’ємною частиною життєдіяльності ВНЗ, 
адже дають можливість узгоджувати в органі-
зації проблеми згідно з індивідуальною і загаль-
ною метою установи для створення гармонійного 
культурного простору, що містить цінності, нор-
ми та поведінкові моделі, які поділяються всіма 
учасниками освітнього процесу. 

Саме тому, на сьогоднішній день, формування 
корпоративних зв’язків є необхідною умовою для  
кожного ВНЗ, позаяк відіграє важливу роль в 
укріпленні професійно-трудової діяльності здо-
бувачів вищої освіти, працівників, підкріплює і 
надає можливості реалізації цінності самороз-
витку, а також формує цінність та імідж органі-
зацій і закладів  в цілому.

Формування програми корпоративних зв’язків 
підвищить конкурентоспроможність освітньої 
установи на ринку, привабить споживачів освіт-
ньої послуги і партнерів, збільшить їх кількість. 
Вона полегшить доступ освітньої установи до 
ресурсів (фінансових, інформаційних, людських, 
матеріальних).

На нашу думку, імідж вищого освітнього за-
кладу повинен підтримуватися відповідною сис-
темою цінностей, переконань і норм, що складають 
корпоративну культуру вузу і задають студен-
там і співробітникам орієнтири поведінки і дій.

Таблиця 2
Програма корпоративних заходів вищого навчального закладу

№ Напрям Заходи

1 Внутрішньо-корпоративні 
зв’язки

Святкування дня народження ВНЗ, дня факультету, дня кафедри, прове-
дення нагороджень за досягнення, спортивні заходи, дні здоров’я, масовий 
туризм студентів на працівників ВНЗ

2 Зв’язок керівників  
і працівників

Проведення паперових опитувань, досліджень і оцінка їх думки про умови 
праці

3 Кваліфікація Проведення семінарів з підвищення кваліфікації кадрів, педагогічного 
складу, керівництва

4 Мотивування
Підвищення наукового ступеня надає додаткові пільги і підвищує заробіт-
ну плату, можливість створення гнучкого графіку робота при сумлінному 
виконанні поставлених завдань

5 Співпраця відділів  
(факультетів, кафедр)

Залучення співробітників до розробки та проведення ПР-кампаній, про-
ведення конкурсу на найкращу ідею

6 Корпоративний стиль Проведення днів зміни стилю працівників ВНЗ за вибраною темою, напри-
клад, день вишиванки, день офісного стилю

7 Внутрішньо-корпоративні 
друковані матеріали

Випуск газет, журналів, оновлення сайту, підбір новин про діяльність 
ВНЗ, повідомлення про нагороди і підвищення, створення інтернет-плат-
форми в соціальних мережах
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Аннотация
В период обретения Украиной независимости во всех сферах общественной жизни государства состоялись транс-
формационные преобразования. Человеческий потенциал является одним из критериев, который определяет уровень 
развития страны, а именно, уровнем и качеством образования. Важной составляющей процесса профессионально-лич-
ностного становления будущего специалиста является образовательная среда учебного заведения, в котором студент 
выступает субъектом собственного развития в профессии, где происходит осознание и принятие содержания будущей 
профессиональной деятельности, выстраивание индивидуально-творческого профессионального стиля. Одним из та-
ких формирующих факторов являются нормы и правила, культура взаимоотношений субъектов учебно-воспитатель-
ного процесса в высшем учебном заведении.
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Summary
In the period of Ukraine’s independence in all spheres of life occurred transformational state of transformation. Human 
potential is one of the criteria that determine the level of development, namely, the level and quality of education. 
An important component of professional and personal development of future professional learning environment is the 
institution in which the student are subjects of their own development, where the awareness and acceptance of the 
content of future professional activity, building individual creative professional style. One of these factors is forming rules 
and regulations, culture, relationships of the educational process in higher education.
Key words: corporate culture, personnel management, corporate style, skills, motivation.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ40

6 (13), грудень 2016

УДК 338.48

Колесніченко Вікторія Сергіївна
студент

Одеського національного економічного університету
Семенов Василь Федорович
доктор економічних наук,

професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Одеського національного економічного університету

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті висвітлені проблеми управління розвитком туризму та рекреації на прикладі одного з туристичних регіонів 
України – Одеської області. Проаналізовані наукові підходи щодо визначених проблем та зроблені висновки про шля-
хи вдосконалення управління регіональним розвитком туризму та рекреації. 
Ключові слова: туризм, рекреація, туристична сфера, управління регіональним розвитком туризму , туристичний 
продукт, туристичні послуги.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Економічна реформа в Україні диктує нові на-
прямки дослідження й вирішення проблем регіо-
нального розвитку окремих видів економічної ді-
яльності. Туризм як вид економічної діяльності, 
що динамічно розвивається і займає пріоритетне 
місце в міжнародній економіці й також в бага-
тьох національних і регіональних економічних 
системах потребує перегляду підходів до його 
управління. Регулювання та управління турис-
тичною галуззю – це сукупність форм і мето-
дів цілеспрямованого впливу органів державної 
влади на розвиток туристичної галузі, і створен-
ня умов для ефективної співпраці органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування та при-
ватного сектора щодо розвитку туризму через 
різні механізми: адміністративні, організаційні, 
економічні, правові, екологічні тощо. Переорієн-
тація на сучасні реалії управління туристичною 
галуззю в регіонах дозволяє сформувати методо-
логічні основи дослідження, планування, прогно-
зування й регулювання територіальних систем 
туризму, їхнього комплексного розвитку, устано-
вити пріоритети й виробити механізми соціаль-
но-економічного розвитку й управління. Новий 
вектор перерозподілу економічних прав і повно-
важень між регіонами України і центру спону-
кає до застосування сучасних методів вивчення 
й регулювання взаємодії регіональної економіки 
й туристичної сфери в межах територій регіонів. 
Туристична сфера являє собою міжгалузевий со-
ціально-економічний комплекс, який складаєть-
ся з взаємопов’язаних галузей господарської ді-
яльності. Туризм позитивно впливає на розвиток 
інших секторів економіки, включаючи готельне 
господарство, ресторанне господарство, тран-
спорт і комунікації, будівництво, роздрібну тор-
гівлю, виробництво і торгівлю сувенірами та ін., 
будучи каталізатором їх розвитку. 

Сутність туризму як мобільної форми спо-
живання і рекреаційної діяльності пов’язана з 
територією, регіональним середовищем й тому 
питання його розвитку лежить в площині управ-
ління регіональним розвитком. Регіональна про-
блематика в Україні активно розробляється ба-
гато десятиліть. Незважаючи на увагу з боку 
дослідників до питань регіонального розвитку й 
численні роботи, багато аспектів цієї багатогран-

ної проблеми не вирішені, є дискусійними й ви-
магають, на наш погляд, подальшого виявлення 
найважливіших проблем, тенденцій, пріоритетів, 
механізмів розвитку туризму в регіонах Укра-
їни, розробки на цій основі методологічних, те-
оретичних і практичних пропозицій по систем-
ному дослідженню й регулюванню регіонального 
розвитку. Є також потреба в конкретизації те-
оретичних основ регіонального аспекту економі-
ки туризму, тобто в аналізі реальних показників 
розвитку туризму на прикладі одного з регіонів 
України. Актуальність обраної теми статті ви-
значається також необхідністю запровадження 
ефективної системи управління туризмом най-
перше на регіональному рівні, що повинно по-
кращити економіку регіону, підвищити рівень 
доходів місцевого населення, створити позитив-
ний імідж регіону для залучення іноземних та 
внутрішніх туристів. 

Ефективна діяльність туристичних підпри-
ємств є значущим чинником соціально-економіч-
ного розвитку регіону в цілому. Туризм є най-
більш перспективною сферою діяльності, що має 
важливе значення як для економічного зростан-
ня, так і для екологічного, культурного і соціаль-
ного добробуту.

Отже, аналіз діяльності регіонального ринку 
туризму і рекреації послуг на прикладі Одеської 
області дасть можливість оцінити поточний стан 
управління туризмом регіону, його вплив на еко-
номічний розвиток області і допоможе виявити 
шляхи подальшого підвищення ефективності ре-
гіональної економіки в цілому. Вирішення цього 
питання дасть змогу знайти шляхи підвищення 
ефективності управліннярегіональним розвитком 
туризму та зростання соціально-економічних по-
казників регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми і перспективи розвитку туризму на 
національному і регіональному рівнях досліджу-
ються та відображаються в роботах як україн-
ських, так і зарубіжних вчених: Биркович В.І., 
Борущака М.І., Квартальнова В.А., Кифяка В.Ф, 
Нездойминова С.Г., Семенова В.Ф., Стеченка Д.М. 
та ін. .

У основу досліджень вітчизняних вчених по-
кладене усвідомлення того, що туризм є ядром 
високоагрегованого комплексу галузей, залу-

© Колесніченко В. С., Семенов В. Ф., 2016
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чених до створення і реалізації туристичного 
продукту. Вітчизняні вчені значну увагу при-
діляли регіональному розвитку туристичної 
індустрії,ролі туризму як економічної діяльнос-
ті в регіональному господарському комплексі та 
розробили низку пропозицій стосовно забезпе-
чення ефективної розбудови галузевої структу-
ри економіки регіону на основі розвитку сфери 
туризму [4; 5; 13], визначили концептуальні за-
сади формування ринкового механізму управлін-
ня регіональним розвитком туризму і суб’єктами 
туристичного бізнесу за моделями економічного 
зростання і сталого розвитку в умовах конку-
рентного середовища, з урахуванням реалій су-
часного стану туристичного бізнесу України [8; 9].

Невирішені складові загальної проблеми. 
В регіонах України темпи розвитку туристичної 
галузі розвиваються не так динамічно, як у сві-
ті. Безумовно, причини треба шукати в склад-
ній соціально-економічній ситуації в державі, в 
політичній нестабільності, в недосконалості нор-
мативно-правового поля, відсутності необхідних 
інвестицій для розвитку туризму, в нерегульо-
ваності механізмів стимулювання туристичної 
індустрії, відсутності ефективної стратегії роз-
витку цієї галузі як на національному, так і ре-
гіональному рівнях. Але проблема є значно шир-
шою. Питання стосується, напевно, не тільки 
туристичної галузі України, а взагалі шляхів за-
лучення країн з перехідною економікою (до яких 
належить і Україна) до могутніх інтеграційних 
процесів та конкурентоздатності таких економік 
на світовому ринку. На практичному рівні неви-
рішеними залишаються питання проблем управ-
ління регіональним розвитком туризму, недо-
сконалість управління сферою туризму з боку 
місцевих органів самоврядування, невикористан-
ня потенціалу регіону в повній мірі. 

Базисом системи управління регіональним 
розвитком туризму є: природні умови, розвине-
ність транспортної індустрії, соціальні фактори 
(умови життя людей, рівень культури, зайня-
тість населення), економічні фактори, пов’язані 
зі створенням основи для розвитку туризму 
(стабільні валютно-фінансові, зовнішньоеконо-
мічні відносини), правові фактори, пов’язані зі 
створенням і функціонуванням туристичного за-
конодавства, екологічні фактори, які можуть об-
межувати, або, навпаки, створювати пріоритети 
розвитку туризму в регіоні. Основними якісними 
вимогами, яким повинні відповідати території, які 
використовуються для рекреаційного споживан-
ня, є естетичність, оздоровчі властивості, слабке 
антропогенне навантаження території регіону. Їх 
площа, стійкість до рекреаційних навантажень, 
а також тривалість сприятливих для рекреа-
ційної діяльності кліматичних періодів визна-
чають кількісну оцінку ресурсів рекреації. Але 
характеристики складу рекреаційних ресурсів, 
їх якісних показників і запасів (площі) недостат-
ньо з погляду аналізу можливостей і виявлення 
перспектив розвитку рекреації і туризму в регі-
оні. В сучасних умовах виробничий і економічний 
потенціал регіонального рекреаційно – турис-
тичного комплексу не може ефективно викорис-
товуватися і відтворюватися, якщо не буде сфор-
мований ефективний ринок туристичних послуг.

Метою статті є аналіз стану регіонального 
розвитку туризму Одеського регіону та виявлен-
ня шляхів його удосконалення.

Викладення основного матеріалу. Ефектив-
ний регіональний ринок туристичних послуг є 
одним із способів підвищення рівня розвитку 
економіки Одеського регіону. При цьому соціаль-
но-економічні вигоди регіону від туризму значно 
перевищують прибутки самої туристської галу-
зі за рахунок мультиплікативного ефекту ту-
ристичних витрат, що генерують хвилю циклів 
економічної активності в галузях, залучених до 
обслуговування туристів. Саме тому туризм має 
перспективи позитивного впливу на формуван-
ня структури зайнятості місцевого населення та 
сприяння розвитку економіки регіону в цілому.

Туристична галузь Одеської області завдя-
ки наявності низки вагомих передумов для ін-
тенсивного розвитку внутрішнього та іноземного 
туризму(вигідне геополітичне положення, ком-
фортні мікрокліматичні умови, історико-куль-
турна й архітектурна спадщина, найбільші мор-
ські порти України, розвинені промисловість, 
курортно-рекреаційний комплекс, транспортні 
мережі, фінансова та соціально-культурна інф-
раструктура) набуває все відчутнішого значення 
для місцевого господарства, стає стратегічним 
напрямком розвитку регіону.

З урахуванням подій останніх років, Одеська 
область зайняла провідні позиції в курортно-ре-
креаційному комплексі Півдня України, й стрім-
ко інтегрується у світову туристичну індустрію 
та транскордонне співробітництво. У 2015 році 
тільки адміністративний центр області – Оде-
су, за даними департаменту культури і туризму 
Одеської міської ради, відвідало понад 1,5 млн. 
туристів. У минулому році Одесу стали актив-
ніше відвідувати туристи зі Східної та Західної 
Європи. Найбільшим був потік туристів з різ-
них регіонів України (57%), ще 19% представля-
ли країни Західної Європи, 17% країни Східної 
Європи, 5% – Туреччину, інші країни, головним 
чином, туристи з країн Близького Сходу склали 
меншість.

Також «Програма розвитку туризму в м. Оде-
сі на 2016-2020 роки» зорієнтована і на внутріш-
ній туризм, збільшення загального номерного 
потенціалу засобів розміщення рекреантів, збіль-
шення заходів розважального характеру та для 
задоволення потреб ділового туризму. За даними 
Департаменту культури та туризму Одеського 
регіону оцінка природно-рекреаційного та істо-
рико-культурного потенціалу області демонструє 
широкий діапазон можливостей для організації 
різних видів туризму [10].

Вирішення даних проблем знайшло відобра-
ження також в «Стратегії економічного та соці-
ального розвитку міста Одеси до 2022 року», яка 
спрямована на формування та розвиток у місті 
конкурентоспроможного туристичного комплек-
су, просування міського туристичного продук-
ту на ринках туристичних послуг, брендування 
міста [10].

Значне погіршення соціально-економічного 
положення регіонів, що спостерігається протягом 
багатьох років з особливою гостротою поставило 
питання про пошук нових пріоритетів регіональ-
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ного розвитку, застосування системного підходу 
до стратегічного планування розвитку окремих 
галузей, підвищення ефективності використан-
ня обмежених регіональних ресурсів. Важливим 
аспектом практики стратегічного планування ре-
гіонального розвитку, управління й регулюван-
ня туризму є відмова від традиційного вузько-
галузевого підходу, коли туризм розглядається 
лише як сукупна діяльність туристичних фірм, 
адже такий погляд призводить до недооцінки 
ролі туризму в соціально-економічному житті 
регіонів і дискримінації галузі при ранжуванні 
пріоритетів регіонального розвитку. Обрахуван-
ня міжгалузевих зв’язків в управлінні регіональ-
ним розвитком дозволить виявити ключові галузі 
економіки регіону і забезпечити їх пріоритетну 
державну підтримку.

Для отримання картини про стан розвитку 
туризму в Одеському регіоні було проаналізова-
но чинники, які визначають розвиток туризму у 
регіоні. Найважливішими чинниками є структура 
туристичного споживання та туристичного пото-
ку, наявність ліцензованих туроператорів та ту-
рагентів, достатньої кількості засобів розміщен-
ня, підприємств харчування, видів транспорту 
й функціонального розмаїття рекреаційних під-
приємств, які відповідають світовим стандартам, 
а також задовольняють вподобання туристів.

У туристичній сфері регіону, серед підпри-
ємств, що надають відповідні послуги, тобто 
об’єктів інфраструктури, найбільшу частку до-
ходу протягом аналізованого періоду приносять 
готелі і ресторани за рахунок реалізації послуг 
тимчасового розміщення та послуг харчування, 

в 2015 році спостерігається його стрімке збіль-
шення майже в 3 рази у порівнянні з 2013 роком 
(табл. 1). Також загальну тенденцію росту дохо-
дів має діяльність у сфері культури та спорту, 
відпочинку та розваг, що збільшились в 2014 році 
на 7,8%. Показник доходів від діяльності надання 
послуг з організації подорожей туроператорами 
та турагентами має змінну динаміку за аналізо-
ваний період. Однак дані Управління статистики 
Одеської області свідчать про тенденцію до різ-
кого збільшення доходів від реалізації турів – на 
64,3% в 2015 році. Найменша частка доходу на-
лежить сфері екскурсійного обслуговування, до-
ходи яких зменшуються в середньому щорічно 
на 12,1%.

Управління статистики Одеської області на-
водить дані про кількість засобів розміщення, 
кількість розміщених туристів у колективних 
засобах розміщення Одеського регіону, доходи 
від наданих послуг розміщення та середню три-
валість перебування одного туриста. За такою 
інформацією можна визначити середню вартість 
витрат на розміщення (табл. 2 , 3).

Найскладнішим для сфери туризму Одесь-
кої області був 2014 рік, коли загальна кількість 
засобів збільшилась лише на 3 одиниці або на 
0,29% за рахунок збільшення інших колектив-
них засобів розміщення на 59 одиниць або на 
17,6%, однак кількість готелів та аналогічних за-
собів розміщення зменшилась на 18 одиниць або 
7,11%, спеціалізованих засобів розміщення на 
8,8%, кількість розміщених осіб зменшилась на 
на 31,2 %, доходи від надання готельних послуг 
зменшилися на на 14,8%. Однак можна відмітити 

Таблиця 1
Надання послуг інфраструктурними підрозділами туризму в Одеській області,  

2013-2015 рр. [11; 12]

Роки
Організація 

подорожувань, 
тис. грн

Заклади культури та спорту, 
відпочинку та розваг,  

тис. грн

Готелі  
і ресторани  

тис. грн

Екскурсійні 
агенції,  
тис. грн

Усього послуг 
по регіону, 
млн. грн

2013 119400,4 78330,3 361159,5 7384,9 29239,1
2014 111194,0 84484,8 871723,5 6978,3 39752,1
2015 182696,9 Відсутні дані 1089462,0 5020,2 Відсутні дані

Таблиця 2
Засоби розміщення туристів та їхнє використання, Одеська область, 2012-2015 рр. [11; 12]

Роки
Засоби розміщення, одиниць Місткість 

засобів 
розміщення, 

місць

Коефіцієнт 
використання 

засобів 
розміщення

Готелі та їхні 
аналоги, Спеціалізовані Інші Усього

2012 216 407 407 1030 61090 0,230
2013 253 432 335 1020 62264 0,179
2014 235 394 394 1023 60199 0,153
2015 250 397 397 1044 61390 0,146

Таблиця 3 
Середня вартість перебування туриста у засобах розміщення Одеської області,  

2013-2015 рр. [11; 12]

Роки
Кількість ночівель, 

проведених розміщеними 
особами, ліжко/днів

Кількість 
розміщених 

осіб, осіб

Середня 
тривалість 

перебування, днів

Доходи від 
надання послуг,  

тис. грн.

