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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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Summary
The analysis of the modern state and problems of development of the system of strategic management is carried out on 
предприятих Ukraine. The analysis of failings and advantages of strategic management is carried out taking into account 
the market conditions of management. The basic prospects of development of strategy of management on the modern 
enterprises of Ukraine are certain.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО  
РЕЛІГІЙНО-ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ В ІЗРАЇЛІ

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., 2017
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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. Особливу роль в струк-
турі доходів працівників відіграє заробітна пла-
та. Вона є найпотужнішим стимулом підвищення 
результативності праці та виробництва в цілому. 
Рівень оплати праці вважається одним із най-
важливіших факторів економічного зростання, 
оскільки це своєрідний показник матеріальної 
забезпеченості населення. Заробітна плата фор-
мує споживчий попит на внутрішньому ринку 
країни та є важливим макроекономічним інди-
катором розвитку країни. Вона відіграє важливу 
роль у становленні не лише економічної сфери, 
але й соціальної виступаючи основою для зміц-
нення здоров’я населення, підвищення освітньо-
го рівня, задоволення духовних потреб та інших 
складових. За концепцією Д. Рікардо, зарплата є 
грошовим виразом «мінімуму засобів існування». 
За А. Смітом, заробітна плата включає в себе 
вартість життєвих засобів людини, щоб вона мо-
гла «працювати». А. Маршал в «життєво необхід-
ні засоби» включає вже засоби «щоб працювати» 
і «щоб жити». Таким чином, можна стверджу-
вати, що заробітна плата є базисом формування 
людського потенціалу.

Актуальність обраної тематики підтверджу-
ється потребою вдосконалити існуючий організа-
ційно-економічний механізм регулювання оплати 
праці на усіх рівнях управління, в усіх галузях і 
сферах національної економіки.

Проблемами дослідження рівня заробітної 
плати займалися вітчизняні вчені, серед яких 
Акмаєв А.І., Богиня Д.П., Бунтовська Л.Л., Васи-
ленко В.М., Гончаров В.М., Данюк В.М., Дмитрен-
ко Г.А., Долішній М.І., Заяць Т.А., Кліяненко Б.Т.,  
Калина А.В., Карлін М.І., Колот А.М., Кос-
тишина Т.А., Куліков Г.Т., Лагутін В.Д., 
Лук’янченко Н.Д., Мамутов В.К., Новікова О.Ф., 
Павловська Н.О., Перерва П.Г., Петрова І.Л., Те-
рехов В.І., Турецький О.А. тощо. Аналогічні про-
блеми вирішуються в державах СНД. Зокрема, 
цю проблему розглядали такі російські вчені, 
як: Абалкін Л.І., Волгін Н.А., Королівський К.Ю., 
Ракоті В.Д., Фільєв В.І., Яковлєв Р.А. та ін. Се-
ред іноземних вчених вагомий внесок у розробку 
проблем регулювання заробітної плати зробили 
Сей Ж.Б., А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, П. Самуель-
сон, К. Макконнелл тощо. 

Однак, не зважаючи на значний доробок на-
уковців потребують подальших досліджень пи-

тання оцінки основних тенденцій оплати праці, їх 
аналітичне обґрунтування.

Постановка завдання. Проаналізувати основні 
тенденції зміну рівня заробітної плати викорис-
товуючи аналітичний інструментарій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні економічні умови характеризуються зни-
женням мотивації праці внаслідок нівелювання 
її основної ролі. На фоні зростання інфляції та 
відсутності раціонального і зваженого державно-
го регулювання в сфері трудових відносин скла-
лася ситуація із збільшенням рівня номінальної 
заробітної плати із фактичним скороченням ре-
альної. Разом з тим, за даними статистики, роз-
мір мінімальної заробітної плати Україна також 
значно відстає не лише від розвинутих європей-
ських країн, але й від сусідніх – Росії та Румунії. 
Одним з факторів при цьому виступає вітчиз-
няна специфіка в методології розрахунку міні-
мальної заробітної плати. Наприклад, в основі 
розміру мінімальної заробітної плати в США по-
кладено дані офіційної статистики про вартість 
життя для сім’ї з 4 людей (2 дорослих та 2 дітей), 
а в Україні – прожитковий мінімум на одну осо-
бу. В нашій державі мінімальна заробітна плата 
виконує функцію простого відтворення робочої 
сили індивіда, тоді як в США та Європі мова іде 
про відтворення людського потенціалу країни за-
галом.