Середня 
вартість 1-ої 

л/д, грн.
2013 4068193 567678 6,15 679104,2 1196,3
2014 3378154 390554 7,20 578898,5 1482,2
2015 3283667 471515 6,25 691208,8 1465,9
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позитивні тенденції: збільшення середньої три-
валості перебування в засобах розміщення та се-
редньої вартості ліжко/доби (табл. 2, 3). 

Ситуація на ринку готельних послуг стабілі-
зувалась протягом 2015року, коли загальна кіль-
кість об’єктів тимчасового проживання у 2015 р. 
у порівняні з 2014 роком зросла в 1,2 рази (2,05%) 
або на 21 засіб розміщення, кількість ліжко-місць 
зросла в 1,04 рази (4,54%) або на 539 ліжко-місць, 
кількість розміщених осіб збільшилась на 20,7%, 
доходи від надання послуг збільшились на 19,4%.
Тоді було закладено пдгрунтя для значного зрос-
тання і покращення цих показників у 2016 році. 

Для оцінки стану туризму регіону, потрібно 
проаналізувати дані, які відображають розвиток 
регіону в даній сфері. Показники розвитку галузі 
туризму відображають кількісний обсяг реаліза-
ції туристичних послуг та їх якісний бік, а також 
економічні показники виробничо-обслуговуючої 
діяльності туристських господарюючих суб’єктів 
(агентств, бюро, фірм, комплексів, кооперативів 
тощо).

Протягом аналізованого періоду зазнали не-
значного зменшення загальна кількість суб’єктів 
туристичної діяльності – на 1,6%, туроперато-
рів – на 16 підприємств або на 40%. Водночас, 
та збільшилося число турагентів -на 13 підпри-
ємств або на 8%. Таке різке скорочення кількос-

ті туристичних операторів викликане спадом 
господарської (фінансово-виробничої) діяльності 
компаній, більшість з яких завершувались бан-
крутством. Однак можна спостерігати позитивні 
тенденції збільшення доходів туроператорів від 
реалізації туристичного продукту в 2015 році в 
порівнянні з 2014 роком на 68,2%, збільшення до-
ходів тур агентів на 46,4%. Варто відмітити, що 
доходи суб’єктів, що здійснюють екскурсійну 
діяльність мають тенденцію до спаду. Це може 
бути викликано проблемами пов’язаними з якіс-
тю обслуговування, зменшенням числа ліцен-
зованих гідів та екскурсоводів, одноманітністю 
екскурсійних маршрутів та розвитком неоргані-
зованого туризму (табл. 4, 5).

Аналіз даних регіональної статистики до-
зволяє виявити динаміку туристичного потоку і 
тенденції розвитку туристичної сфери, які є ви-
хідною базою для конкурентної стратегії регіону. 

Дані таблиці 6 свідчать про збільшення чис-
ла осіб, що були обслужені тур фірмами, – у 
1,04 рази або на 4,2%. Звертає на себе увагу зни-
ження загальної кількості іноземних туристів, 
яких обслужили туроператори і тур агентства на 
підставі туристичних та екскурсійних програм 
їх перебування в Одеській області. Це свідчить 
про те, що іноземні туристи воліють здійснювати 
самостійні поїздки, не вдаючись до послуг туро-

Таблиця 4
Склад регіонального туризму, Одеська область, 2013-2015 рр. [11; 12]

Роки
Кількість суб’єктіврегіонального туризму, підприємств

Туроператорів Турагентів Екскурсійних агенцій Всього
2013 57 215 30 302
2014 40 187 22 249
2015 24 200 21 245

Таблиця 5
Показники доходів підприємств туристичної сфери в процесі реалізації  

туристичних послуг [11; 12]

Роки
Доходи, тис. грн

Туроператорів Турагентів Екскурсійних агенцій Всього
2014 91266,1 19927,9 6978,3 115246,2
2015 153514,2 29182,7 5020,2 187717,1

Таблиця 6
Туристичний потік [11; 12]

Роки
Кількість туристів та екскурсантів, осіб

Громадян 
України

Іноземних 
громадян Екскурсантів Іноземних 

екскурсантів Всього

2014 40407 2975 6876 1916 52174
2015 44683 1126 7717 856 54382

Таблиця 7
Основні показники туристичної діяльності туроператорів та турагентів за 2015 р. [11; 12]

Показники Кількість реалізованих 
путівок, одиниць

Вартість реалізованих 
путівок, одиниць, тис. грн.

Кількість туро-днів, 
туро-днів

Всього, осіб, в т. ч. 37949,0 555067,9 323564,0
Для громадян в межах України 10103,0 37619,8 43300,0
Для громадян за кордон 25075,0 492148,6 260305,0
Для іноземних туристів по 
Україні 1101,0 9618,2 6189,0

Іншим організаціям 1670,0 15681,3 13770,0
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ператорів. Позитивні тенденції спостерігаються в 
збільшенні кількості внутрішніх туристів відпо-
відно на 10,6% туристів й 12,2% екскурсантів. До 
причин зниження в’їзного туристичного потоку 
представники туристичного бізнесу та місцеві 
органи самоврядування відносять недостатній 
рівень інформаційного забезпечення розвитку 
туризму, дефіцит висококваліфікованих кадрів у 
даній сфері, політична нестабільність держави, 
недостатня розвиненість матеріально-технічної 
бази колективних засобів розміщення, неудоско-
наленість пропозицій з боку надавача турист-
ських послуг, невідповідність ціни та якості ту-
ристських послуг, не розвиненість туристичної 
та загальної інфраструктури по районах Одесь-
кого регіону [8]. 

Дані таблиці 7 дають змогу оцінити структу-
ру внутрішнього, зарубіжного та іноземного ту-
ризму. Частка реалізованих турів громадянам 
України для подорожей територією своєї країни 
складає 26,6%, частка реалізованих путівок за 
кордон громадянам України складає 66,1%, част-
ка реалізованих туристичних програм и турів 
по Україні іноземним туристам складає 2,9%. Як 
бачимо, в Одеському регіоні превалює виїзний 
туризм, туроператори та тур агенти реалізують 
тури за кордон, де одесити проводять найбільшу 
кількість туро-днів. 

 Аналіз даних діаграми дає можливість ствер-
джувати, що 89,9% туристів подорожують з 
метою відпочинку та рекреації, 8,9% службові 
поїздки бізнес туристів, 1,2% туристи, що подо-
рожують з метою лікування, спортивних зма-
гань, відвідування родичів та друзів, релігійними 
та іншими цілями. 

У 2014-2015 роках місцевою владою ставив-
ся акцент переважно на внутрішній туризм. 
Варто зазначити, що Одеський регіон відвіда-
ло 1126 іноземних туристів, в т.ч. 157 туристів 
(13,9%) із службовою метою та 969 туристів 
(86,1%) з метою відпочинку та 10939 внутріш-
ніх туристів, в т.ч. 7403 туристів (67,7%) з метою 
відпочинку, 3180 туристів (29,1%) з службовою  
поїздкою, 109 туристів (1%) із спортивною метою, 
222 туристи (2%) з іншими туристичними цілями 
та 25 туристів (0,2%) з метою лікування. [11; 12].

Висновки. В цілому можна констатувати фор-
мування певних тенденцій регіонального розви-
тку туризму в Україні, а саме:

– зростає сума надходжень до бюджету від 
тур операторської, тур агентської діяльності та 
діяльності підприємств готельно-рестораного біз-
несу; 

– зростає загальна кількість обслуговуваних 
туристів;

- є досить динамічні зміни у розвитку вну-
трішнього та зарубіжного туризму; 

– на фоні пожвавлення туристичної актив-
ності спостерігаються негативні коливання, 
які в свою чергу впливають не тільки на вну-
трішнє середовище регіону, а й на туристичну 
кон’юнктуру країни;

– поруч з позитивом, існують негативні тен-
денції: зменшення частки туристичної сфери 
в загальному об’ємі сфери послуг, зменшення 
кількості іноземних туристів, скорочення доходів 
від екскурсійної діяльності, закриття фірм туро-
ператорів; 

Таким чином, в контексті вищезазначеного, 
задля подальшого розвитку туристичної галузі 
в Україн управління регіональним розвитком ту-
ризму має за необхідне забезпечити створення 
конкурентоспроможного туристичних продуктів 
в регіонах, здатних конкурувати на світовому 
ринку послуг, бути спроможними забезпечити 
комплекс засобів, спрямованих на регулювання 
та досягнення екологічної безпеки регіонів, збе-
реження та розвиток історичної та культурної 
спадщини. Необхідно поступово вносити зміни у 
законодавство, забезпечити здійснення реформ у 
сферах управління регіонального розвитку. Про-
ведений аналіз управління регіональним розви-
тком туризму допомагає встановити тенденції 
та перспективи розвитку туризму в Одеському 
регіоні, для чого потрібна стабільна ефективна 
туристична політика, яка сприяла б розширенню 
і покращенню туристичної сфери регіону, про-
суванню регіонального турпродукту як на на-
ціональному ринку, так і на міжнародному, не 
боячись конкуренції, підвищенню якості наданих 
туристських послуг через впровадження міжна-
родних стандартів.
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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 вла-
ди 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 
середні тисячоліття. У Франції перший кон-
цесійний проект був реалізований в середині 
XVI ст. У Великобританії концесійне законодав-
ство з’явилося в XVII в. У США перші конце-
сії були видані триста років тому. Тим не менш 
лише в 1990-і рр. подібні механізми співпраці 
держави і бізнесу набули широкого поширення. 
Це пояснюється тим, що зросла потреба в послу-
гах, в першу чергу, за які держава несе відпо-
відальність (охорона здоров’я, освіта, комуналь-
ні послуги, транспорт і т. д). В сучасному світі 
постійно збільшується споживання, тому перед 
урядами постала проблема: як задовольнити 
зростаючі очікування громадян в забезпеченні 
послуг в умовах критичної модернізації галу-
зі та необхідності зменшення дефіциту держ-
бюджету. Особливо загострюється така про-
блематика в період уповільнення економічного 
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зростання і скорочення податкових надходжень. 
В умовах нестачі коштів та потреби модерніза-
ції галузі ідея державно-приватних партнерств 
відкриває значні перспективи. Протягом остан-
ніх двох десятиліть 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 
згодом 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 ав-
томобільні і залізні дороги), школи, військові 
казарми, військово-навчальні заклади, лікарні 
і навіть в’язниці. У 1997 році процедури PFI 
були змінені, і з’явилися нові правила урядової 
підтримки проектів ДПП. За цим послідувала 
ціла серія в тій чи іншій мірі успішних проектів 
державно-приватного партнерства, серед яких 
варто відзначити такі: створення інтегрованої 
системи обробки відходів, громадської бібліо-
теки, шкіл, будинків пристарілих, будівництво 
будівлі поліції і т. д. Перехід до масштабного 
застосування партнерських форм управління 
державною власністю у Великобританії викли-
кав істотні зміни в інституційному середовищі 
державного апарату і приватного бізнесу, за 
яких з’явилася нова галузь економіки під умов-
ною назвою «державні цивільні контракти і кон-
цесії» та змусила державних посадовців діяти 
в умовах ринку та ставати покупцями послуг 
приватного сектора, виробляти нові правила і 
норми поведінки підвідомчих 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 
закуповувати у приватного партнера надання 
високоякісних послуг на довгостроковій основі. 
Рушійною силою таких угод є визнання за при-
ватним сектором переваг в галузі фінансового 
менеджменту та управління виробництвом. Такі 

угоди укладаються на основі концесійних або 
франчайзингових механізмів і, як правило, вклю-
чають зобов’язання приватного партнера не тіль-
ки 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 компа-
ніями 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 
фінансування в енергоефективну галузь явля-
ється фінансування через цільові програми роз-
витку двосторонніх та багатосторонніх агенств, 
що забезпечили більше 22 млрд дол. США в 
фінансуванні у 2012 році. Двосторонні банки 
розвитку, такі як Японський банк міжнародної 
співпраці, виділяють значні суми фінансів для 
енергоефективності. Міжнародний банк роз-
витку, такий як Світовий банк, Європейський 
банк реконструкції та розвитку та Азійський 
банк розвитку, являються також активними 
фінансовими донорами енергоефективних про-
ектів. Міжнародний банк розвитку профінан-
сував енергоефективні заходи під егідою про-
грами щодо зменшення наслідків зміни клімату 
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 приват-
них партнерів; забезпечення надання якісних і 
здешевлених послуг як показник результатив-
ності й ефективності державно-приватного парт-
нерства.

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  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

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. 
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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-

Рис. 1. Формування іміджу підприємства
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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-
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 
стратегию компании через подобную последова-
тельность причинно-следственных связей. Сис-
тема оценок деятельности построена таким об-
разом, что связи между целями (и показателями) 
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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-

Рис. 2. Послідовність проведення рекламної кампанії туристичного продукту 
на регіональному ринку
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чения и роста. С помощью этих проекций руко-
водители могут ответить на следующие важные 
вопросы: какой компания представляется своим 
акционерам и потенциальным инвесторам? (про-
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.

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-
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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-
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.

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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8. Консалтинговая компания «Bain&Company» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.bain.com/
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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. Зростання 
дефіциту кваліфікованих кадрів, високий рівень 
безробіття в країні зумовлюють пошук вітчизня-

ними керівниками сучасних технологій підбору 
персоналу у сфері рекрутменту та актуальність 
даного дослідження. Водночас, розвиток техно-
логії рекрутменту викликають такі проблеми як: 
некомпетентність рекрутерів, відсутність зако-
нодавчого регулювання даної сфери управління 
персоналом, обґрунтованої методики ціноутво-
рення в рекрутингових підприємствах тощо. Сис-
тема рекрутменту містить обов’язкове виконання 
етичних принципів щодо кандидатів на роботу, 
замовників та колег з рекрутментового ринку. 

© Миколайчук І. П., Куценко А. С., 2016
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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 ре-
зервів підвищення конкурентних переваг на під-
приємстві технологія рекрутменту розвивається 
спільно з бізнесом і вже давно перетворилася в 
окрему галузь. Від ступеню інтерналізації ке-
рівниками сутності процесу рекрутингу суттєво 
залежить ефективність підбору персоналу і по-
будова 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 даного 
терміну також перераховуються механізми запо-
внення вакансії: ротація, висування і набір (по-
шук 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-
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 показа-
ло, що перш ніж він прийшов до певної гілки в 
економіці країни, він пройшов тривалий шлях 
свого становлення. Діяльність з рекрутменту 

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]
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зародилась у Німеччині, Франції, Британії на 
початку ХІХ ст., а в Україні – з початку її не-
залежного існування. Безпосередньо термін «ре-
крутмент» запозичений з французької мови, на 
якому слово recruit буквально означає «найман-
ня на військову службу». В середині ХХ століт-
тя, з початком інтенсивного зростання промис-
ловості, виник дефіцит кваліфікованих кадрів. 
Почалася «війна за таланти», що призвела до 
визнання доречним назвати рекрутментом про-
цес залучення персоналу в організацію, а термін 
набув значення «найм за винагороду». Однак, в 
практиці вітчизняного HR-менеджменту явище 
рекрутменту є відносно новим. Сучасні техно-
логії рекрутингу прийшли до нас в 1989-1991 
роках, коли іноземні рекрутингові компанії ста-
ли відкривати свої представництва. Таким чи-
ном історія галузі становить у сукупності вже 
більше 25 років, або половину всього часу його 
існування з моменту заснування у Європі і Аме-
риці. Наразі в Україні нараховується близько 
400 рекрутментових агентств. Окрім того, по-
стійно розвивається система внутрішнього ре-
крутменту [2]. Перспективи розвитку технології 
рекрутменту в Україні багатьма науковцями та 
практиками оцінюються досить оптимістично, 
на що впливає постійне зростання кількості ре-
крутментових агентств, розширення арсеналу 
інструментів пошуку персоналу, а також розви-
ток 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-

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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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).

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 доку-
ментообігом з відбору персоналу, зокрема, для 
підготовки звітів по кандидатах на вакантні по-
сади; використання тестової методики «DISC» 
для відбору персоналу. 

Висновки з проведеного дослідження. За ре-
зультатами проведеного дослідження встанов-
лено, 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.

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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Аннотация
В статье рассмотрена сущность рекрутмента как технологии подбора и отбора персонала на вакантную должность 
в организации по различным научным подходами. Обоснованно отличные особенности между составляющими ре-
крутмента. Обоснована сущность и составляющие компетенции рекрутера, требования к его качествам. Предложена 
компетентный модель рекрутера.
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RECRUITMENT IN THE MANAGEMENT PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Summary
In the article the essence of technology as recruitment and selection of personnel recruitment for the vacant position in the 
organization at various scientific approaches. Grounded distinctive features between components recruitment. The essence 
and components recruiter competency requirements for quality. The proposed model of competence recruiter.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Метою статті є висвітлення особливостей здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами ви-
робництва сільськогосподарської продукції в сучасних умовах.
Висвітлено класифікаційні ознаки та види витрат відповідно до цілей аналітичного дослідження щодо визначення 
собівартості продукції та встановлення цін на її окремі види. Проаналізовано склад та чинники собівартості; основні 
методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції. 
Розглянуто значення калькуляції для здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами вироб-
ництва сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано значення обліково-аналітичного забезпечення управління ви-
тратами виробництва сільськогосподарської продукції, його та складові для підвищення гнучкості, деталізації та 
оперативності одержуваної інформації про виробничі витрати з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
важливість достовірного обліку виробничих ви-
трат та аналізу їх динаміки набуває особливої 
актуальності з позиції управління конкуренто-
спроможністю підприємства.

Варто зазначити, що процес трансформації 
системи бухгалтерського обліку в Україні зумовив 
суттєву перебудову методології та організації облі-
ку витрат на виробництво продукції сільськогоспо-
дарських підприємств. З переходом до національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
значно розширилися можливості підприємств у 
виборі правил ведення облікової політики, мето-
дів оцінки виробничих запасів при їх віднесенні на 
виробничі витрати та способів і методів обчислен-
ня собівартості продукції, які потребують подаль-
шого дослідження з метою виявлення існуючих 
проблем та обґрунтування шляхів їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемним питанням обліку виробничих витрат, їх 
моніторингу та шляхам вдосконалення обліково-
аналітичного забезпечення управління витрата-
ми виробництва сільськогосподарської продукції 
присвячені праці багатьох вітчизняних учених, 
зокрема Т. Безродної, Ф. Бутинця, В. Вольської, 
О. Гудзинського, В. Дерія, В. Жука, Т. Камін-
ської, В. Лінник, Б. Мельничук, І. Охріменка,  
А. Пилипенко, І. Садовської, В. Савчука, Л. Сука, 
А. Штангрет, О. Шпичака та ін.

Не дивлячись на значну кількість публікацій 
за піднятою тематикою, проблеми забезпечен-
ня обліково-аналітичної складової управління 
для гарантування оперативної взаємодії різних 
структурних підрозділів та реакції на зміни вну-
трішнього та зовнішнього середовища в Україні 
залишаються повністю невирішеними.

Метою статті є розкриття особливостей 
здійснення обліково-аналітичного забезпечення 
управління витратами виробництва сільськогос-
подарської продукції в сучасних умовах.

Методика дослідження. В процесі досліджен-
ня використано економіко-статистичні методи 
дослідження, зокрема монографічний та таблич-
ний методи.

Виклад основних результатів. В економічній 
літературі не існує однозначності у трактуван-
ні сутності поняття «витрати». Більшість до-
слідників дотримується думки, що витрати – це 
зменшення активів (ресурсів). На нашу думку, 
найбільш ґрунтовно сутність терміну «витрати» 
визначено у П(С)БО 16 «Витрати». Згідно з да-
ним положенням витрати відображаються в бух-
галтерському обліку одночасно з зменшенням 
активів або збільшенням зобов’язань. 

Таким чином, витратами звітного періоду ви-
знаються або зменшення активів, або збільшення 
зобов’язань, що призводить до зменшення влас-
ного капіталу підприємства (за винятком змен-
шення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу власниками), за умови, що ці витрати 
можуть бути достовірно оцінені. Витрати визна-
ються витратами певного періоду одночасно з ви-
знанням доходу, для отримання якого вони здій-
снені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати 
з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду. В якому вони 
були здійснені. Якщо актив забезпечує одержан-
ня економічних вигод протягом кількох звітних 
періодів, то витрати визначаються шляхом сис-
тематичного розподілу його вартості (наприклад, 
у вигляді амортизації) між відповідними звітни-
ми періодами.

Витратами не визнаються: попередня (аван-
сова) оплата запасів, робіт, послуг; погашення 
одержаних позик; інші зменшення активів або 
збільшення зобов’язань, що не відповідають 
ознакам, наведеним у пункті 6 П(С)БО 16; ви-
трати, які відображаються зменшенням власно-
го капіталу відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.

Основою організації обліку виробничої діяль-
ності є економічно обґрунтована класифікація 
обліку витрат. В економічній літературі існу-
ють різноманітні підходи до їх класифікації [7]. 
Класифікація витрат здійснюється виходячи з 
певних цілей аналітичного дослідження щодо ви-
значення собівартості продукції та встановлен-
ня цін на її окремі види. Основна класифікація 
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здійснюється за видами витрат, за економічними 
елементами, за статтями калькуляції. Однак на 
підприємстві можуть бути визначені також інші 
критерії класифікації витрат. Це викликано тим, 
що підприємство має безліч техніко-економіч-
них, маркетингових, фінансових особливостей, 
які більш-менш впливають на формування собі-
вартості.

Класифікаційні ознаки і види витрат наведено 
в табл. 1.

В процесі виробництва формуються витрати 
на виробництво продукції, її виробнича собівар-
тість. До виробничої собівартості продукції (ро-
біт, послуг) включаються: прямі матеріальні ви-
трати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі 
витрати; загально-виробничі витрати.

За способом включення до собівартості витра-
ти поділяються на прямі та непрямі. Прямими 
називаються ті витрати, які можуть бути відне-
сені до конкретного об’єкта витрат і включені до 
собівартості продукції (робіт, послуг).

До складу прямих матеріальних витрат вклю-
чається вартість сировини та основних матеріа-
лів, що утворюють основу виробленої продукції 
або є її необхідними компонентами, які можуть 
бути безпосередньо віднесені до конкретного 
об’єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці 
включаються заробітна плата та інші виплати 
робітникам, зайнятим у виробництві продукції. 
Виконанні робіт або наданні послуг, які можуть 
бути безпосередньо віднесені до конкретного 
об’єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включають-
ся всі інші виробничі витрати, які можуть бути 
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта 
витрат. Зокрема відрахування на соціальні захо-
ди, плата за оренду земельних і майнових паїв, 
амортизація тощо.

В ході здійснення обліково-аналітичного за-
безпечення особливої уваги заслуговує процес 
калькуляції, як обчислення собівартості одиниці 

продукції, виконаних робіт та послуг, а також за-
готівельної собівартості матеріальних цінностей 
та засобів виробництва за елементами витрат. 
Калькуляції складають на продукцію основного і 
допоміжного виробництв щомісячно, за квартал і 
рік за цільовим призначенням.

Розрізняють такі види калькуляції: планові 
(складають на основі прогресивних норм витра-
чання засобів виробництва та робочого часу й ви-
користовують як вихідні дані при встановленні 
цін); кошторисні (стосуються нових видів продук-
ції, робіт та послуг для розрахунку відпускних 
цін); нормативні (складають на основі існуючих 
норм використання засобів виробництва та ро-
бочого часу). Ці види калькуляції є попередніми, 
їх розробляють до початку виробництва продук-
ції та використовують при складанні коштори-
су. Калькуляції, що за даними бухгалтерського 
обліку відображають фактичні витрати, нази-
ваються звітними. Вони потрібні для контролю 
за виконанням планових завдань із собівартості 
продукції та для виявлення резервів подальшого 
зменшення витрат. При калькулюванні витрати 
підприємства групують відповідно до кальку-
ляційних статей. Статті калькуляції включають 
витрати, що відрізняються між собою функціо-
нальною роллю у виробничому процесі й місцем 
виникнення. Перелік статей калькуляції витрат 
може бути різним і встановлюється самим під-
приємством, що обумовлено особливостями галу-
зі, до якої воно належить.

Для сільськогосподарських підприємств одні-
єю з найважливіших ділянок є облік витрат на 
виробництво продукції і формування її собівар-
тості. Це пояснюється тим, що, з одного боку, ви-
трати є елементом визначення кінцевих фінан-
сових результатів, а з другого – собівартість має 
суттєве значення як основа розрахунку реаліза-
ційних цін на продукцію.

Собівартість – один з найважливіших показ-
ників господарської діяльності аграрних підпри-
ємств, оскільки показує, у що саме обходиться 

Таблиця 1
Класифікація витрат

Класифікаційна ознака Вид витрат

По відношенню до виробничого процесу основні витрати;
накладні витрати

За способом віднесення на собівартість 
окремих видів виробництва

прямі витрати;
непрямі витрати

За єдністю складу одноелементні витрати;
комплексні витрати.

По відношенню до обсягів виробництва постійні витрати;
змінні витрати.

За доцільністю продуктивні витрати;
непродуктивні витрати.

За календарним періодом поточні витрати;
одноразові витрати.

За видами витрат витрати за економічними елементами;
витрати за статтями калькуляції.

За включенням до собівартості витрати, що включаються до собівартості;
витрати діяльності.

За видами діяльності
витрати звичайної діяльності (витрати операційної, фінансової, 
інвестиційної діяльностей);
витрати надзвичайної діяльності.

Джерело: [7]
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господарству виробництво відповідного виду 
продукції і наскільки економічно вигідним воно є 
в конкретних природно-економічних умовах гос-
подарювання.

Показник собівартості дає можливість глибоко 
аналізувати економічний стан підприємства і ви-
являти резерви підвищення ефективності вироб-
ництва. За інших однакових умов підприємство 
тим більше одержуватиме прибутку на одиницю 
продукції, чим нижча її собівартість, і навпаки. 
Із зниженням собівартості зростає цінова конку-
рентоспроможність продукції, а отже, зміцню-
ються позиції підприємства на товарному ринку.

У сільськогосподарському виробництві при-
йнято розрізняти декілька видів собівартості. Ін-
дивідуальна собівартість визначається на кожно-
му підприємстві. По окремих видах продукції її 
рівень залежить від місцевих агрономічних, зоо-
технічних, технічних, організаційно-економічних 
і природний умов.

За економічним змістом і видами витрат, що 
включаються у собівартість продукції, розріз-
няють виробничу і повну (комерційну) собівар-
тість. Виробничу собівартість формують витрати 
пов’язані з виробництвом і доробкою продукції, 
її транспортування до франко-місця зберігання. 
В повну собівартість включають виробничу со-
бівартість і витрати підприємства на реалізацію 
продукції.

Залежно від досліджень, цілей аналізу діяль-
ності підприємств розрізняють індивідуальну і 
галузеву собівартість продукції.

На собівартість продукції як економічний по-
казник впливає велика кількість чинників, що 
враховують специфіку кожної галузі економіки, 
кожного окремого підприємства. Високий рівень 
собівартості продукції може свідчити про наяв-
ність на підприємстві застарілого технологічного 
устаткування, про нераціональне використання 
робочого часу, низьку продуктивність праці, ви-
соку матеріаломісткість продукції, що випуска-
ється, дорогу, сировину або високі транспортні 
витрати, непродуктивну технологію, високі ад-
міністративні витрати, недосконале дослідження 
ринку, тощо.

При проведенні економічного аналізу розріз-
няють собівартість планову і фактичну. Планова 
собівартість відображає індивідуальні витрати 
конкретного підприємства, які плануються ви-
ходячи з норм, тарифів, цін, ставок поточного 
періоду. Фактична собівартість – це виражені 
в грошовій формі індивідуальні витрати кожно-
го підприємства за даних умов. На відміну від 
планової, фактична собівартість обчислюється 
в процесі щоденного оперативно-технічного та 
бухгалтерського обліку витрат на виконання ро-
біт та виготовлення продукції.

Собівартість одиниці продукції визначається 
за допомогою певних методів. Їх вибір залежить 
від особливостей технології та організації вироб-
ництва, характеру продукції, що виробляється. 
В сільськогосподарському виробництві викорис-
товуються такі методи:

1. Пряме віднесення витрат на відповідні види 
продукції.

2. Вилучення із загальної суми витрат побіч-
ної продукції, вираженої у грошовій формі. 

3. Розподіл витрат між видами продукції про-
порційно кількісному значенню однієї з головних 
ознак, спільної для всіх видів одержаної продукції.

4. Коефіцієнтний метод.
5. Пропорційний метод
6. Комбінований метод.
Собівартість продукції відображає рівень ви-

трат підприємства на її виробництво і комплек-
сно характеризує ефективність використання 
ним усіх ресурсів, організаційний та технічний 
рівень виробничого процесу, рівень продуктив-
ності праці тощо.

Витрати, попередньо відображені у фінан-
совому обліку, в системі управлінського обліку 
потребують перегрупування за центрами відпо-
відальності, видами діяльності тощо. Після цього 
дані про витрати застосовуються для плануван-
ня, аналізу і контролю, прийняття управлінських 
рішень.

В сучасній економічній літературі поняття 
«обліково-аналітичне забезпечення» трактуєть-
ся по різному. Узагальнення різних підходів ві-
тчизняних науковців (Безродна Т. М., Вольська 
В. В., Камінська Т. Г., Садовська І. Б., Штангрет 
А. М.) до визначення даного терміну свідчить, 
що в загальному обліково-аналітичне забезпе-
чення розглядається як процес, який передба-
чає підготовку, зведення обліково-аналітичної 
інформації та здійснення її аналізу, узагальнен-
ня [1; 3; 5; 8; 9].

Система обліково-аналітичного забезпечення 
діяльності є важливою складовою загальної сис-
теми управління на макро- та мікрорівні.

Можна погодитися з Пилипенко А.А., який 
враховуючи дослідження Крушельницької О. В., 
розглядає управління витратами, як складний 
багатоаспектний процес з метою досягнення 
високого економічного результату діяльності 
підприємства. Нині управління витратами пе-
редбачає формування раціональної, чіткої та 
безперебійно функціонуючої системи, з наступ-
ними елементами: прогнозування і планування 
витрат; нормування витрат; облік витрат; каль-
кування собівартості; аналіз витрат і собівартос-
ті; контроль і регулювання процесу управління 
витратами [6, c. 19].

Таким чином, інформаційною платформою 
управління витратами виступають з одного 
боку – облік витрат для створення бази даних 
для прийняття управлінських рішень, з іншого – 
аналіз витрат та оцінка факторів що їх форму-
ють [6, c. 23].

Саме за результатами обліково-аналітичного 
забезпечення обґрунтовуються розміри витрат 
на плановий період (зокрема, визначення міні-
мально допустимого розміру витрат, відповідно 
до прийнятих норм і стандартів та визначення 
максимально допустимого розміру витрат з ме-
тою виходу на цільовий розмір прибутку), здій-
снюється перевірка відповідності прогнозованого 
розміру витрат передбаченим обмеженням, об-
ґрунтовуються рішення про розмір і рівень ви-
трат та визначаються резерви зменшення витрат 
до розмірів, які забезпечують отримання цільо-
вого прибутку.

Висновки. Сутність обліково-аналітичного 
забезпечення полягає в об’єднанні облікових та 
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аналітичних функцій, забезпеченні безперерв-
ності аналітичного процесу і використанні його 
результатів для прийняття ефективних управ-
лінських рішень.

В сучасних умовах значно посилюються ви-
моги до бухгалтерського обліку та економічного 
аналізу в напрямі підвищення гнучкості, деталі-
зації та оперативності одержуваної інформації 

про виробничі витрати з метою прийняття ефек-
тивних управлінських рішень.

Таким чином, обліково-аналітичне забезпе-
чення управління витратами виробництва сіль-
ськогосподарської продукції відіграє важливу 
роль в функціонуванні системи управління під-
приємством в цілому, оскільки надає інформацію 
щодо розмірів витрат, їх складових та факторів.
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Аннотация
Целью статьи является освещение особенностей осуществления учетно-аналитического обеспечения управления за-
тратами производства сельскохозяйственной продукции в современных условиях.
Освещены классификационные признаки и виды расходов в соответствии с целями аналитического исследования по 
определению себестоимости продукции и установления цен на ее отдельные виды. Проанализирован состав и факторы 
себестоимости; основные методы определения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 
Рассмотрено значение калькуляции для осуществления учетно-аналитического обеспечения управления затратами 
производства сельскохозяйственной продукции. Обосновано значение учетно-аналитического обеспечения управления 
затратами производства сельскохозяйственной продукции, его и составляющие для повышения гибкости, детализации 
и оперативности получаемой информации о производственных затратах с целью принятия эффективных управлен-
ческих решений.
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Стаття присвячена обґрунтуванню підходів до проведення рекламних кампаній на регіональному ринку туристичних 
послуг. У статті висвітлені науково-теоретичні основи та особливості рекламної діяльності. Розроблено рекомендації 
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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-
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 основних 
теоретичних понять реклами на у сфері туризму 
та розробка етапів проведення рекламної кампа-
нії на регіональному ринку туристичних послуг.
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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 
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-

Рис. 1. Формування іміджу підприємства
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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 реалі-
зації методичних підходів, які враховують спе-
цифічний 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 необ-
хідність використання механізму утворення си-
нергічного ефекту (пов’язаного із сполученням 
різних медіаносіїв в одній рекламній кампанії) 
для максимізації результативності рекламних 
витрат» [1, с. 171–182]. Слід зазначити, що він 
не передбачає шляхів вирішення цього завдан-
ня в межах кооперації учасників певного регіо-
нального 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.

Рис. 2. Послідовність проведення рекламної кампанії туристичного продукту 
на регіональному ринку
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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 про-
ведення рекламних кампаній. Одну з найпопу-
лярніших 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 
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 території. 
Суб'єктивне уявлення про територію може фор-
муватися внаслідок безпосереднього особистого 
досвіду (наприклад, в результаті проживання 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 
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-
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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 виражен-
ня, і в боротьбу за споживача вступають турис-
тичні території (міста, регіони, країни і т. д.). 
Конкурентна перевага і прихильність спожива-
ча отримають найбільш привабливі туристичні 
регіони. А саме рекламні кампанії є основним 
інструментом поширення цих переваг серед ту-
ристів.
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Постановка проблеми. Сучасний етап струк-
турної реформи залізничного транспорту відпо-
відно до Державної цільової програми реформу-
вання залізничного транспорту на 2010-2019 рр. 
потребує прийняття принципових рішень щодо 
удосконалення підходів до реалізації матері-
ально-технічного забезпечення експлуатації та 
ремонту залізничних составів й інших об’єктів 
інфраструктури. Враховуючи, що ДП «Одеська 
залізниця», а саме відокремлений структурний 
підрозділ «Локомотивне депо «Христинівка» (на-
далі Локомотивне депо «Христинівка») являєть-
ся одним із найбільш на одеському напрямку та 
споживає значну частину матеріального ресурсів, 
технічних засобів і запасних частин, то питання 
ефективного управління матеріально-технічним 
постачанням і запасами матеріально-технічних 
ресурсів (МТР) стає все більш актуальним як в 
практичному, так і теоретичному аспекті.

Метою статті є дослідження процесу управ-
ління, оцінки та аналізу матеріально-технічних 
ресурсів підприємства, а також їх реалізація на 
прикладі «Локомотивне депо «Христинівка».

Відповідно до поставленої мети було вирішено 
наступні завдання:

– дослідити поняття матеріально-технічні ре-
сурси підприємства;

– визначити основні види матеріально-техніч-
них ресурсів залізничного транспорту;

– дослідити існуючі методи управління мате-
ріальними ресурсами підприємства;

– провести оцінку та аналіз матеріально-техніч-
них ресурсів «Локомотивне депо «Христинівка».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часний стан, проблеми та перспективи розвитку 
підприємств залізничного транспорту Украї-
ни досліджено у працях Дикань О.В., Диколен-
ко О.Г., Ганич Л.Н. [1], Мозолвича Г.Я., Маца-
пури Ю.В., Юхіна Б.О. [2]. Питання управління 
потоками матеріально-технічних ресурсів роз-
глянуто в працях: Бортнік С.М. [3; 4], Дикань 
В.Л., Борозенець Т.Ю. [5]. 

Виклад основного матеріалу. Під матеріаль-
но-технічними ресурсами залізничного тран-
спорту розуміють сукупність видів палива, за-
пасних частин для залізничного составу, прокату 
й інших виробів із чорного металу, будівельних 

матеріалів та виробів (баласт, цемент, залізобе-
тонні шпали, бруси і конструкції), електротех-
нічної продукції, різного обладнання та приладів, 
спеціалізованих виробів легкої промисловості, 
спеціальних речовин, пальне – мастильні мате-
ріали, а також їх запаси, необхідні для забез-
печення господарської діяльності ДП «Одеська 
залізниця» відокремленого структурного підроз-
ділу «Локомотивне депо «Христинівка».

Управління матеріально-технічними ресурса-
ми у логістиці відносять до ключових функцій, 
воно відіграє важливу роль у сфері загального 
логістичного управління діяльністю залізничним 
підприємством. Витрати на утримування запа-
сів складають 25-30% від усіх витрат, включа-
ючи витрати на транспортно-складські операції. 
Управління запасами полягає у рішенні двох 
основних задач:

– визначення розміру необхідного запасу, 
тобто норми запасу;

– створення системи контролю за фактичним 
розміром запасу і своєчасним його заповненням 
відповідно до встановленої норми.

Нормування запасів необхідне для своєчасно-
го забезпечення потреб підприємств, організацій 
та закладів залізничного транспорту в матері-
альних ресурсах по обсягу, асортименту й якості 
з мінімально можливими сумарними затратами 
на їх закупівлю, доставку та зберігання з ціл-
лю забезпечення безпеки процесу перевезення, 
ефективності та якості експлуатації і ремонту 
рухомого составу й об’єктів інфраструктури.

Процес нормування запасів матеріально тех-
нічних ресурсів включає в себе наступні зав-
дання:

– аналіз потреби в матеріально-технічних ре-
сурсах і затрат на їх купівлю, доставку, збері-
гання;

– аналіз системи організації поставок та збе-
рігання матеріально-технічних ресурсів;

– розрахунок норм запасів матеріально-тех-
нічних ресурсів;

– впровадження норм запасів матеріально-
технічних ресурсів;

– аналіз факторів, що впливають на величину 
запасів, та коригування норм запасів матеріаль-
но-технічних ресурсів.
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Поточний запас матеріальних ресурсів ви-
ступає об’єктом управління в системі матеріаль-
ного постачання та підлягає постійному впливу 
зовнішнього середовища. Система управління 
матеріальними ресурсами повинна впливати на 
об’єкт управління таким чином, щоб забезпечи-
ти штатний режим споживання. Щоб ефективно 
управляти поточним запасом необхідно постійно 
за ним спостерігати, тобто в системі управління 
повинна бути передбачена функція виміру по-
точного запасу в системі матеріального поста-
чання це:

– облік наявності матеріальних ресурсів;
– облік руху матеріальних потоків.
Виходячи із вищенаведених теоретичних ас-

пектів управління матеріально-технічними за-
пасами залізничного підприємства слід пред-
ставити схему руху основних матеріальних та 
технічних ресурсів «Локомотивного депо «Хрис-
тинівка» (рис. 1).