Позитивним зрушенням є збільшення розміру 
мінімальної заробітної плати у 2017 р. до рівня – 
3200 грн., що однак особливо виділяється на фоні 
її поступового темпу росту (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка мінімальної та середньої  
заробітної плати, 2001-2017 рр. [1]

Як вважають представники німецької кон-
сультативної групи в Україні, різке зростання 

© Воляк Л. Р., Бабошина О. М., 2017



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 15

2 (15), April 2017

рівня мінімальної заробітної плати може бути 
основним рушієм зростання номінальної серед-
ньомісячної заробітної плати, яка станом на 
лютий 2017 р. зросла на 35,4% рдр (порівняно з 
23,8% рдр у грудні 2016 р.). 

Співвідношення між рівнями мінімальної та 
середньої зарплати мало тенденцію до спадання 
з 47% (2001 р.) до 25% (2016 р.), що була перерва-
на тільки під час фінансової кризи 2008-2009 рр. 
Однак збільшення мінімальної заробітної плати 
підняло це співвідношення до 53% у січні 2017 р., 
більше, ніж у будь-який момент із 2001 р.

Після підвищення, співвідношення між міні-
мальною до середньою заробітною платою в Укра-
їні стрибнуло з 25% у грудні 2016 р. до 53% у січні 
2017 р. і перетворилось з найнижчого до одного з 
найвищих рівнів у міжнародному порівнянні (рис. 2).

Рис. 2. Мінімальна заробітна плата  
як % середньої заробітної плати [1]

Однак, для оцінки реального росту заробіт-
ної плата та відповідності її потребам населення 
необхідним є одночасний аналіз рівня інфляції 
(табл. 1), що безпосередньо впливає на купівель-
ну спроможність населення.

Для оцінки наявних тенденцій нами здійснено 
вирівнювання ряду динаміки середнього розміру 
заробітної плати за рівнянням прямої:

Y
t
=3054,18+374,21t                  (1)

Отже, середній рівень заробітної плати в ди-
намічному ряді становить 3054,18 грн. і характе-
ризується щорічним збільшенням в середньому 
на 374,21 грн. Коливання фактичного значення 
ознаки складає 172,60 грн. або 5,65%. Водночас 
аналіз динамічного ряду свідчить про тенденцію 
до збільшення заробітної плати та прискорення 
приростів в останні роки.

Рівень в інфляції в динамічному ряді нами 
було вирівняно за допомогою рівняння параболи 
другого порядку:

Y
t
=112,02+4,01t+0,37t2              (2)

Вирівняне середнє значення рівня інфляції 
за досліджуваний період склало 112,2%, серед-
ній щорічний приріст становив 4,01%, а серед-
нє щорічне прискорення приросту – 0,37%. На 
основі розрахованого коефіцієнта варіації визна-
чено, що коливання фактичної інфляції навко-
ло параболи другого порядку в середньому до-
рівнює 10,73%. Це свідчить про неспроможність 
параболічного тренду досить точно відобразити 
тенденцію зміни ознаки за досліджуваний період. 
Зокрема, 2010-2013 рр. характеризуються зни-
женням рівня інфляції, однак, починаючи з 2014 р.  
у в’язку з загостренням економічної кризи та по-
літичної нестабільності почався ріст інфляції, який 
у 2015 р. досягнув максимуму – 143,3%, що на 
31,35% більше рівня 2010 р. Незважаючи на зни-
ження рівня інфляції у 2016 р. в порівнянні з 2015 р.  
на 21,56% вона все ще залишається досить зна-
чною і перевищує рівень 2010 р. на 3,02% (рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка рівня середньої заробітної плати  
та рівня інфляції в Україні, 2010-2016 рр. [2; 3]

Наведені дані свідчать, що незважаючи на по-
стійне підвищення середнього рівня заробітної 
плати одночасне зростання рівня інфляції при-
зводить до знецінення доходів населення, а від-
повідно і рівня їх купівельної спроможності.