При даній схемі роботи з матеріально-техніч-
ними ресурсами виявлено суттєві недоліки при 
переміщенні МТР в зону зберігання. Зона збері-

гання передбачає основне єдине приміщення для 
зберігання матеріальних ресурсів, де не врахова-
но специфіку виду МТР, а також використову-
ється єдина схема обліку МТР, що призвело до 
некоректності даних про наявність/відсутність 
деяких МТР на складі, неефективного плануван-
ня норм МТР на складі. Тому було б доцільно 
розмежувати зону зберігання за напрямком ді-
яльності та видами МТР (рис. 2).

Головною метою матеріальних складів депо є 
концентрація і тимчасове зберігання матеріаль-
них ресурсів для повного і ритмічного забезпе-
чення підприємства необхідними матеріалами, 
запасними частинами та виробами відповідно до 
планів матеріально-технічного постачання.

Для досягнення зазначеної мети матеріальні 
склади здійснюють наступні види діяльності:

– організація кількісного і якісного прийман-
ня, зберігання, відпуску та обліку товарно-мате-
ріальних цінностей;

– постійний контроль стану матеріальних за-
пасів на складі, виявлення неходових товарно-
матеріальних цінностей;

Рис. 1. Загальна схема руху МТР «Локомотивного депо «Христинівка»
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Рис. 2. Приклад розподілу зони зберігання «Локомотивного депо «Христинівка»

Рис. 3. Групування матеріально-технічних ресурсів «Локомотивне депо «Христинівка», їх кількість  
та вартість на Головному складі
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– розробка і здійснення заходів щодо вдо-
сконалення організації складського господарства 
та збереження матеріальних цінностей, раціо-
нального використання складських приміщень 
та транспортних засобів, поліпшенню організа-
ції вантажно-розвантажувальних і транспортних 
робіт;

– реалізація неходових товарно-матеріальних 
цінностей;

– планування поточного та капітального ре-
монту складського господарства, заміни механіз-
мів і обладнання;

– поточне утримання, технічне обслуговуван-
ня і експлуатація будівель, споруд, устаткуван-
ня, технічних та транспортних засобів, в відпо-
відність до встановлених нормативів і укладених 
договорів.

Починаючи з початку 2016 р. на підприєм-
стві «Локомотивне депо «Христинівка» розпоча-
то впровадження 1С: Управління виробництвом 
8.2, що дає можливість вести як складський так 
і бухгалтерських облік матеріальних ресурсів 
підприємства. Відповідно до бази 1С усі мате-
ріально-технічні ресурси згруповано у 11 кате-
горій:

1. Будівництво – будівельні матеріали, при-
значені для ремонту як приміщень підприємства, 
так і залізничних споруд (цемент, цегла, мета-
леві конструкції);

2. Запасні частини составів – запчастини для 
поїздів, локомотивів;

3. Запчастини більш ширша група запасних 
частин, що включають в себе інструмент для 

ремонту та технічного обслуговування колій, об-
ладнання;

4. Кабель, провід – кабельно-провідникова 
продукція для ремонту електричних ліній на за-
лізницях;

5. Мастило;
6. Матеріали для виробництва;
7. Матеріали для ремонту колонок заправки 

залізничного транспорту;
8. Паливо;
9. Радіодеталі;
10. Трансформатори, КТП, комірки;
11. Інше.
На рис. 3 представлено залишки складу на 

початок 2016 р., а також станом на 01.12.2016 р. 
у кількісному та вартісному вираженні у закупі-
вених цінах.

Як видно з рис. 4 загальна вартість ресур-
сів на складі знизилась на 28,97% у вартісному 
вираженні, у кількісному – на 2,20%. Детальна 
структура матеріальних ресурсів представлена 
на рис. 2.6 (а – 01.01.2016, б – 01.12.2016).

Станом на 01.01.2016 р. запаси складу МТР 
відповідали встановленим нормам. Проте, як ви-
дно, із діаграм структура залишків значно змі-
нилась, що попереджає про неефективну політи-
ку нормування та планування запасів протягом 
року. Так, запаси «Кабель, провід» знизились 
вдвічі, «Паливо» – зниження на 36%. Такі роз-
риви у складських залишках свідчать про те, що 
необхідно переглянути політику нормування та 
планування матеріальних залишків на складах 
підприємства.

Таблиця 1
Основні показники діяльності «Локомотивного депо «Христинівка»

Показник
Роки

2011 2012 2013 2014 2015
Товарооборот 14499633 11528462 11668704 12226941 11546192
Вантажооборот 111236 91369 95578 87895 81313
Запаси 295983 325382 224149 294657 338553
Коефіцієнт оборотності запасів 15,2 22,2 13,6 17,4 21,7
Продуктивність праці (від товарообігу) 20027 15209 15353,56 16703,5 14219,45
Експлуатаційні витрати 64455 77902 101596 93980 109352
Рівень витрат складу 0,44 0,68 0,87 0,77 0,95
Собівартість складської переробки 1 т запасів 
(експл. витр./вантажооборот) 0,579 0,853 1,063 1,069 1,345

Рис. 4. Структура матеріальних ресурсів «Локомотивне депо «Христинівка»

а – структура матеріальних ресурсів 01.01.2016 р.
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Проведено аналіз наступних показників фі-
нансово-господарської діяльності: товарооборот; 
вантажооборот; обротність запасів; продуктив-
ність праці; рівень витрат складу; собівартість 
складської переробки 1 т запасів.

Аналіз перерахованих показників проводився 
на основі даних Форма №5 Примітки до річної 
фінансової звітності та статистики. Результати 
аналізу наведено у табл. 1.

На підприємстві товарооборот у період з 2011-
2015 рр. знизився на 20%, а вантажооборот – на 
26,9% Темп зростання у 2015 р. –5,57% для това-
рообороту та –7,49% для вантажобороту. Різницю 
в темпах зростання можна пояснити інфляцією.

Коефіцієнт оборотності запасів складає 21,7 у 
аналізований рік. Підвищення коефіцієнту обо-
ротності при зниженні товаробороту та вантаж 
обороту свідчить про поступове збільшення ма-
теріально-технічних ресурсів підприємства.

Темп зростання продуктивності праці праців-
ників в аналізований період 85,13%. Тобто пра-
цівники мають вільні, незалучені ресурси.

Експлуатаційні витрати постійно зроста-
ють, лише спостерігається невелике зниження у 
2014 р. Темп зростання складає 16,36%. Збільшен-
ня рівня витрат складу і собівартості складської 
переробки 1 тонни запасів матеріально-технічних 
ресурсів вказує на збільшення витрат, пов’язаних 
з утриманням складів та організацією їх роботи.

Висновки. Дослідивши теоретичні та прак-
тичні аспекти оцінки та аналізу МТР слід визна-
чити, що:

– на підприємстві існують проблеми щодо об-
ліку МТР у зв’язку із відсутністю розмежувань 
зони зберігання за видами МТР;

– спостерігається неефективне впровадження 
нормування запасів складу;

– зростають витрати на утримання складів.
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Вступ. Тенденції економіки сучасного інфор-
маційного суспільства такі, що рушійною силою 
інноваційного розвитку суспільства стає наука 
[1, с. 29]. Для високотехнологічних, наукоємних, 
технічно складних товарів та послуг конкурент-
ний потенціал дуже важливий, тому що підпри-
ємство, яке не може створити конкурентоспро-
можні у майбутньому товари та послуги, може 
стати банкрутом. Сьогодні у нього на ринку може 
бути конкурентоспроможний товар, але він плід 
минулих надбань [2, с. 21–22]. Поняття «місто-
будівна спадщина» охоплює як окремі будинки, 
так і великі квартали, зони історичних центрів 
і місто в цілому. «Місто – це інтеграл людської 
діяльності, матеріалізований в архітектурі...». 
Таке багатозначне визначення складному місь-
кому організму дав архітектор А.К. Бурів. Нове 
місто – миттєве явище. Раз виникши, воно стає 
історичною категорією в процесі свого розвитку і 
є об’єктом розгляду [3; 4].

Огляд останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Цінність історичної архітектурно-місто-
будівної спадщини визначається наступними 
положеннями: а) архітектурні й містобудівні до-
сягнення минулих епох є однією з найважливі-
ших складових історико-культурної спадщини; 
б) пам’ятники історії й культури, історичне ар-
хітектурно-просторове середовище збагачує ви-
гляд сучасних міст; в) наявність сформованих 
ансамблів викликає прагнення до гармонії з на-
вколишнім контекстом. 

Відповідно до мінливих соціально-економіч-
них умов життя в міському організмі законо-
мірно відмирають старі тканини й народжу-
ються нові, тому відновлення міст відбувається 

послідовно, шляхом заміни застарілих матері-
альних фондів і поступового перетворення на 
цій основі планувальної структури в цілому 
або її окремих елементів. Метою реконструкції 
й реставрації архітектурно-містобудівної спад-
щини є збереження композиційних і естетичних 
особливостей історичного міського середовища. 
Містобудівна реконструкція – це цілеспрямо-
вана діяльність по зміні раніше сформованої 
структури, що обумовлено потребами розвитку 
та вдосконалювання. Поняття реконструкції 
міст має двоякий сенс. З одного боку, воно від-
биває процес розвитку поселень, вдосконален-
ня їхньої просторової організації, що має три-
валий час. З іншого боку, це – матеріальний 
результат, стан забудови на даний час. Тільки 
зрозумівши ці сторони реконструкції в їхньо-
му взаємозв’язку, можна правильно підійти до 
оцінки завдань і встановити методи перебудови 
міст. Реконструкція – безперервний процес, що 
проходить у кожному місті по-різному залежно 
від попереднього росту й сучасних вимог. Це 
визначає значення міста як історичного явища, 
у якому переплітаються різні епохи. І в сучас-
ному міському організмі безупинно змінюються 
його складові [3…7].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття. 
У містобудуванні проявляється тенденція до ін-
теграції, як у сфері матеріального виробництва, 
так і в сфері керування. Розширене відтворен-
ня вимагає подальшого підвищення рівня поділу 
праці, концентрації й спеціалізації будівельного 
виробництва, інтенсифікації обміну результата-
ми виробничо-господарської діяльності.
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Постановка проблеми. У якості однієї з пер-
спективних форм інтеграції виступають у міс-
тобудівній структурі різні комплекси. У процесі 
формування планів соціального й економічного 
розвитку великих міст все частіше складаєть-
ся ситуація, коли для підвищення ефективності 
використання ресурсів потрібна не просто кон-
центрація зусиль, але й нові прогресивні форми 
організації будівельного виробництва. Нами про-
понується створити корпоративні комплекси, що 
мають різні масштаби, цілі, структуру (у місто-
будівній реконструкції – Корпоративні науково-
технічні комплекси містобудівної енергорекон-
струкції «КНТК МЕРек»).

Ціль досліджень. Запропонувати організацій-
ну структуру, що використовує на практиці на-
копичений науково-технічний потенціал для ре-
конструкції будівель історичної забудови Одеси 
1820…1920рр. за стандартами енергоефективнос-
ті й виконати дослідження економічної доціль-
ності реконструкції таких будівель.

Основний матеріал і результати досліджень. 
Провідною ознакою доцільності застосування 
координаційних принципів керування виступає 
спільність господарських цілей і завдань, що ви-
магає тісної виробничої кооперації галузей.

З позицій методології керування КНТК МЕ-
Рек є економічним об’єктом нового класу, що 
отримав назву інтеграційного. Його специфіка 
випливає з його комплексності.

При організації керування КНТК МЕРек не 
можна лише пристосовувати діючий господар-
ський механізм, необхідний пошук нових форм 
і методів. По суті, головна проблема сьогодні – 
це забезпечення координації в діяльності орга-
нів керування різних ланок і рівнів будівельної 
галузі. Найчастіше пропонують їх об’єднати «під 
загальним дахом». Але такі структури занад-
то громіздкі, важкі в керуванні, та й не завжди 
реалізовані на практиці, особливо в будівництві. 
Необхідно в такий спосіб організувати учасників 
КНТК МЕРек, щоб вони, реалізуючи власні цілі, 
досягали б і загальних результатів – можливо, 
з партнерами по будівництву тих чи інших бу-
дівельних об’єктів. Такий механізм є – це коор-
динація. Цілісність КНТК МЕРек надає не стіль-
ки просторова організація, скільки той кінцевий 
результат – продукт виробництва реконструкції, 
що створюється. Зараз, коли робиться натиск на 
економічні важелі керування, уроки зневаги ко-
ординаційним керуванням стосовно первинних 
економічних осередків необхідно враховувати.

На законодавчому рівні в Одесі діють: Про-
грама підтримки інвестиційної діяльності на 
території міста Одеси на 2016…2018 роки, при-
йняття якої обумовлено необхідністю створення 
умов для активізації інвестиційної діяльності, 
спрямованої на поліпшення середовища для ве-
дення ділової та економічної діяльності, покра-
щення загальних макроекономічних показників, 
як наслідок забезпечення сталого соціально-еко-
номічного розвитку міста Одеси; та Комплексна 
Програма розвитку будівництва у місті Одесі на 
2013…2018 роки, що спрямована на вирішення 
таких основних проблемних питань містобудів-
ної сфери міста Одеси, як розвиток житлового 
будівництва, а також оновлення технічного стану 

об’єктів соціально-побутового призначення та ін-
женерно-транспортної інфраструктури [7].

В контексті міжнародної інтеграції до стан-
дартів енергоефективних будинків діють міські 
цільові програми: Міська цільова програма вклю-
чення центральної історичної частини забудови 
Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО на 2013...2018 року й Міська Програма 
енергоефективності м. Одеси на 2013...2018 роки [7]. 

У рамках цих програм потрібно виконува-
ти реконструкцію будівель історичної забудови 
Одеси за стандартами енергоефективності. Для 
одержання цих даних в експлуатаційних підроз-
ділах КНТК МЕРек повинен бути налагоджений 
науково-обґрунтований збір інформації про такі 
будівлі Одеси.

Житловий фонд міста Одеси досить різнома-
нітний. Така різноманітність зумовлена зміною 
в часі таких характеристик та параметрів, як 
призначення, архітектурно-планувальне рішен-
ня, конфігурація в плані, наявність інженерних 
мереж, кількість поверхів, розміщення будівлі на 
ділянці та ін. Усі ці ознаки зазнавали значних 
змін з часом через розвиток потужностей і мож-
ливостей будівельної бази, функціональних ви-
мог, будівельних традицій та тенденцій. 

Економічним критерієм збереження та мо-
дернізації існуючого будинку слугує проведен-
ня порівняння споруди старих будівель з нови-
ми, що мають аналогічні містобудівні, технічні 
та архітектурно-планувальні характеристики 
(район розташування, ступінь благоустрою, 
капітальність, поверховість і т.д.). У зв’язку з 
цим, для економічної оцінки кожної старої бу-
дівлі, необхідно враховувати загальний режим 
реконструкції на даній території, тобто щіль-
ність і надійність забудови, її функціональну 
та історико-культурну цінність. Шрейбер К.А. 
наводить блок схему для визначення техноло-
гічності варіантів ремонту чи заміни міжповер-
хових перекриттів при реконструкції житлових 
будівель [8]. Так само можна ставити питання 
щодо доцільності проведення реконструкції на 
об’єкті при визначені фізичного та морального 
зношування при попередньому встановлені міс-
тобудівної цінності, тобто пропонується застосо-
вувати її не тільки до окремих конструкцій, а й 
до всієї будівлі в цілому.

Крім того, в якості економічного критерію при 
визначенні загального режиму реконструкції, 
враховується ефективність використання тери-
торії. Показником економічної доцільності є по-
рівняння вартості 1м2 житлової (корисної) площі 
для житлових будівель, або вартості 1м2 робочої 
площі – для громадських будівель, нової і рекон-
струйованої.

Цінність історичного середовища і території в 
центральній частині Одеси накладає цілий ряд 
обмежень на місце розташування, розмір, кон-
фігурацію, архітектурне рішення будинку, тех-
нологію виконання робіт, що призводить до по-
дорожчання в 1,5...2 рази нового будівництва і, 
відповідно, підвищує економічну доцільність збе-
реження та модернізації старих будинків.

Але в багатьох країнах роботи з реконструк-
ції вважаються недоцільними, якщо витрати на 
їх проведення перевищують 70...80% вартості но-
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вої будівлі, та це не відноситься до будівель, що 
є історичними або архітектурними пам’ятками. 
У Росії, наприклад, нормативи граничних витрат 
(у % від вартості 1м2 загальної площі будівни-
цтва в тому ж регіоні аналогічної будівлі) скла-
дають: на реконструкцію – 80%; на капітальний 
ремонт з модернізацією (тобто з поліпшенням 
планування без зміни кількості і розмірів при-
міщень, наприклад, із влаштуванням відсутніх 
видів інженерного обладнання, включаючи зо-
внішні мережі, крім магістральних та виконан-
ня благоустрою прибудинкової території) – 55%; 
на капітальний ремонт без модернізації – 35%. 
Зазначені нормативи граничних витрат встанов-
люють верхню межу вартості при величині фі-
зичного зношування Фзн < 40%, при Фзн > 40% 
вводиться К = 1,25. 

Остаточний техніко-економічний аналіз ґрун-
тується на кошторисній документації й порівнянні 
з аналоговими проектами реконструкції та нового 
будівництва. Практично розрахунки за оцінкою 
доцільності реконструкції виконуються дуже 

рідко, їх виконання раціональне для об’єктів, що 
вимагають великих затрат. Якщо є кілька варі-
антів реконструкції то виконання економічного 
аналізу допоможе вибрати раціональний варіант.

Висновки. Пропонується створити у місті 
Одесі «Корпоративний науково-технічний комп-
лекс містобудівної енергореконструкції «КНТК 
МЕРек», як інноваційну організаційну структу-
ру, яка використовує на практиці накопичений 
науково-технічний потенціал для реконструкції 
будівель історичної забудови Одеси за стандар-
тами енергоефективності. Критерієм збереження 
та модернізації існуючого будинку слугує прове-
дення порівняння споруди старих будівель з но-
вими, що мають аналогічні містобудівні, технічні 
та архітектурно-планувальні характеристики. 
В якості економічного критерію при визначенні 
загального режиму реконструкції, враховується 
ефективність використання території. Остаточ-
ний техніко-економічний аналіз ґрунтується на 
кошторисній документації й порівнянні з анало-
говими проектами реконструкції.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ  
В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИИ  
ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ОДЕССЫ

Аннотация
В качестве одной из перспективных форм интеграции выступают в градостроительной структуре различные ком-
плексы. В процессе формирования планов социального и экономического развития крупных городов все чаще скла-
дывается ситуация, когда для повышения эффективности используемых ресурсов нужна не просто концентрация 
усилий, но и новые прогрессивные формы организации строительного производства. Цель. Предложить организа-
ционную структуру, использующую на практике накопленный научно-технический потенциал для реконструкции 
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зданий исторической застройки Одессы 1820…1920гг. по стандартам энергоэффективности и выполнить исследования 
экономической целесообразности реконструкции таких зданий. Вывод. Предлагается создать в городе Одессе «Кор-
поративный научно-технический комплекс градостроительной энергореконструкции «КНТК ГЭРек», как инновацион-
ную организационную структуру, которая использует на практике накопленный научно-технический потенциал для 
реконструкции зданий исторической застройки Одессы по стандартам энергоэффективности. Критерием сохранения 
и модернизации существующего здания служит проведение сравнения старых зданий с новыми, что имеют анало-
гичные градостроительные, технические и архитектурно-планировочные характеристики. В качестве экономического 
критерия при определении общего режима реконструкции, учитывается эффективность использования территории. 
Окончательный технико-экономический анализ основывается на сметной документации и сравнении с аналоговыми 
проектами реконструкции.
Ключевые слова: экономическое обоснование, корпоративный научно-технический комплекс, градостроительная 
энергореконструкция, здания исторической застройки.
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ECONOMIC FEASIBILITY OF RECONSTRUCTION  
IN THE CONTEXT OF COMPLEX POWER RECONSTRUCTION  
BUILDINGS OF HISTORICAL BUILDING OF ODESSA

Summary
As one of perspective forms of integration various complexes act in town-planning structure. In the course of formation of 
plans of social and economic development of large cities even more often there is a situation when for increase of efficiency 
of used resources concentration of efforts is necessary not simply, but also new progressive forms of the organization of 
building manufacture. Purpose. To offer the organizational structure using in practice the saved up scientific and technical 
potential for reconstruction of buildings of historical building of Odessa 1820 … 1920 years under standards power 
efficiency and to execute researches of economic feasibility of reconstruction of such buildings. Conclusion. It is offered to 
create in the city of Odessa «the Corporate scientific and technical complex town-planning power reconstruction «CSTC 
T-PPR», as innovative organizational structure which uses in practice the saved up scientific and technical potential for 
reconstruction of buildings of historical building of Odessa under standards power efficiency. As criterion of preservation 
and modernisation of an existing building carrying out of comparison of old buildings with new serves, that have similar 
town-planning, technical and architecturally-planirovochnye characteristics. As economic criterion at definition of the 
general mode of reconstruction, efficiency of use of territory is considered. The definitive technical and economic analysis 
is based on the budget documentation and comparison with analogue projects of reconstruction.
Key words: Economic substantiation, a corporate scientific and technical complex, town-planning power reconstruction, a 
building of historical building.
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Стаття присвячена виявленню особливостей та тенденцій функціонування валютного ринку України. В роботі було 
розкрито сутність та функцій валютного ринку країни, визначено базові принципи стабільності національної валюти. 
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Постановка проблеми. Сучасний соціально-
економічний розвиток держав світу, незалежно 
від потужності національних економік, стану фі-
нансових систем, ступеня інтеграційних зв’язків 
та інших чинників, багато в чому зумовлений 
здійснюваною валютною політикою. 

З урахуванням останніх тенденцій дане пи-
тання набуло особливої актуальності для вітчиз-
няної економіки. Нестабільність політичної та 
економічної ситуації негативним чином відобра-
жається на динаміці курсу гривні, що ставить під 
сумнів подальше економічне зростання та ефек-
тивне впровадження реформ в країні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам функціонування валютних ринків при-
свячено праці вітчизняних вчених Л. Красавіної, 
Б. Будкіна, Б. Губського, О. Пасічника, В. Ющен-
ка, Ю. Макогона, а також західних науковців 
Дж. Кейнса, Д. Рікардо, І. Фішера, М. Фрідмана, 
Л. Ерхарда, Л. Вальраса, Я. Тінбергена, Р. Ман-
дела, Дж. Флемінга, М. Портера та інших. 

На жаль, стрімкі зміни курсу вітчизняної ва-
люти потребують постійного моніторингу та роз-
робки нових, більш ефективних методів регулю-
вання валютного ринку. 

Постановка завдання. У зв’язку з цим, метою 
даної роботи є виявлення особливостей та тен-
денцій функціонування валютного ринку Украї-
ни на даний час. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Валютні ринки – це офіційні центри, де відбува-
ється купівля-продаж іноземних валют на осно-
ві попиту та пропонування. Вони обслуговують 
міжнародний платіжний обіг, пов'язаний з опла-
тою грошових зобов'язань юридичних або фізич-
них осіб різних країн. 

З точки зору М. І. Савлука валютний ринок – 
це сукупність спеціальних інститутів та меха-
нізмів, які у взаємодії забезпечують можливість 
вільно продавати-купувати національну та іно-
земну валюту на основі попиту та пропозиції [8]. 

Б. С. Івасів зазначив, що це система еконо-
мічних відносин, пов'язаних з операціями купів-
лі-продажу іноземної валюти та інших валютних 
цінностей [2]. 

А. В. Демківський розуміє валютний ринок 
як сукупність обмінних та депозитних опера-

цій в іноземних валютах, які здійснюються між 
юридичними та фізичними особами за ринковим 
курсом або процентною ставкою [3]. 

Отже, з вищенаведених визначень можна зро-
бити загальний висновок, що валютний ринок – 
це механізм, за допомогою якого встановлюються 
правові та економічні взаємовідносини між спо-
живачами і продавцями валют, це система сталих 
і водночас різноманітних економічних та органі-
заційних відносин між учасниками міжнародних 
розрахунків з приводу валютних операцій, зовніш-
ньої торгівлі, надання фінансових послуг та інше. 

Разом з цим, на валютному ринку купують і 
продають валюту не тільки для здійснення пла-
тежів, а й для інших цілей: для спекулятивних 
операцій, операцій хеджування валютних ризи-
ків тощо. 

Валютний ринок виконує певні функції, в 
яких виявляється його призначення й економіч-
на роль. Основними його функціями є:

– забезпечення умов та механізмів для реалі-
зації валютної політики держави;

– забезпечення прибутку учасникам валют-
них відносин;

– визначення і формування попиту та пропо-
зиції на іноземні валюти;

– формування та урівноваження попиту і про-
позиції валюти і регулювання валютного курсу;

– страхування валютних ризиків тощо. 
Міжнародні валютні ринки сформувалися 

у країнах, в яких до мінімуму зведені валют-
ні обмеження. Розміщуються вони переважно у 
містах із вдалим географічним положенням та 
з великою концентрацією транснаціональних 
банків, небанківських фінансових структур, ко-
мерційних компаній, яким потрібно здійснювати 
платежі на широких просторах світового ринку. 
Це, зокрема, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Цюріх, 
Франкфурт-на-Майні, Сан-Франциско, Торонто, 
Токіо, Сінгапур, Гонконг та ін. 

Світовий валютний ринок відрізняється від 
національного (а) обсягом та (б) характером ва-
лютних операцій, що здійснюються на ньому, а 
також (в) кількістю валют, в яких укладаються 
угоди [6]. 

Суттєвою ознакою національного валютно-
го ринку є те, що на ньому укладаються угоди 
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лише з певними валютами – конвертованими. 
При цьому, об'єктом валютних операцій висту-
пає національна валюта, що конвертується в іно-
земні, які активно використовуються в угодах з 
місцевою клієнтурою. 

Сучасний валютний ринок України функціо-
нує в умовах вкрай несприятливого зовнішнього 
середовища та загострення соціально-політично-
го напруження в суспільстві, що негативно впли-
ває на національну економіку та не сприяє інно-
ваційному розвитку. 

Відомо, що стабільність будь-якої національ-
ної валюти тримається на «трьох китах». Це :

1. Ефективність і динамізм розвитку націо-
нальної економіки. 

2. Стабільність функціонування фінансово – 
кредитної системи. 

3. Наявність достатніх валютних резервів у 
Центральному банку [9, с. 306-308]. 

На жаль, із моменту запровадження гривні 
підтримання її стабільного курсу нерідко відбу-
валося за рахунок періодичної валютної інтер-
венції НБУ валютних резервів та ультражорсто-
кої монетарної політики. 

Світовий господарський досвід виробив пев-
ні сценарії здійснення економічної і соціальної 
політики за умов стагнації (наявність ознак де-
пресії). Один із них був розроблений відомим ан-
глійським економістом А. Філіпсом, який сфор-
мулював закономірність існування зворотної 
залежності між рівнем безробіття та динамікою 
цін, що відома в економічній літературі як крива 
Філіпса. Крива показує, яку економічну політи-
ку необхідно проводити, щоб забезпечити опти-
мальне балансування між розмірами безробіття 
та помірними темпами інфляції [10, с. 415]. 

На сучасному етапі в Україні крива Філіп-
са може бути врахована в економічній політи-
ці лише частково. По-перше, знижувати рівень 
інфляції шляхом збільшення числа безробітних 
неможливо, оскільки вже сьогодні мільйони лю-
дей не мають роботи. Ще більшим є приховане 
безробіття, яке в окремих галузях сягає 80%. 

По-друге, скоротити кількість «зайвих людей» 
можна було б, застосувавши модель стимулюван-
ня сукупного попиту, що включає як збільшення 
державних інвестицій; скорочення розмірів по-
датків на доходи підприємців, громадян, так і 
розширення товарного експорту [1, с. 265].

Проте, якщо активізувати вищезазначені 
фактори сукупного попиту та стимулювання ви-
робництва, то скорочення безробіття може бути 
досягнуте шляхом зростання цін, тобто зростан-
ня рівня інфляції. 

Отже, збільшення меж валютного коридору 
було саме по собі ринковим актом, спрямова-
ним на дерегуляцію валютних відносин. Однак, 
за відповідних умов, які склалися в економіці 
України на даний час, цей акт може, у свою чер-
гу, викликати нові явища у валютно-фінансовій 
сфері держави, до появи яких як виконавчій, так 
і законодавчій владі України треба завчасно під-
готуватися. 

У 2015 році більшість кризових тенденцій, що 
мали місце попереднього року, продовжують іс-
нувати. Триває скорочення виробництва, зокре-
ма, тільки у першому кварталі 2015 року індекс 

виробництва промислової продукції порівняно з 
відповідним періодом минулого року зменшив-
ся на 21,4%. Серед іншого, для валютного ринку 
України минулий рік відзначився вагомою де-
вальвацією гривні по відношенню до більшості 
іноземних валют, що продовжилося і в 2016 році. 

За період лютий 2014 – січень 2016 рр. діа-
пазон валютних коливань проходив у коридо-
рі курсів валют 8,60 – 28,52 гривень за 1 до-
лар США, встановленим Національним Банком 
України (далі – НБУ) (табл. 1). 

Таблиця 1
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 
(середній за період 2013 р. – грудень 2016 р. )

Рік 100 доларів США
2013 р. 799,30
2014 р. 1188,67
2015 р. 2184,47

грудень 2016 р. 2589,87

Джерела: складено автором за даними [4]

Аномальне знецінення гривні нанесло потрій-
ний удар по економіці та населенню держави. 

Основними причинами такої девальвації стали:
– банківське рефінансування, одержуване від 

НБУ, на валютний ринок, щоб заробити на спе-
куляціях. 

– Національний банк України не має ресур-
сів для підтримки гривні та виконання зовнішніх 
зобов’язань. 

– Масова скупка валюти населенням відбува-
ється під впливом політичної паніки. 

На сьогодні (1 грудня 2016 р.) ринковий курс 
гривні до долара США складає 27,10 гривень за 
1 долар США. 

У жовтні 2015 року дефіцит зведеного пла-
тіжного балансу становив 743 млн. дол. США, 
що на 1,4 млрд. дол. США менше, ніж у жовтні 
минулого року (2,1 млрд. дол. США), за рахунок 
скорочення відпливу коштів за фінансовим ра-
хунком. 

Дефіцит поточного рахунку платіжного ба-
лансу в 2015 році скоротився до 176 млн. дол. 
США (0,2% від ВВП) порівняно з 4,6 млрд. дол. 
США (3,4% від ВВП) у 2014 році. 

Посилення девальваційних очікувань і від-
плив депозитів з банківської системи призвели до 
зростання відпливу готівкової валюти поза бан-
ки до 1,7 млрд. дол. США, у жовтні 2014 року – 
1,9 млрд. дол. США, тоді як за весь 2013 рік він 
становив 3,3 млрд. дол. США, а в 2015 році змен-
шилися на 1,8 млрд. дол. США порівняно зі зрос-
танням у 2014 році. 

Від’ємне сальдо за операціями з кредитами та 
облігаціями (766 млн. дол. США) зумовлювалось 
низькими обсягами залучень приватного секто-
ру. В результаті резервні активи скоротилися на 
743 млн. дол. США. Станом на листопад 2015 р. 
обсяги міжнародних резервів становили 5,6 млрд. 
дол. США, що забезпечує фінансування імпорту 
майбутнього періоду протягом 1,2 місяця. 

Останній рік економіка України знаходиться 
під сильним тиском, спричиненим політичною 
кризою, що вибухнула в країні. Ситуація харак-
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теризується постійними коливаннями курсу до-
лара. Це зумовлено тим, що рівень золотовалют-
них резервів Центрального банку залишається 
недостатнім для згладжування різких стрибків 
курсу долара. 

За даними НБУ, після запровадження жор-
сткіших заходів зі стабілізації валютного ринку 
курс гривні все одно коливався: офіційний курс 
долара до гривні на 1 грудня 2016 року становив 
27,0 грн/дол., порівняно з 23,78 грн/дол. на по-
чаток січня 2016 року . 

Ймовірність продовження спадного руху 
гривні щодо долара зберігається. Підтримує таку 
ймовірність, в першу чергу, невизначеність щодо 
локалізації та тривалості конфлікту на Донбасі. 

Підвищені інфляційні ризики підтримують 
попит на валюту, як інструмент збереження за-
ощаджень. 

Необхідність імпорту енергоресурсів формує 
додатковий тиск на торговельний і платіжний 
баланси. Це відбувається на тлі низьких рівнів 
золотовалютних резервів що покриває чистий 
імпорт лише на півтора місяця. Тривалі перего-
вори з МВФ свідчать про наявність зустрічних 
вимог і пропозицій. Готовність виділення коштів 
та підвищення обсягу кредитування поки тільки 
вербальна, а ключовою умовою залишається ста-
білізація ситуації на Сході. 

Щодо валютних заощаджень, то після спроби 
стабілізації валютного курсу населення почало 
скуповувати більше валюти: якщо в на кінець 
листопада 2015 р. українці обміняли на долари 
767,5 млн. грн., а в грудні – 754 млн. грн., то в січні 
2016 р. – уже 909,4 млн. грн. Але якщо й резерви 
збільшаться, це не сильно допоможе економіці в 
подоланні кризи. Список власників доларових ре-
зервів навряд чи великою мірою збігається з пе-
реліком позичальників закордонних банків, тому 
запаси готівки не допоможуть повернути зовніш-
ні борги. Крім того, використання заощаджень не 
приведе до масштабного збільшення попиту та 
інвестицій. Населення витрачатиме свої запаси 
здебільшого вимушено. Навіть за кращих часів 
українці неохоче розставалися з доларами. 

Очікувати зміни тенденції в період кризи не 
варто – поведінка жителів країни щодо валют-
них заощаджень дуже схожа на дії підприємців 
зі збереження капіталу. Очікування ослаблення 
гривні та політична нестабільність призводять до 
стрімкого відпливу капіталу за кордон. А зви-
чайні українці вишиковуються в черги до обмін-
ників. Прикладом цьому можуть слугувати по-
дії позаминулої осені та зими, коли за перших 
ознак подорожчання долара населення кинулося 
скуповувати валюту (у вересні 2014 року банки 
продали населенню рекордну суму – $3,9 млрд., 
порівняно з $3,3-3,4 млрд. у липні-серпні). А про-
даж готівкових доларів впав з $2,7 – 3,4 млрд. 
щомісяця в липні-вересні до $0,75-0,77 млрд. на 
місяць у січні-лютому 2015 року. 

Що ж стосується політичної нестабільності, 
то яскравою ілюстрацією її впливу на ставлення 
до заощаджень є події 2013-14 років. До лютого 
2014 року українці позбувалися доларових за-
ощаджень. За перші вісім місяців 2014-го насе-
лення продало валюти на $993,4 млн. більше, ніж 
купило. 

Якщо ж загострення економічної кризи в краї-
ні в майбутньому призведе до значного ослаблен-
ня долара та спровокує масовий відхід від аме-
риканської валюти, то наслідки такого розвитку 
подій для України навряд чи будуть сприятливи-
ми. Справа в тому, що зростання економіки краї-
ни багато в чому залежить від стану світових то-
варних ринків, а девальвація долара може знову 
обрушити попит на сировинні товари, які Укра-
їна експортує. Все-таки краще, якщо мільярди 
доларів полежать у сейфах і матрацах, допоки 
економіка не почне повільно відновлюватися. 

Наступним моментом, що впливає на валют-
ну політику країни, є глобалізація. В перспекти-
ві одним із найважливіших наслідків фінансової 
глобалізації має стати поступове вирівнювання 
обсягів інвестування та вартості фінансових ак-
тивів в різних регіонах. 

Рис. 1. Розподіл прямих інвестицій за основними 
країнами-інвесторами в Україну в 2015 році [7]

У 2015 р. інвестиції в Україну надійшли зі 
133 країн світу. До десятки основних країн-ін-
весторів, на які припадає понад 88% загально-
го обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 
11 744,9 млн. дол., Голандія – 5 610,7 млн. дол., 
Німеччина – 5 414,3 млн. дол., Російська Федера-
ція – 3 392,1 млн. дол., Австрія – 2 402,4 млн. дол., 
Сполучене Королівство – 1 852,5 млн. дол., Вір-
гінські острови – 1 798,9 млн. дол., Франція – 
1 528,1 млн. дол., Швейцарія – 1 364,2 млн. дол., 
Італія – 972,4 млн. дол., Польща – 785,9 млн. дол., 
Сполучені Штати Америки – 698,9 млн. дол та інші. 

Економічні системи країн із найменшим рів-
нем економічного розвитку та країн, що розви-
ваються, є надзвичайно вразливими перед дією 
глобалізаційних чинників, що призводить до під-
вищення ризику фінансової нестабільності в цих 
країнах. Тому очевидно, що на певному етапі сво-
єї еволюції фінансова глобалізація призводить до 
зростання рівня ризику, притаманного операціям 
на фінансовому ринку. Особливо, з огляду на на-
ведені причини, ця ризикованість проявляється 
в початковий період фінансової лібералізації у 
країнах, що розвиваються. 

Висновки. Ключовими вимогами, які необхідні 
для успішного функціонування валютного ринку 
за оцінками експертів, мають стати:

1) забезпечення відповідної ліквідності. Ця 
умова припускає існування офіційних резервів в 
урядів країн, які приймають участь у міжнарод-
ній торгівлі. Достатні резерви для забезпечення 
потреб приватного сектору мають формувати і 
комерційні банки. 
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2) механізм вирівнювання (регулювання), за-
вдяки якому окремі країни проводили економіч-
ну та фінансову політику, яка б сприяла під-
триманню збалансованої міжнародної системи 
платежів. 

3) впевненість у міжнародній грошовій системі. 
В умовах недостатнього розвитку вітчизняної 

фінансової системи передусім необхідно провес-
ти комплексну лібералізацію внутрішньої валют-
но-фінансової сфери, що дасть змогу сформувати 
сприятливе економічне та регулятивно-правове 
середовище для здійснення валютних операцій, 
посилити ринкові засади курсоутворення, ство-
рити сприятливі умови для лібералізації потоків 
капіталу. 

Для забезпечення монетарної та валютно-
курсової стабільності необхідно вжити таких за-
ходів:

– сформувати середньострокову монетарну 
стратегію на 2017-2018 рр., що в ній ключовим 
орієнтиром грошово-кредитної політики визна-
ватиметься рівень інфляції та передбачатиметь-

ся поступовий перехід до режиму інфляційного 
таргетування;

– посилити ринкові засади процесу курсоут-
ворення та механізмів попередження спекуля-
ційних валютних атак;

– розривати інструменти страхування валют-
них ризиків, поетапно поширювати в обігу ва-
лютні деривативи; забезпечити прозорі умови 
функціонування його валютного сегменту;

– удосконалити систему валютного регулю-
вання та контролю за обсягами і структурою ко-
роткострокових іноземних капіталів, що надхо-
дять на валютний ринок України. 

Основним із методів зміцнення української 
національної валюти повинна стати ефективна 
урядова антиінфляційна політика, яка повинна 
виражатися в осмисленому і чітко продуманому 
державному контролі та регулюванні цін та об-
мінного курсу національної валюти. 