Купівельна спроможність населення – най-
важливіший показник, який характеризує ін-
фляційні процеси в країні і значно впливає на 
середню номінальну заробітну плата працівників. 
Він виступає індикатором змін у часі загального 
рівня цін на товари та послуги, які купує насе-
лення для невиробничого споживання.

На основі аналізу купівельної спроможності 
населення за 2010-2016 рр. виявлено, починаючи 
з 2014 р. зростання індексу цін по усіх категоріях 
(табл. 2).

Зокрема, загальний індекс споживчих цін по-
рівняно з 2010 роком зріс на 4,5%. Темп росту 

Таблиця 1
Динаміка рівня середньої заробітної плати та рівня інфляції в Україні, 2010-2016 рр. [2; 3]

Рік Середній розмір 
заробітної плати, грн.

Темп росту Рівень 
інфляції, %

Темп росту
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий

2010 1982,63 - - 109,1 - -
2011 2370,53 1,196 1,196 104,6 0,959 0,959
2012 2752,95 1,389 1,161 99,8 0,915 0,954
2013 2979,46 1,503 1,082 100,5 0,921 1,007
2014 3149,95 1,589 1,057 124,9 1,145 1,243
2015 3661,41 1,847 1,162 143,3 1,313 1,147
2016 4482,35 2,261 1,224 112,4 1,030 0,784
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індексу цін на продукти харчування та безал-
когольні напої у 2015 р. проти 2010 р. становив 
31,6%. Значно зросли ціни на комунальні послуги 
(житло, вода, електроенергія, газ тощо). Незва-
жаючи на зниження даного індексу у 2016 р. в 
порівнянні з 2015 р. на 37,4% його рівень переви-
щує базовий 2010 р. на 6%. Також зростання цін 
спостерігається у таких галузях як одяг і взуття 
(+12,4%); предмети домашнього вжитку (+6,2%); 
охорона здоров’я (+3,8%); зв’язок (+10,3%) і осві-
та (+3,4%).

Наведені розрахунки підтверджують нівелю-
вання росту заробітної плати внаслідок зростан-
ня індексів споживчих цін спричинених інфля-
ційними процесами в розрізі різних сфер.

Також спостерігається диференціація в се-
редньомісячної заробітної плати в залежності від 
сфери діяльності (табл. 3).

Найбільш оплачуваними сферами діяльності в 
Україні у 2015 р., так званими топ-5 є фінансова 
та страхова діяльність; інформація та телекому-
нікації, професійна, наукова та технічна діяль-
ність; промисловість, а також торгівля і ремонт. 
Найменш оплачуваними на сьогодні є тимчасове 
розміщення й організація харчування; охорона 

здоров’я та надання соціальної допомого а та-
кож освіта; сільське, лісове, рибне господарство; 
будівництво. Тенденція до зростання середньо-
місячної заробітної плати у 2015 р. порівняно з 
2010 роком намітилася у таких сферах діяльності 
як сільське, лісове, рибне господарство; промис-
ловість; будівництво; торгівля, ремонт; тимчасове 
розміщування у організація харчування; інфор-
мація та телекомунікація; фінансова та страхова 
діяльність; організація з нерухомим майном; про-
фесійна, наукова та технічна діяльність. В інших 
сферах діяльності заробітна плата значно скоро-
чується.