Розв'язання вказаних завдань сприятиме ста-
білізації гривні та стане запорукою політичної, 
економічної, фінансової безпеки держави. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Аннотация
Статья посвящена выявлению особенностей и тенденций функционирования валютного рынка Украины. 
В работе были раскрыты сущность и функции валютного рынка страны, определены базовые принципы стабильности 
национальной валюты. 
На основе анализа динамики валютного курса, кризисных явлений в отечественной экономике, были определены ос-
новные причины девальвации гривны. 
Обобщены предложения экспертов относительно мер по повышению эффективности функционирования валютного 
рынка страны, обеспечение монетарной и валютно-курсовой стабильности. 
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Summary
The article is devoted to specific features and tendencies of functioning of the foreign exchange market of Ukraine. 
The work reveals the essence and functions of foreign exchange market, defines the basic principles of the stability of 
the national currency. 
Main reasons of the devaluation of the hryvnia were determined on the basis of the analysis of the dynamics of exchange 
rate and the crisis in the domestic economy. 
Suggestions of experts toward the measures for efficiency increasing of the foreign exchange market functioning in the 
country, providing the monetary and exchange rate stability were summarized. 
Key words: foreign exchange market, NBU, exchange rate, foreign exchange reserves, savings, investments, globalization. 
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КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Стаття присвячена вивченню досвіду країн Латинської Америки з ефективного використання діяльності транснаціо-
нальних корпорацій (далі –ТНК) на своїх ринках. Обґрунтовується дуалізм впливу ТНК на національну економіку та 
внутрішній ринок приймаючої країни. Аналізується становлення, розвиток і особливості функціонування транснаціо-
нальних латиноамериканських корпорацій (транслатінас) в Бразилії, Чилі, Аргентині, Колумбії і Перу. Стратегічний 
розвиток ТЛК дозволило латиноамериканським країнам в ХХI ст. зайняти вагому частку регіонального і зарубіжного 
ринків кінцевих товарів і послуг. Робиться висновок про позитивний вплив діяльності транснаціональних корпорацій 
на національну економіку та внутрішній ринок латиноамериканських країн.
Ключові слова: транснаціоналізація, ТНК, приймаюча країна, транснаціональна латиноамериканська корпорація 
(далі – ТЛК), транслатінас.

Постановка проблеми. Діяльність транснаці-
ональних корпорацій як суб’єктів світової еко-
номіки носить двоякий характер. З одного боку, 
сучасні ТНК технологічно розвинених держав 
виступають як головна рушійна сила світового 
господарства, а з іншого – джерелами виникнен-
ня в ньому глобальних суперечностей. Дуалізм 
ТНК – це зразок організації і ведення ефектив-
ного та конкурентоспроможного міжнародного 
бізнесу. Одночасно, стратегії їх зовнішньої екс-
пансії завжди націлені на максимальну реалі-
зацію власних монопольних пріоритетів, відпо-
відних національно-державним інтересам країн 
походження. Об’єктивно, що результати такої 
поведінки виступають передумовами економіч-
ної нерівності на користь корпорацій, створюють 
реальні загрози не тільки ринку і конкуренції 
приймаючої країни, а й виникненню в ній супер-
ечностей соціально-політичного характеру.

У зв’язку з цим ефективність інтеграції з 
ТНК в значній мірі пов’язана з рішенням ще на 
стадії організації співпраці проблеми гармоніза-
ції економічних інтересів сторін на оптимальних 
для приймаючої країни умовах [1, с. 84]. А це, 
в свою чергу, вимагає всебічного вивчення за-
рубіжного досвіду стратегічного впливу ТНК на 
внутрішній ринок країн, а також їх конкуренто-
спроможність.

Аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. Дослідженню умов створення та ефектив-
ного функціонування ТНК, визначення їх впливу 
на країни базування і приймаючи країни присвя-
чено праці багатьох зарубіжних вчених: П. Ба-
клі, Р. Вернона, О. Вільямсона, Дж. Даннінга, 
М. Кассона, Р. Кейвза, Ч. Кінделбергера, Р. Коу-
за, Ф. Нікербокера, Р. Ньюфармера, М. Портера, 
А. Рагмана, С. Хаймера та інші. Серед вітчиз-
няних вчених, які досліджували окремі аспекти 
діяльності ТНК у контексті проблематики конку-
рентоспроможного розвитку національної еконо-
міки слід визначити праці Л. Антонюк, І. Гладій, 
В. Карпенко, Ю. Козака, Д. Лук’яненко, Ю. Ма-
когон, О. Рогач, В. Рокочої, Л. Руденко-Сударє-
вої, І. Сорока, С. Якубовського та інші.  

Водночас, незважаючи на значний науковий 
здобуток, економічна поведінка ТНК, форми їх 

функціонування постійно змінюється, а їх вплив 
на національні економіки і внутрішній ринок різ-
них країн є неоднозначним, що потребує більш 
детального дослідження.

Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду 
впливу діяльності транснаціональних корпорацій 
на розвиток національної економіки та внутріш-
ній ринок країн, на прикладі країн Латинської 
Америки. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний рі-
вень глобалізації і транснаціоналізації світової 
економіки не дозволяє країнам, що розвивають-
ся та країнам з перехідною економікою ефек-
тивно конкурувати з ТНК індустріально розви-
нутих країн, тому вони співпрацюють з ними. 
Вибір країни інвестування ТНК здійснюється 
на основі системи ключових чинників, що зале-
жать від : географічного розташування держа-
ви, її природно-ресурсного, трудового, фінан-
сово-економічного потенціалу, загального рівня 
політичної, економічної і соціальної стабільнос-
ті, належного рівня підприємницької та фінан-
сової інфраструктури, застосування інновацій 
та нових технологій на виробництві, захисту 
інтелектуальної власності, нормативно-правової 
регульованості економічного та інвестиційного 
середовища тощо.

Зауважимо, що вплив діяльності ТНК на роз-
виток внутрішнього ринку і конкурентного серед-
овища приймаючої країни є подвійним: з одного 
боку – позитивний (місцеві операції ТНК підви-
щують конкуренцію на ринках унаслідок про-
дуктової диференціації, активної реклами, впро-
вадження нових продуктів на базі інноваційного 
потенціалу корпорацій; уможливлюється реалі-
зація крупних інвестиційних проектів, створю-
ються додаткові робочі місця тощо), а з другого – 
негативний (діяльність ТНК на національному 
ринку може спричинити викривлення в розподілі 
монопольних і конкурентних сил; корпорації під 
час створення нових робочих місць намагаються 
скоротити витрати за рахунок зменшення опла-
ти праці персоналу, ігнорування соціальних та 
інфраструктурних програм тощо, що негативно 
позначається як на конкуренції, так і на еконо-
мічному розвитку в цілому) [3, c. 7]. 

© Ткаченко Д. О., 2016
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Приймаюча країна повинна всіляко підтриму-
вати і стимулювати позитивний ефект діяльності 
ТНК і обмежувати їх негативний вплив на вну-
трішній ринок своєї країни. Проаналізуємо вплив 
діяльності ТНК на національну економіку країн 
Латинської Америки.

Стрімкий розвиток провідних держав Латин-
ської Америки в другій половині ХХ ст. супро-
воджувався формуванням і розвитком потужних 
транснаціональних корпорацій, які досить успіш-
но діяли на зарубіжних ринках і впевнено конку-
рували із західними ТНК.

Важливим показником зростання економіч-
ної могутності країн Латинської Америки стало 
збільшення питомої ваги національного капіталу. 
Відмітимо, що за 2000-2014 рр. частка найбіль-
ших бізнес-структур регіону, які контролювали-
ся іноземним капіталом знизилася з 50% до 20% 
відповідно. Сформувалася велика група порівня-
но потужних місцевих компаній, які в ряді ви-
падків стали тіснити зарубіжні ТНК, що деся-
тиліттями домінували на латиноамериканських 
торгових і фінансових ринках [4]. 

Міцно закріпившись на національних ринках, 
латиноамериканські компанії і банки активно 
включилися в глобальне переміщення капіталу 
в якості його експортерів. За кордоном відкри-
валися філії та представництва провідних біз-
нес-структур, створювалися власні промислові 
і торгові потужності, шикувалися вертикально-
інтегровані виробничі ланцюжки. Все частіше 

здійснювалися операції з придбання вже діючих 
місцевих підприємств. Вказані процеси лягли в 
основу створення порівняно великої групи транс-
національних латиноамериканських корпорацій 
(ТЛК), або, як їх називають в документах Еко-
номічної комісії ООН для Латинської Америки 
і Карибського басейну, «транслатінас», які все 
сильніше впливали на формування нового – 
транснаціонального – вигляду регіональної еко-
номіки і все впевненіше почуваються в системі 
світогосподарських зв’язків [4].

Створенню потужних ТНК в країнах Латин-
ської Америки передувало проведення комп-
лексу неоліберальних реформ в 1990-х рр. Саме 
макроекономічна, фінансова і зовнішньоторго-
вельна лібералізація прискорили процес утво-
рення «транслатінас». Значне зростання обсягів 
виробництва товарів і послуг корпорацій зіткну-
лося з порівняно вузьким внутрішнім ринком 
латиноамериканських країн. Тому накопичивши 
досвід і економічну міць в межах національних 
економік ТЛК почали розширювати ринки збуту 
і активно освоювати зарубіжні ринки.

Розвитку ТЛК в ХХІ ст. сприяла придатна 
ринкова кон’юнктура, що пов’язана з ростом сві-
тових цін на сировинні та продовольчі товари. 
Збільшені доходи від експорту сировини і продо-
вольства, завдяки ефекту зовнішньоторговельно-
го мультиплікатора, стали потужним стимулом 
збільшення внутрішнього попиту і допомогли 
розкрити економічний потенціал латиноамери-

Стратегічні впливи ТНК

Приплив іноземного капіталу та 
активізація інвестиційного процесу

Позитивний вплив на пропозицію, 
якість та асортимент товарів і послуг

Розвиток експорту через світові 
транснаціональні структури

Приріст ринкової частки у світовій 
економіці, сприяння інтеграції у 

глобальні ринки

Технологічне оновлення галузей 
національної економіки

Зростання ефективності національного 
виробництва і рівня зайнятості

Периферизація національної 
економіки, консервація її ресурсно-

сировинної спеціалізації

Звуження інвестиційного потенціалу 
через вивіз капіталу, транснаціональні 

злиття і поглинання

Дискредитація цін через використання 
трансфертних цін ТНК

Технологічна консервація економіки 
через використання трансфертних цін

Захоплення найбільш розвинутих 
й перспективних сегментів 

внутрішнього ринку

Залучення зарубіжного досвіду 
ефективного менеджменту

Стримування національного експорту 
через монопольні позиції ТНК

Нейтралізація національних управ-
лінських та соціоментальних традицій

Позитивні Негативні

Рис. 1. Вплив ТНК на національну економіку приймаючий країни*
*Джерело: складено автором за даними [2-3]
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канських підприємств несировинного сектора, в 
тому числі компаній, які зайняти у виробництві 
товарів масового споживання, а також в техноло-
гічних галузях і сфері послуг. Саме ці структури, 
утворили ядро «транслатінас» [4].

Серед безлічі різних стратегій корпоративного 
розвитку «транслатінас» використовували стра-
тегію органічного зростання, яка передбачала по-
ступову переорієнтацію одержуваних доходів в 
закордонні інвестиції. Відповідно, за рахунок за-
стосування такої стратегії відбулось суттєве роз-
ширення продажу та купівлі активів у окремих 
країнах Латинської Америки. 

Відповідно, за 2010-2014 рр. найбільші об-
сяги угод по операціях злиття і поглинання 
були здійснені країнами Латинської Америки в 
2012 р. – купівля на суму 30,7 млрд. дол. США, а 
в 2013 р. – продаж на суму 34,8 млрд .дол. США 
(див. табл. 1) [11]. 

Якщо аналізувати у розрізі країн, то сут-
тєво збільшились продажі активів компаній 
у Бразилії (із 10115 млн.дол.США у 2010 р. 
до 14204 млн. дол. США у 2014 р.), Чилі (із 
826 млн. дол. США у 2010 р. до 8662 млн. дол.

США у 2014р.) та Перу (із 612  млн. дол. США у 
2010 р. до 1819 млн. дол. США у 2014 р.).

Слід зауважити також, що останнім часом від-
булася істотна зміна структури операцій злиття 
і поглинання в країнах Латинській Америці, зо-
крема, частка операцій злиття та поглинання в 
сфері послуг зросла із 24% до 87%, натомість в 
добувних і виробничих галузях скоротилася з 
76% до 13% відповідно, що засвідчує тенденції 
зростання транснаціоналізації сфери обслугову-
вання, що не потребує значних фінансових та 
виробничих вкладень.

Варто зазначити, що така активізація злиттів 
та поглинань у країнах Латинської Америки за-
галом, сприяла збільшенню виробничих потуж-
ностей компаній-реципієнтів, масштабуванню 
виробництв та суттєвому збільшенню обсягів ви-
робництва товарів і послуг, розвитку ринків пра-
ці та фінансових ринків у країнах-реципієнтах.

Якщо аналізувати структуру ТЛК у розрізі 
галузей виробництва, то найбільші ТЛК функці-
онують в видобувній (нафтогазовій та гірничодо-
бувній), фінансовій, торговій і харчовій галузях 
(табл. 2). 

Таблиця 1
Транскордонні злиття і поглинання в Латинській Америці в 2010-2014 рр.

Країни
Продаж, млн. дол. США Купівля, млн.дол. США

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Латинська 
Америка 29013 18927 22586 34797 25457 16725 16385 30735 16239 8440

Аргентина 3457 -295 343 -76 -5334 514 102 2754 99 42
Бразилія 10115 15107 17316 9996 14204 9030 5541 7401 2956 -2449
Чилі 826 514 -78 2513 8662 867 628 10257 2771 746
Колумбія -1370 -1220 1974 3864 681 3210 5085 3007 6406 1629
Перу 612 512 -67 618 1819 71 171 319 225 1041

Джерело: складено автором за даними: [10-11]

Таблиця 2
Найбільші «транслатінас» за обсягом продажу у 2015 р, млрд. дол. США

№ Компанія Країна Галузь Продажі
1 Petrobras Бразилія Нафтогазова 143,7
2 Itau Unibanco Holding Бразилія Банківська 76,6
3 Banco do Brasil Бразилія Банківська 68,8
4 Banco Bradesco Бразилія Банківська 66,7
5 Grupo JBS-Friboi Бразилія Харчова 51,2
6 Vale Бразилія Гірничодобувна 37,5
7 Ecopetrol Колумбія Нафтогазова 34,4
8 AntarChile Чилі Торгівля 23,8
9 Cencosud Чилі Торгівля 19,3
10 YPF Аргентина Нафтогазова 17,5

Джерело: складено автором за даними: [9]

Таблиця 3
Показники руху ПІІ в країнах Латинської Америки в 2000-2014рр.

Країни
Приплив ПІІ, млрд. дол. США Відтік ПІІ, млрд. дол. США

2000 2008 2013 2014 2000 2008 2013 2014
Аргентина 10,42 9,75 6,61 0,9 1,39 2,11
Бразилія 32,78 45,06 64 62,5 2,28 20,46 -3,49 -3,54
Чилі 4,86 16,78 17 22,95 3,98 6,89 7,62 12,99
Колумбія 2,39 10,6 16 16,1 0,32 2,25 7,65 3,89
Перу 0,81 4,08 9,29 7,6 0 0 0,14 0,08

Джерело: складено автором за даними: [10-11]
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Лідерами за обсягом продажу у 2015 році ста-
ли бразильські ТЛК, які зайняли перші шість 
місць в топ-10 (табл.2). Бразилія є безумовним 
лідером в Латинській Америці за припливом ПІІ. 
За 2000-2014 рр. приплив ПІІ в країну збільшив-
ся майже в 2 рази з 32,78 до 62,5 млрд. дол. США 
(табл. 3).

Серед найбільш потужних країн руху прямих 
іноземних інвестицій Латинського регіону – є 
Бразилія (54,1 % усього притоку інвестицій) та 
Чилі (19,8 % усього притоку інвестицій). 

Бразилія; 54.1

Аргентина; 5.7

Чилі; 19.8

Колумбія; 13.9

Перу; 6.5

Бразилія Аргентина Чилі Колумбія Перу

Рис. 2. Структура притоку прямих іноземних 
інвестицій за країнами Латинської Америки  

у 2014 р., %
Джерело: складено автором за даними: [10-11]

Слід зазначити, що незважаючи на значне 
збільшення транскордонних продажів M & A 
(зростання на 42% до $ 14 млрд. дол. США) при-
плив ПІІ в Бразилію в 2014 році був на 2% ниж-
че, ніж в 2013 році. Зниження ПІІ було виклика-
но падінням в первинному (видобувному) секторі 
на 58% до 7 млрд. дол. США, в той час як потоки 
в сфері виробництва і послуг збільшилися на 5% 
і 18% до 22 млрд. дол. США і 33 млрд. дол. США 
відповідно [11].

Найбільшими одержувачами ПІІ серед га-
лузей Бразилії у 2014 році стали: торгівля 
(6,8  млрд. дол. США), телекомунікації (4,2 млрд. 
дол. США), видобуток нафти і газу (4,1 млрд. дол. 
США), моторобудування (4 млрд. дол. США) [11]. 
Серед лідерів ринку ТЛК Бразилії – є компанія 
«Petrobras» – найбільша в Латинській Амери-
ці і п’ята в світі інтегрована енергетична ком-
панія, що має виробничі і комерційні інтереси в 
28 країнах на п’яти континентах [12]. Серед по-
тужних Бразильських компаній варто виділити  
«Embraer», що працює у галузі літакобудування.

Чилі – є другою країною регіону за величиною 
потоків ПІІ. За 2000-2014гг. приплив ПІІ в країну 
зріс у 4,7 рази з 4,86 млрд. дол. США до 23 млрд. 
дол. США. У 2014 р. в порівнянні з 2013 р. приплив 
ПІІ в країну зріс на 38%, що було викликано зрос-
танням транскордонних M & A продажів більш 
ніж в 3 рази до 9 млрд. дол. США [10-11]. Не див-
лячись на те, що на Чилі припадає лише 5% ВВП 
Латинської Америки, країна посідає третє місце 
за кількістю ТЛК (14%), при цьому дохід компа-
ній складає 10% сукупних доходів регіону [8, c. 6].

Відносно невисокий притік інвестицій спосте-
рігається у країнах Латинської Америки: Колум-
бії, Перу та Аргентині.

До прикладу, загальний обсяг вхідних ПІІ Ар-
гентини у 2014 р. складає 6,61 млн. дол. США, а 
відтік інвестицій – 2,11 млн. дол. США. Проте, не-
зважаючи на невисокі показники близько 20 Ар-
гентинських компаній є транснаціональними, та 
мають значну кількість відділень у світі. Серед 
лідируючих галузей транснаціоналізації Арген-
тини – є : хімічна галузь, металургійна та енер-
гетична галузь (тобто промислове виробництво).

Необхідно відмітити, що ТЛК в Колумбії і 
Перу також мало розвинені. Однак, у 2014 році 
27 колумбійських ТЛК, що входять до числа 
500 Global Latinas, створили 2,5% ВВП країни, їх 
продукція була визнана конкурентоспроможною 
на міжнародному рівні, що обумовило обсяг про-
дажів 10 млрд. дол. США [7]. Значне скорочення 
припливу ПІІ в добувну промисловість Колумбії 
в 2014 році (на 21% до 6,4 млрд. дол. США) було 
компенсовано підвищенням ПІІ в області фінан-
сів (54% до 2,5 млрд. дол. США), транспорті та 
зв’язку (39 % до 1,9 млрд. дол. США) і виробни-
цтві (13% до 2,9 млрд. дол. США) [11].

Загалом, серед позитивних чинників впливу 
ТЛК на економіку країн Латинської Америки, 
можна виділити наступні :

1. Розвиток ТЛК сприяли покращенню ви-
робничих потужностей у країнах-реципієнтах, 
у т.ч. запровадженню інноваційно-технологічних 
та нових бізнес і маркетингових рішень у ви-
робництво, що змінює структуру якості наданих  
послуг.