Для оцінки регіонального розподілу по-
місячної заробітної плати нами використа-
но кластерний аналіз на основі стратегії не-
зваженого попарного середнього (Unweighted 
pair-group average). Аналіз міри відстані між 
об’єктами здійснено на основі евклідової від-
стані (Euclidian distances)., яка являє собою 
геометричну відстань між об’єктами у багато-
мірному просторі (рис. 4). 

На основі проведеного дослідження виявлено 
доцільність виділення 5 груп та 2 нетипових регі-
онів, які не вписуються в загальну тенденцію. До 

Таблиця 2
Купівельна спроможність населення України з 2010–2016рр. [4; 5]
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2010 109,4 110,9 103,7 109,4 103,2 107,9 109,6 93,6 113,1
2011 108,0 106,4 101,6 117,1 102,9 106,7 117,6 100,6 108,9
2012 100,6 97,9 98,9 102,6 101,9 103,7 108,2 102,0 105,1
2013 99,7 97,8 97,0 100,3 99,7 102,3 102,0 101,2 103,4
2014 112,1 112,2 102,0 116,2 111,7 116,5 124,5 100,9 103,2
2015 148,7 145,9 133,1 215,8 145,9 137,6 136,8 105,9 117,9
2016 113,9 109,0 116,1 135,1 109,4 111,7 106,5 103,9 116,5

Таблиця 3
Середньомісячна заробітна плата за сферами діяльності з 2010–2015 рр,  

% до середньостатистичної [3]

№ Сфера діяльності
Роки Відхилення 

(+/-)2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Сільське, лісове, рибне господарство 65 70 69 71 73 79 1,22
2 Промисловість 115 118 115 115 115 114 0,99
3 Будівництво 79 87 84 83 82 85 1,08
4 Торгівля, ремонт 84 90 90 93 99 112 1,33
5 Транспорт, складська, поштова, кур’єрська діяльність 118 116 112 109 108 111 0,94
6 Тимчасове розміщування у організація харчування 63 66 66 67 65 66 1,05
7 Інформація та телекомунікація 142 140 143 142 149 170 1,20
8 Фінансова та страхова діяльність 209 205 200 193 202 205 0,98
9 Організація з нерухомим майном 83 82 78 85 89 87 1,05
10 Професійна, наукова та технічна діяльність 130 135 141 137 152 161 1,24
11 Державне управління, оборона, соціальне страхування 122 115 113 113 110 104 0,85
12 Освіта 84 78 83 82 79 75 0,89
13 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 72 67 72 72 70 67 0,93
14 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 95 90 99 102 104 99 1,04



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 17

2 (15), April 2017

них відноситься м. Київ середньомісячна заро-
бітна плата якого у 2016 р. становила 8585,6 грн. 
та Донецька область – 6038,1 грн. До 3 групи 

увійшли Тернопільська та Чернівецька області, 
які характеризуються найменшою середньомі-
сячною заробітною платою – 3788,4 грн. в групі. 
Найбільш забезпеченими є області 5 групи (Дні-
пропетровська, Запорізька, Київська, Миколаїв-
ська, Одеська) з середньомісячною оплатою пра-
ці на рівні 5030,8 грн. в групі. 

Висновки з проведеного дослідження. На-
віть незважаючи на те, що заробітна плата в 
динаміці збільшується рівень інфляції в Україні 
є досить високим, а індекс споживчих цін на то-
вари та послуги поступово скорочується. Також 
значною є диференціація середнього розміру 
заробітної плати за галузями та за регіонами. 
Тож, пріоритетним завданням для держави має 
стати збільшення заробітної плати і підвищен-
ня її купівельної спроможності, оскільки низька 
оплата праці обмежує матеріальне відтворен-
ня працівника та його сім’ї, скорочує можли-
вості формування бюджету, соціальних фондів 
та розвитку людського потенціалу. Важливими 
факторами збереження і розвитку людського 
потенціалу має стати поліпшення добробуту на-
селення України та досягнення європейських 
стандартів рівня життя.
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Рис. 4. Ієрархічне кластерне дерево  
середньомісячної заробітної плати  