2. Забезпечення притоку фінансових ресурсів 
та нових технологій.

3. Укрупнення економічного середовища, змі-
на масштабів виробництв та підвищення обсягів 
виробництв у галузях, де розвинуті ТЛК, що 
призводить до зростання ВВП та економіки за-
галом.

4. Поширення інтернаціоналізації виробни-
цтва, технологій, бізнес-процесів, що підвищує 
загальну ефективність та продуктивність вироб-
ництв та обсяги вкладень в економіку.

5. Динамічний розвиток галузей, у яких роз-
винуті ТЛК, а саме : промислового виробництва 
(хімічної, металургійної, енергетичної, фарма-
цевтичної промисловості), банківського сектору.

Разом із цим, серед негативних чинників 
впливу ТЛК на економіку країн Латинської Аме-
рики, можна виділити наступні :

1. Зміна конкурентного середовища ринку у 
галузях, де є розвинутими ТЛК.

2. Недостатність інвестування капіталів у інші 
галузі.

3. Значна монополізація ринку, що може змі-
нювати його структуру та ціноутворення.

Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, 
можна зробити висновок про те, що діяльність 
ТНК в країнах Латинської Америки сприяла їх 
економічному зростанню, розвитку нових сфер 
національної економіки, залученню інвестицій та 
інновацій в експорто-орієнтовані галузі, зміцнен-
ню національних компаній і їх просуванню на ре-
гіональні та глобальні ринки. З іншого боку, необ-
хідно зазначити, що збільшення ролі держави в 
економічної політиці Аргентини погіршили умови 
функціонування ТНК, що призвело до скорочен-
ня притоку ПІІ в країну, утворення від’ємного 
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сальдо рахунку поточних операцій, зменшення 
обсягу зовнішньої торгівлі товарами та послу-
гами. Серед негативних впливів діяльності ТНК 
на економіку країн Латинської Америки виді-
ляємо: монополізацію та олігополізацію ринків, 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТНК  
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Аннотация
Статья посвящена изучению опыта стран Латинской Америки по эффективному использованию деятельности ТНК на 
своих рынках. Обосновывается дуализм влияния ТНК на национальную экономику и внутренний рынок принимающей 
страны. Анализируется становление, развитие и особенности функционирования транснациональных латиноамери-
канских корпораций (транслатинас) в Бразилии, Чили, Аргентине, Колумбии и Перу. Стратегическое развитие ТЛК 
позволило латиноамериканским странам в ХХI ст. занять весомую долю регионального и зарубежного рынков конеч-
ных товаров и услуг. Делается вывод о положительном воздействии деятельности транснациональных корпораций на 
национальную экономику и внутренний рынок латиноамериканских стран.
Ключевые слова: транснационализация, ТНК, принимающая страна, транснациональная латиноамериканская корпо-
рация (ТЛК), транслатинас.
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TNC STRATEGIC INFLUENCE ON THE NATIONAL ECONOMY  
OF LATIN AMERICA

Summary
The paper studies the experience of the countries of Latin America on the effective use of TNCs in their markets. 
Grounded dualism influence of TNC’s on the national economy and the domestic market of the host country. Analyzes 
the formation, development and characteristics of Latin American transnational corporations functioning (translatinas) in 
Brazil, Chile, Argentina, Colombia and Peru. Strategic development of the TLC has allowed Latin American countries in 
the XXI c. take a significant share of the regional and international markets for final goods and services. It is concluded 
that the positive impact of the activities of transnational corporations on the national economy and the domestic market 
of Latin American countries.
Key words: transnationalization, TNC, the host country, TLC (Latin American transnational Corporation), translatinas.

недостатні обсяги капіталовкладень у інші га-
лузі. Перспективними з точки зору подальших 
досліджень є аналіз довгострокових позитивних 
та негативних тенденцій економічного розвитку 
країн Латинської Америки в умовах роботи ТНК.
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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 

© Шаталова А. О., 2016



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ92

6 (13), грудень 2016

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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Вступ. На сучасному етапі розвитку країн 
світу, провідне місце у фінансовій системі посі-
дають саме банки. Банки своєю діяльністю гли-
боко проникають у всі сфери економіки, актив-
но обслуговують і впливають на всі економічні 
та соціальні процеси в країні. На сьогоднішній 
день, в умовах нестабільності, в умовах кризи, 
виникає необхідність в особливій увазі банків до 
виконання усіх нормативів, підтримання ліквід-
ності, забезпечення високої якості кредитного 
портфеля. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що 
кредитний портфель банку є одним з найризи-
кованіших напрямків діяльності банку, тому для 
успішного кредитування – забезпечення повер-
нення наданих позичок та підвищення дохідності 
кредитних операцій, банки мають впроваджува-
ти ефективну та гнучку систему управління кре-
дитним портфелем.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
теоретичних основ щодо визначення поняття 
кредитного портфелю, та запропонування реко-
мендацій для ефективного управління кредит-
ним портфелем банку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням проблем аналізу кредитного портфе-
лю банку, вдосконалення управлінням кредитним 
портфелем банку, захистом банку від кредитних 
ризиків займалися такі вчені як: Бугель Ю.В., 
Жукова Н. К., Семенча І. Є, Герасимович А. М, 
Дугін І., Білик М., Примостка М. тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кредитний портфель банку є «вершиною» кре-
дитної діяльності. Його не можна прирівнювати 
до простої сукупності кредитів, оскільки кредити 
можуть взаємодіяти, внаслідок чого кредитний 
портфель характеризується не тільки сукупним 
ризиком, але і чисто портфельним ризиком. Як 
підсумок саме якість всього кредитного портфе-
ля в цілому визначає ефективність кредитної ді-
яльності [1].

Серед вчених немає єдиної думки щодо ви-
значення кредитного портфелю. Одні вчені роз-
глядають кредитний портфель на макрорівні, 
тобто його значення не тільки на рівно конкрет-
ного банку, а на рівні усієї економіки. Другі, ви-
значають кредитний портфель як перелік нада-
них банком позик. Треті говорять що управління 
кредитним портфелем є складним управлінським 
процесом, та приділяють велику увагу щодо ви-
бору напрямків вкладень.

Бугель Ю.В. вважає, що кредитний порт-
фель комерційного банку необхідно розглядати 
в широкому та вузькому значеннях. Кредит-
ний портфель банку в широкому значенні – це 
комплексний інструмент управління (активами і 
пасивами) банку; у вузькому – набір кредитних 
інструментів для досягнення таких цілей, як: ви-
сокий рівень доходу в поточному періоді; висо-
кий темп приросту очікуваного доходу в майбут-
ній довгостроковій перспективі; мінімізація рівня 
ризиків кредитного портфеля; дотримання необ-
хідної ліквідності кредитного портфеля; забез-
печення максимального ефекту податкових пільг 
[2, с. 54-59].

На нашу думку, кредитний портфель – це су-
купність банківських позик які класифікуються 
відповідно до різних критеріїв, визначених кре-
дитною політикою банку. 

Серед традиційних видів банківської діяль-
ності надання кредитів – основна операція, за-
безпечує їх прибутковість і стабільність існуван-
ня, що визначається дією таких факторів: 

по-перше, кредитування є основним джере-
лом доходів банківських установ, що являє со-
бою запоруку надійного і стійкого функціонуван-
ня банків на фінансовому ринку; 

по-друге, економічний зміст діяльності ко-
мерційних банків, який виражається їхньою го-
ловною функцією – організації кредитних відно-
син – полягає насамперед в акумуляції тимчасово 
вільних грошових коштів і їх перерозподілі на 
кредитних засадах; 

по-третє, економічний ефект від реалізації 
кредитних операцій має важливе значення не 
лише з точки зору безпосередніх учасників кре-
дитної угоди – а й з огляду на забезпечення не-
перервності відтворювальних процесів на рівні 
усього національного господарства [3, с. 159].

У структурі балансу банку кредитний порт-
фель розглядається як єдине ціле та складова 
частина активів банку, яка має свій рівень до-
хідності і відповідний рівень ризику [4]. Отже, 
основними критеріями кредитного портфеля є 
кредитний ризик і дохідність .

Головна мета процесу управління кредитним 
портфелем банку полягає в забезпеченні макси-
мальної дохідності за певного рівня ризику. Рі-
вень дохідності кредитного портфеля залежить 
від структури й обсягу портфеля, а також від 
рівня відсоткових ставок за кредитами. На фор-
мування структури кредитного портфеля банку 
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істотно впливає специфіка сектора ринку, який 
обслуговується цим банком [5]. 

Кредитнi операцiї є найважливiшим джерелом 
прибутку банку, проте у зв’язку зi збiльшенням 
в останнi роки випадкiв неповернення кредитiв 
данi операцiї складають пiдвищену небезпе-
ку для стiйкостi та стабiльностi банку в цiлому. 
Прикладом щодо цього можуть слугувати долi 
ряду банкiв України, краху яких сприяла ризи-
кова кредитна полiтика.

Банк може обрати різну політику при форму-
вання кредитного портфелю.

При агресивній політиці банк має на меті 
отримання найбільшого можливого прибутку. 
Кредити видаються майже всім юридичним та 
фізичним особам, які звертаються до банку. Банк 
отримує великі доходи та швидко розвивається. 
Проте, дана політика супроводжується велики-
ми ризиками. Такою політикою керувалися біль-
шість банків України у передкризовий час. Коли 
настала криза, більшість банків не були до неї 
готові. Погані кредитні портфелі, недостатньо 
сформовані резерви призвели до неліквідності 
банківських установ, та до їх ліквідації. 

Помірна політика властива для стабільних, 
надійних банків, які мають значний досвід робо-
ти. Банк також має на меті отримання прибутку, 
проте надає кредити більш виважено, формує 
достатню кількість резервів під кредити, дотри-
мується нормативів НБУ.

При обережній кредитній політиці, банк видає 
мало кредитів, а свою прибутковість забезпечує 
через менш ризиковані операції. При цьому банк 
втрачає значну кількість фінансового ринку, та 
значну кількість прибутку.

На наш погляд, на сьогоднішній день найдо-
цільнішою є помірна політика. Отримання при-
бутку залишається і буде залишатися головною 
ціллю банків, проте банкам необхідно підтриму-
вати свою ліквідність, намагатися виконувати 
нормативи. При використанні помірної політики 
банк зможе як отримувати прибуток, так і зали-
шатися ліквідним.

Оскільки кредитна діяльність є найбільш до-
хідним напрямком банківської діяльності, кре-
дитний портфель і процес управління ним є 
потужним інструментом комерційного банку на 
шляху реалізації кредитної політики. Не завжди 
метою кредитної політики банку є отримання 
максимального прибутку. У сучасних ринкових 
умовах метою кредитної політики банку може 
бути і збільшення частки на ринку банківсько-
го кредитування в певному сегменті, утримання 
конкурентних переваг і т. д. [6].

Правильна організація процесу банківського 
кредитування, розробка ефективної та гнучкої 
системи управління кредитними операціями ви-
ступають основою фінансової стабільності й рин-
кової стійкості комерційних банків (враховуючи 
те визначальне місце, яке посідають кредитні 
операції в портфелі банківських активів). Тому 
необхідно правильно організувати кредитну по-
літику в банку.

Основою сучасної банківської діяльності є 
оптимізація параметрів ризиків, що викликає по-
требу у комплексному підході до створення сис-
теми управління ними.

Оптимізація методів та технології управлін-
ня ризиками в банках стало одні єю зосновних 
передумов набуття конкурентної переваги, за-
лучення клієнтів та збі льшення прибутковості 
банківського бізнесу [7].

Кредитний ризик – основний вид фінансових 
ризиків, з яким стикаються банки у процесі своєї 
діяльності. Його поява спричинена, перш за все, 
несвоєчасним виявленням проблемних кредитів і 
недостатністю створених під них резервів, а та-
кож недосконалістю кредитного контролю в бан-
ках. Підвищення інтересу до оцінки кредитного 
ризику пов’язано зі зростанням обсягів кредит-
них портфелів банків, зниженням рентабельності 
в банківській сфері, що спонукає банки приймати 
на себе високі кредитні ризики. Усе це обумовило 
актуальність вдосконалення існуючих і впрова-
дження нових методик оцінок та управління кре-
дитним ризиком [8].

Таблиця 1
Аналіз кредитного портфеля Приватбанку на 01.012014-01.01.2016

Показник
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Тпр. 

2014
Тпр. 
2015

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % % %
Кошти в інших банках 3 486 203 2 1 220 106 1 2 558 320 1 -65,0 109,7
в т.ч. в іноземній валюті 3 486 203  1 220 106  2 558 290  -65,0 109,7

резерви під знецінення коштів  
в інших банках 58 697 65 145 0  11,0

Кредити та заборгованість  
клієнтів 142 548 092 98 161 338 726 99 177 810 481 99 13,0 10,0

кредити та заборг. юр. осіб 118 778 718 83 139 212 152 86 151 705 002 85 17,0 9,0
в іноземній валюті 27 700 511  49 125 672  67 409 178  77,0 37,0

резерви під знецінення кредитів 
та заборгованості клієнтів 17 214 350 14 11 809 956 8 20 607 369 14 -31,0 74,0

кредити та заборгованість фіз. 
осіб, в т. ч.: 23 769 374 17 22 126 574 14 26 105 479 17 -7,0 18,0

в іноземній валюті 1 162 462  1 154 143  6 017 067  -1,0 421,0

резерви під зценінення кредитів 
та заборгованості клієнтів 6 496 719 27 11 599 784 52 7 308 716 28 79,0 -37,0

Кредитний портфель 146 034 295  162 558 832  180 368 801  11,0 11,0
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Основними напрямками регулювання кре-
дитного ризику є розробка й реалізація заходів 
щодо запобігання або мінімізації пов’язаних з 
ним втрат. Мінімізація кредитного ризику перед-
бачає здійснення комплексу заходів, спрямова-
них на зниження ймовірності настання подій або 
обставин, що приводять до кредитних збитків, та 
(або) на зменшення (обмеження) розміру потен-
ційних кредитних збитків.

Банк управляє кредитним ризиком як на рівні 
окремої позички, так і на рівні кредитного порт-
феля банку в цілому.

Детальніше розглянемо кредитний портфель 
на прикладі ПАТ КБ Приватбанку.

Хотілося б відмітити, що Приватбанк явля-
ється самим великим банком України. З ним 
працює близько 56,1% суб’єктів підприємниць-
кої діяльності.. Кожна друга компанія працює з 
Приватбаном. Тому, результати, які ми отрима-
ли у ході аналізу кредитного портфелю Приват-
банку не є дивними. Таким чином, за таблиці 1. 
ми бачимо, що майже усі кредити надаються 
клієнтам банку. Кошти в інших банках склада-
ються на 01.01.2014 лише 2%, а на 01.01.2015 і 
01.01.2016 тільки 1%. Політика банку не направ-
лена на інвестування коштів в інші банки. Та-
кож слід відзначити, що кошти в інших банках 
майже всі у іностраній валюті.

Що стосується кредитів наданих клієнтам 
банку, то основна частина кредитів надана саме 
юридичним особам. Так, на 01.01.2014, 01.01.2015, 
01.01.2016 кредити та заборгованість юридичних 
осіб складає 83%, 86%, 85% відповідно. Досить 
мала частка кредитів надається фізичним особам.

Кредитний портфель за 2014 рік збільшився у 
1,11 рази, а за 2015 також у 1.11 рази. Це говорить 
про стабільне зростання банку на економічному 
ринку. Банк розвивається, видає більше коштів, 
активно кредитує. Кредити юридичним особам за 
2014 рік зросли у1,17 рази, а за 2015 – 1,09 рази. 
Кедити надані фізичним особам за 2014 рік змен-
шились на 7%, проте за 2015 рік зросли на 18%. 

Резерви за кредитами юридичним особам 
склали на 01.01.2014 – 14%, на 01.01.2015 – 8%, на 
01.01.2016 знову 14%. Резерви є достатньо сфор-
мованими.

За фізичними особами, на 01.01.2014 – 27%, 
01.01.2015 – 52%, на 01.01.2016 – 28%. Занадто 
великі резерви говорять про проблеми з кредит-
ним портфелем фізичних осіб. Про погано сфор-
мований портфель. І основна проблема через яку 
Приватбанк зараз не може виконати нормативи 
НБУ це саме поганий кредитний портфель.

З необхідністю оцінки кредитоспроможності 
позичальників стикається будь-який банк, який 
надає кредити. Кожний потенційний позичаль-
ник, який прагне одержати кредит, повинен про-

йти цю процедуру. Від результату її проведення 
залежить чи одержить він кредит, і якщо одер-
жить, то в якому обсязі [9].

Взагалі кредитоспроможність являє собою 
спроможність позичальника в по вному обсязі та 
у визначений кредитною угодою термін розраху-
ватися за своїми борговими зобов’язаннями ви-
ключно грошовими коштами, генерованими пози-
чальниками у ході звичайної діяльності [10, с. 47].

Виходячи з отриманих результатів аналізу 
кредитного портфеля Приватбанку, враховуючи 
ситуацію в країні, яка склалася під час та після 
кризи, в умовах підвищення кредитного ризику 
та забезпечення надійного захисту інтересів бан-
ку, ми вважаємо за необхідне посилити вимоги 
щодо аналізу позичальників, щодо оперативності 
надання кредитів та їх погашення.

Так, ми вважаємо за необхідне :
– здійснювати постійний аналіз господарсько-

фінасової діяльності позичальників, гарантів і 
поручителів з позицій можливості виконання 
ними своїх зобов’язань перед банком з врахуван-
ням динаміки їх показників; 

– не допускати видач кредитів некредито-
спроможним позичальникам та позичальникам 
без забезпечення;

– проводити обов’язкове страхування переда-
них у заставу цінностей;

– з метою підвищення рівня ліквідності забез-
печення і своєчасного повернення кредитів не до-
пускати практики формального підходу до вказа-
них процедур, а також перевищення встановлених 
повноважень при вирішенні кредитних питань; 

– вимагати від позичальників підтверджен-
ня наявності і достатності переданого банку за-
безпечення, враховувати проведену переоцінку, 
його оперативного до оформлення чи зміцнення 
при необхідності, а також дострокового повер-
нення кредиту або його частини при не виконанні 
кредитних умов і угод по забезпеченню.

Дотримуючись цих вимог банки зможуть фор-
мувати хороший кредитний портфель, та підтри-
мувати свою ліквідність. 

Висновки. Таким чином, кредитний портфель 
банку це не лише сукупність активів, а насампе-
ред сукупність відносин між кредитором і пози-
чальником. Оскільки кредитний портфель банку 
являє собою один із найризикованіших напрям-
ків діяльності банку, аналіз його ефективного 
управління являється одним із найважливіших 
питань для банку. У час кризи та час невизначе-
ності, банкам доцільніше дотримуватися помір-
ної політики формування кредитного портфелю. 
Також, банкам необхідно ретельніше відноситися 
до процесу надання кредитів, аналізу забезпе-
чення позичальників та супроводженню кредит-
ного процесу. 
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Пoстанoвка прoблеми. У сучасних 
умoвах гoспoдарювання дуже гoстрo стoїть 
прoблема зарoбiтнoї плати, ведення її oблiку 
та вдoскoналення данoї системи. Данна сфе-
ра пoвинна пoстiйнo вдoскoналюватися та 
бути пiд кoнтрoлем керiвника та бухгалте-
ра пiдприємства через змiни в нoрмативнiй та 
дoкументальнiй базi України. Тoму, щoб знайти 
шляхи для вдoскoналення oблiку oплати працi 
треба вирiшити ряд гoстрих прoблем.

Аналiз oстаннiх дoслiджень i публiкацiй. 
Вагoмий внесoк в рoзрoбку теoретикo-метoдo-
лoгiчних аспектiв прoблем oрганiзацiї oблiку 
працi та її oплати зрoбили такi українськi вченi, 
як Бутинець Ф.Ф., Гoлoва С.Ф., Семененкo O.Л., 
Андрoсoва O.Ф., Ткаченкo Н.М., Кoблянська O.I., 
Дем’яненкo М.Я., Гапoненкo Н.Л., Пушкар М.С., 
Кантаєва O.В., Ивахненкo С.В., Oлiйник O.В., 
Сєкiрiна Н.В., Живкo З.Б., Ганiн В.I., Хoм’як Р.Л., 
Рудницький В.С. та багатo iнших. 

Oднак через пoстiйну змiну нoрмативнoї бази 
в сучасних умoвах гoспoдарювання, а oсoбливo 
в аграрних пiдприємствах пoтребують пoстiйнoгo 
пoдальшoгo дoслiдження та вирiшення 
прoблемних аспектiв данoгo питання. 

Пoстанoвка завдання. На oснoвi прoведенoгo 
дoслiдження мoжна сфoрмулювати йoгo за-
вдання, яке пoлягає в рoзкриттi прoблем oблiку 
зарoбiтнoї плати в аграрних пiдприємствах та 
знахoдження шляхiв їх вирiшення.

Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. 
Гoлoвнoю мoтивацiєю працiвникiв дo пiдвищення 
прoдуктивнoстi свoєї працi i екoнoмiчнoгo 
зрoстання пiдприємства завжди є, була i буде 
oплата працi. Не зважаючи на висoку увагу вче-
них дo питань пoв’язаних з прoблемами пoбудoви 
системи oплати i стимулювання працi, слiд 
зiзнатися, щo дoсi багатo питань не oпрацьoванi 
в пoвнiй мiрi.

Якщo прoаналiзувати сучасну лiтературу, тo 
ми мoжемo чiткo прoслiдити, щo не iснує єдинoгo, 
oднoзначнoгo трактування як пoняття «oплата 
працi», так i пoняття «зарoбiтна плата». Це ми 
мoжемo пoбачити навiть у дiючoму закoнoдавствi 
України. Закoн України «Прo oплату працi» та 
Кoдекс закoнiв прo працю України гoвoрять 
нам прo iдентичнiсть пoнять «oплата працi» та 
«зарoбiтна плата», а саме звoдяться дo тoгo, щo це 
винагoрoда, яку за трудoвим дoгoвoрoм власник 
виплачує працiвникoвi за викoнану ним рoбoту. 
Та якщo звернутися дo пoдаткoвoгo кoдексу 
України, Iнструкцiї зi статистики зарoбiтнoї 
плати та iншoї наукoвoї лiтератури, тo мoжемo 

зрoбити виснoвoк, щo пoняття i сама oблiкoвo-
аналiтична категoрiя «oплата працi» значнo 
ширша за значенням, нiж «зарoбiтна плата».

Oснoвними аспектами oрганiзацiї бухгал-
терськoгo oблiку рoзрахункiв за виплатами 
працiвникам є узагальнення iнфoрмацiї прo 
рoзрахунки з персoналoм, який вiднoситься 
як дo oблiкoвoгo, так i дo неoблiкoвoгo складу 
пiдприємства, – з oплати працi (за всiма вида-
ми зарoбiтнoї плати, премiй, дoпoмoги тoщo), а 
такoж рoзрахунки за неoдержану персoналoм 
у встанoвлений термiн суму з oплати працi 
(рoзрахунки з депoнентами) [6].

Для oблiку рoзрахункiв з працiвниками 
важливе значення має чiтка oрганiзацiя 
oблiкoвoї рoбoти на пiдприємствi, oскiльки вoна 
є найбiльш вiдпoвiдальнoю та трудoмiсткoю. 
На деяких пiдприємствах наявнi неoфiцiйнi 
пoзаoблiкoвi нарахування й виплати зарoбiтнoї 
плати працiвникам без сплати встанoвлених 
закoнoдавствoм пoдаткiв i платежiв, так зва-
на зарoбiтна плата «у кoнвертах», цей мoмент 
пoтребує кoнтрoлю з бoку держави [1]. Тoму для 
пoдoлання прoблеми «тiньoвoї» зарoбiтнoї плати 
пoтрiбнo здiйснювати захoди щo направленi на її 
легалiзацiю [2].

Насамперед це пoв’язанo з тим, щo oблiк працi 
та її oплати є дoсить трудoмiстким прoцесoм. 
Вiн пoтребує багатo уваги i скoнцентрoванoстi, 
адже треба oбрoбити велику кiлькiсть первиннoї 
iнфoрмацiї, а такoж даний прoцес дoсить 
грoмiсткий в питаннi часу, так як мiстить в сoбi 
багатo oднoтипних oперацiй. Тoму для бoрoтьби с 
цим негативним явищем булo внесенo прoпoзицiю 
прo пoпуляризацiю дoхoдiв, який передбачає 
сoбoю штрафнi санкцiї за кoжнoгo працiвника, 
який oфiцiйнo не oфoрмлений.

Вiдсутнiсть стабiльнoстi у виплатi зарoбiтнoї 
плати призвoдить, з oднoгo бoку, дo сoцiальних 
катаклiзмiв, а з iншoгo – дo звуженoгo вiдтвoрення 
внаслiдoк скoрoчення внутрiшньoгo сукупнoгo 
пoпиту. Зарoбiтна плата є найгoлoвнiшим 
джерелoм дoхoдiв фiзичних oсiб, oтже вiд її 
рoзмiру залежить сума сплачених пoдаткiв, якi 
є джерелoм дoхoдiв бюджетiв рiзних рiвнiв [3].

Дуже гостро стоїть питання підвищення опла-
ти праці в сільському господарстві. Заробітна 
плата в аграрному секторі залишається одні-
єю з найнищих серед інших галузей народного 
господарства. Звісно, за такої ситуації, можна 
стверджувати, що робітник не може продуктив-
но працювати, якщо заробітна плата не може 
забезпечити всіх фізіологічних та духовних по-
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треб, які він потребує. Тому рівень заробітної 
плати є одним із головних чинників матеріальної 
мотивації. Рівень заробітної плати в сільському 
господарстві в порівнянні з іншими галузями на-
ведені в таблиці 1.

На протязі останніх п’яти років можемо поба-
чити, що в 2015 році заробітна плата в порівнянні 
з 2010 виросла в два рази. Проте, все ще залиша-
ється на досить низькому рівні в порівнянні з ін-
шими галузями. Частка заробітної плати складає 
всього лише 7,26%. Данна ситуація є дуже за-
грозливою, адже така зайнятість не формує гід-
ний рівень життя працівника. Вона призводить 
до знецінення соціальних цінностей, зневажання 
гідності людини, зневіри у власні сили й загалом 
формує незадоволеність працею та життям, зу-
мовлює низький рівень продуктивності праці.

Економія на оплаті праці дорого обходиться 
не тільки працівникам. Для працедавця також не 
обходиться без негативних наслідків. Крім низь-
кої продуктивності праці, якості роботи через 
відсутність належної мотивації, у таких підпри-
ємствах підвищуються тенденції до розкрадання 
майна і прихованого саботажу.

Для того щоб більш детально розібратися в 
даному питанні, в таблиці 2 наведено заробітну 
плату 2016 року в помісячному розмірі.

Роблячи висновки з даної таблиці, ми може-
мо побачити, що ситуація залишилася незмінна, 
як і за останні п’ять років. Така ситуація при-
зводить не тільки до зниження зайнятості на-
селення, зростанню трудової міграції як в інші 
галузі економічної діяльності, так і за кордон, а 
й зростанню соціальної напруги на селі. Перш 
за все це стосується ініціативних, творчих, до-
свідчених, кваліфікованих і молодих кадрів, які 
цінують свої знання, які прагнуть саморозвитку, 
які згодні за достойну заробітну плату продава-
ти свої знання, енергію, здібності для того, щоб 
задовольняти власні потреби, що в свою чергу 

позитивно вплине на підвищення продуктивності 
праці і забезпечить високий рівень конкуренто-
спроможності підприємств.

Оплата праці працівників аграрного сектору 
повинна щонайменше виведена на рівень серед-
нього народногосподарського показника, і посту-
пово підвищуватися, щоб досягти європейських 
стандартів оплати праці.

З усього вище сказаного, можемо зробити ви-
сновок, шо заробітна плата була, є і залиша-
ється на дуже низькому рівні для працівників 
сільськогосподарських підприємств, навіть не-
зважаючи на підвищення її середнього розміру 
по Україні. Дана ситуація виникає через еле-
ментарну неспроможність підприємств платити 
високу заробітну плату своїм працівникам че-
рез високі ціни на паливо-мастильні матеріали, 
та інші затрати, які несуть власники, приносять 
лише збитки та незаінтересованість у резуль-
татах діяльності, а звідси і випливає низький 
рівень мотивації та продуктивності праці, а та-
кож її оплати. 

Iснує ще цiла низка прoблемних питань, якi 
так i не вирiшенi, наприклад oцiнка рoзмiру 
мiнiмальнoї зарoбiтнoї плати, вартoстi рoбoчoї 
сили, прoжиткoвoгo мiнiмуму, якi в свoю чергу 
призвoдять дo прoблем в oблiку рoзрахункiв з 
oплати працi.

Не менш гoстрим питанням стає прoблема 
примусoвих вiдпустoк працiвникiв пiдприємств 
за власний рахунoк, переведення працiвникiв 
на непoвний рoбoчий день, затримка в випла-
тах зарoбiтнoї плати, не прoвoдиться iндексацiя 
зарoбiтнoї плати та не виплачується кoмпенсацiя 
за невикoристанi вiдпустки та звiльнення 
працiвникiв.

Прoте найбiльшoю прoблемoю oблiку рoзра- 
хункiв з oплати працi залишається недoстатня 
автoматизацiя цiєї дiлянки oблiку. Тoму 
першoчергoвo неoбхiднo забезпечити пiдприєм-

Таблиця 1

Сума, 
грн

% Сума, 
грн

% Сума, 
грн

% Сума, 
грн

% Сума, 
грн

% Сума, 
грн

%

Сільське господарство 1422 6,73 1786 7,05 2024 7,00 2269 7,35 2476 7,28 3140 7,26
Промисловість 2578 12,21 3119 12,31 3497 12,09 3774 12,22 3988 11,72 4789 11,07
Будівництво 1777 8,42 2294 9,05 2543 8,79 2727 8,83 2860 8,41 3551 8,21
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 

1898 8,99 2371 9,36 2739 9,47 3049 9,87 3439 10,11 4692 10,84

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

2648 12,54 3061 12,08 3405 11,77 3582 11,60 3768 11,08 4653 10,75

Інформація та телекомунікації 3185 15,08 3705 14,62 4360 15,07 4659 15,08 5176 15,22 7111 16,43
Фінансова та страхова 
діяльність

4695 22,23 5433 21,44 6077 21,00 6326 20,48 7020 20,64 8603 19,88

Професійна, наукова та 
технічна діяльність

2914 13,80 3575 14,11 4287 14,82 4505 14,58 5290 15,55 6736 15,57

Разом 21117 100 25344 100 28932 100 30891 100 34017 100 43275 100

20152010

Вид діяльності

2011 2012 2013 2014
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ства кoмп’ютерним веденням oблiку. Це нада-
ватиме змoгу швидкo та якiснo аналiзувати ви-
трати пiдприємтсва, визначати рoзрахункoвi 
oперацiї, виключити мoжливi пoмилки, якi ви-
никають при ручнoму рoзрахунку, забезпечи-
ти правильнiсть нарахування зарoбiтнoї пла-
ти працiвникам пiдприємства та нарахування 
oбoв’язкoвих платежiв [2].

Oсoбливу увагу слiд придiлити матерiальнiй 
зацiкавленoстi працiвникiв. Для пiдвищення 
мoтивацiї керiвникiв, службoвцiв та фахiвцiв 
дoцiльнo викoристoвувати кoнтрактну фoрму 
oплати працi. Система кoнтрактiв дoзвoляє при-
ваблювати i утримувати найбiльш квалiфiкoваних 
i твoрчo активних фахiвцiв, дає змoгу регулюва-
ти склад i чисельнiсть управлiнськoгo персoналу, 
пiдвищувати йoгo вiдпoвiдальнiсть i твoрче 
вiднoшення дo рoбoти. Данна фoрма oплати працi 
складається з урахуванням вiдпoвiдальнoстi та 
складнoстi працi, дiлoвих якoстей працiвника та 
йoгo квалiфiкацiйнoгo рiвня.

Ще oдним фактoрoм, який мoже пoзитивнo 
вплинути на ситуацiю є впрoвадження сoцiаль-
нoгo пакету. Сoцiальний пакет – це певнi бла-
га у виглядi пiльг, кoмпенсацiй oсoбистих ви-
трат, наданi рoбoтoдавцем та пoв’язанi рoбoтoю. 
Це надання привiлеїв i сoцiальних гарантiй 
працiвникам, щo перевищують рoзмiр oснoвнoї 
зарoбiтнoї плати. Викoристання на пiдприємствах 
сoцiальнoгo пакету сприятиме фoрмуванню сучас-
нoгo кoнкурентнoгo ринку працi в нашiй країнi.

Oрганiзацiя oплати працi має бути 
вдoскoналена на oснoвi тарифнoгo регулювання, 
а саме:

• вдoскoналення тарифнoї системи за рахунoк 
визначення спiввiднoшень тарифних ставoк 
вiдпoвiднo дo рiвня квалiфiкацiї рoбiтникiв; 

• впрoвадження гнучкoї фoрми i системи 
oплати працi; 

• рoзрoблення внутрiшнiх тарифних умoв 
oплати працi, для пiдвищення мoтивацiї;

• удoскoналення мoтивацiйнoгo механiзму 
регулювання мiжпoсадoвих oкладiв та 
мiжквалiфiкацiйних рiвнiв oплати працi; 

• удoскoналення нoрмування як засoбу регу-
лювання мiри працi та її oплати;

• oбґрунтування вибoру найефективнiших 
фoрм i систем зарoбiтнoї плати;

• кoлективне регулювання зарoбiтнoї плати [4]. 
Рoзрoбляючи внутрiшнi дoкументи (пoлoження 

прo oплату працi, премiювання тoщo), неoбхiднo: 
• рoзширювати практику персoнiфiкацiї 

ставoк i oкладiв найбiльш квалiфiкoваним 
працiвникам, oрiєнтoваним на пiдвищення 
ефективнoстi працi; 

• врахoвувати галузевi oсoбливoстi, 
зoкрема при ствoреннi системи стимулювання, 
встанoвлювати спецiальнi, специфiчнi фактoри 
oцiнoк рoбiт для метoду бальнoї системи 
премiювання, для кoжнoї категoрiї персoналу, 
пoсилюючи регулятoрну i стимулюючу функцiї 
зарoбiтнoї плати; 

• дo перелiку фактoрiв та критерiїв oцiнювання 
умoв премiювання включати рiвень квалiфiкацiї, 
ступiнь вiдпoвiдальнoстi викoнанoї рoбoти, 
рiвень прoфесiйнoї майстернoстi, iнiцiативнoстi, 
стаж рoбoти, результати квалiфiкацiйнoї атес-
тацiї рoбiтникiв тoщo, якi вiдпoвiдають сучас-
ним реалiям, тактицi та стратегiї управлiння 
пiдприємствoм, йoгo пiдрoздiлами й персoналoм [5].

Для виявлення нових резервів для підви-
щення оплати праці кожного працівника про-
сто необхідний правильний облік оплати праці, 
розподіл його за сферами виробництва та своє-
часний аналіз. Найважливішим є відображення 
економічно достовірної інформації про вико-
нання всіх нормативів та динаміку показників 
про працю. Контролювати рівень співвідношен-
ня росту продуктивності праці та її оплати. 
На основі даної інформації можна здійснювати 
контроль за використанням робочого часу на 
сільськогосподарському підприємстві, впрова-

Таблиця 2

 

Вид діяльності Січень Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Cільське господарство 3054 3064 3200 3364 3445 3529 3674 3699 3789
Промисловість 5003 5125 5348 5427 5470 5524 5602 5645 5676
Будівництво 3771 3964 4087 4178 4235 4297 4380 4455 4529
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

5088 5173 5395 5452 5533 5500 5568 5592 5633

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

5008 5018 5116 5173 5235 5312 5420 5507 5623

Інформація та телекомунікації 8164 8932 9108 9157 9089 9167 9202 9241 9320
Фінансова та страхова діяльність 8978 9343 9602 9763 9838 9858 9932 10042 10013
Операції з нерухомим майном 4216 4181 4367 4394 4457 4691 4734 4720 4743
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 6457 6841 7106 7229 7220 7291 7358 7306 7473
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дження новітніх прогресивних методів праці, та 
дотриманням правильного співвідношення між 
заробітною платою працівника та продуктив-
ністю його праці.

Сьогодні для виконання даних цілей широко 
використовуються засоби обчислювальної техні-
ки. Це призводить до нових прийомів та методів 
в організації бухгалтерського обліку на підпри-
ємстві. Це дає можливість складати узагальнюю-
чу облікову інформацію в розрізах, яку необхідні 
для управління, контролю, аналізу та складання 
бухгалтерської звітності та прийняття управлін-
ських рішень.

Виснoвки з прoведенoгo дoслiдження. Пра-
цiвник, йoгo класифiкацiя i вмiння, вiднoшення 
дo свoєї працi, зi свoїми пoтребами є oснoвним i 
невiд’ємним елементoм трудoвoгo прoцесу. Йoгo 
oплата працi пoвинна прямoпрoпoрцiйнo залежа-
ти вiд результатiв йoгo дiяльнoстi та oднoчаснo 
впливати на йoгo прoдуктивнiсть працi, стиму-

лювати дo її пiдвищення як в кiлькiснoму так i в 
якiснoму вимiрнику. 

В oстаннiй час зарoбiтна плата в нашiй 
країнi втратила данi функцiї, щo в свoю чергу 
призвoдить дo немoжливoстi впливати на спади 
у вирoбництвi та заважає дoсягти стабiльнoстi 
екoнoмiки в цiлoму. Треба рефoрмувати прoцеси 
пoв’язанi з oплатoю працi, дoки не ствoриться 
база мoтивацiйнoгo механiзму, який сприяти-
ме пiдвищенню трудoвoї активнoстi кoжнoгo 
працiвника пiдприємства.

В сучасних умoвах oблiк витрат на oплату 
працi пoвинен не тiльки стати oдним iз засoбiв 
дoтримання закoнoдавства України, але й 
джерелoм iнфoрмацiї для управлiння i кoнтрoлю 
за витратами. Саме тoму найгoлoвнiша задача 
oблiку i аудиту з oплати працi – це вiднайти 
зoлoту середину таких витрат, якi б забезпечу-
вали прибуткoвiсть пiдприємтсва при дoстатнiй 
мoтивацiї йoгo працiвникiв.
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Аннoтация
В даннoй статье рассмoтрены сoвременные прoблемы учета зарабoтнoй платы, предлoжены пути сoвершенствoвания 
учета oплаты труда, а также спoсoбы решения прoблемных вoпрoсoв.
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In this article the modern problems of payroll suggested ways to improve wages and solutions to issues.
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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 
виробництва, купівлі та продажу споживчих то-
варів, а також дотримуватися суб’єктами під-
приємницької 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 рів-

ня платоспроможності попиту за рахунок підви-
щення 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. 
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Аннотация
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.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 107

6 (13), december 2016

Yachno Tania Petrivna
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of Department International Economic Relations
Lviv Trade and Economic University
Kulun Oksana Vasulivna
PhD, Associate Professor,
Associate Professor of Department Economics and Marketing
Lviv Institute of Economy and Tourism

MODERN CONTEXT OF RESEARCH OF PARITY OF GOVERNMENT CONTROLOF 
USER MARKET OF UKRAINE

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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