на одного штатного працівника в Україні, 2016 р. [3]
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА 
ХЛІБА, ХЛІБОБУЛОЧНИХ І БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ

Стаття присвячена дослідженню особливостей фінансового потенціалу та напрямків підвищення ефективності 
управління фінансовим потенціалом підприємств хлібобулочної промисловості. Автором проведено комплексний 
аналіз сутності поняття фінансового потенціалу, надано детальну методику оцінки фінансового потенціалу, проведено 
оцінку фінансового потенціалу. А також на основі проведеного аналізу надані рекомендації щодо напрямів підвищення 
ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства. 
Ключові слова: фінансовий потенціал, управління фінансовим потенціалом, хлібобулочна промисловість.

Постановка проблеми. В умовах кризової си-
туації, політичної та фінансової нестабільності, 
які склалися в Україні, зокрема в хлібопекар-
ській галузі, гострої уваги набувають питання 
підвищення ефективності використання наявних 
ресурсів, нарощення фінансових можливостей, 
збільшення ефективності управління фінансовим 
потенціалом.

Проблемою теоретичних основ фінансового 
потенціалу займалися такі дослідники: Басала-
єва Є.В., Комарецька П.В., Ефімова О.В., Савиць-
ка Г.В., Ушвіцький Л.І, Кальчевська Н., Боро-
дін Л.М., Бланк І.А. Вивчення вище переліченої 
літератури показало недостатнє опрацювання 
проблеми управління фінансовим потенціалом, 
як на рівні галузі, так і на рівні підприємства.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в узагальненні підходів до визначен-
ня поняття фінансового потенціалу, оцінці фінан-
сового потенціалу підприємств хлібопекарської 
промисловості та наданні рекомендацій щодо 
підвищення ефективності управління фінансо-
вим потенціалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Хліб та хлібобулочні вироби – це продукти по-
всякденного вжитку, які для пересічного спожи-
вача мають дуже велике значення. Це зумовлено 
національними особливостями України та рівнем 
добробуту населення. Хлібопекарська промисло-
вість є важливою складовою продовольчого комп-
лексу України, яка виробляє 6,9% продукції хар-
чової промисловості. На діяльність підприємств 
хлібопекарської галузі впливають чинники зо-
внішнього середовища: споживчий ринок, актив-
на конкуренція, платоспроможність населення, 
традиції споживання у регіонах. Внутрішнє се-
редовище характеризується частковим оновлен-
ням технологій та модернізацією устаткування, 
позитивними тенденціями в оновленні продукції, 
що пропонується ринку. Вагомий чинник – ефек-
тивність використання трудових ресурсів. Зна-
чний вплив справляє політична та економічна 
ситуація в державі, зокрема на інвестиційну та 
інноваційну активність підприємств [6]. 

Особливістю хлібопекарської галузі України 
є те, що вона представлена широкою мережею 
вітчизняних хлібозаводів і пекарень, що забезпе-

чують хлібом населення. В Україні зареєстровано 
1747 підприємств з виробництва хлібобулочних 
виробів. Близько 80% продукції хлібопекарської 
галузі виробляється великими промисловими 
підприємствами. Решта продукції виробляється 
міні-пекарнями та пекарнями при супермарке-
тах. Останні дуже активно розвиваються в остан-
ні роки. Потрібно відзначити наявність власної 
сировинної бази, що може слугувати конкурент-
ною перевагою для хлібопекарської галузі Укра-
їни. Але наявні фінансові ресурси підприємства 
даної галузі використовують не в повній мірі, що 
як наслідок веде за собою збитковість та знижу-
ють фінансовий потенціал [2].

В економічній науці існує декілька підходів до 
розуміння сутності поняття «потенціал», а саме:

– відповідно до ресурсного підходу, потенці-
ал – це сукупність необхідних для функціонуван-
ня або розвитку системи різних видів ресурсів; 

– відповідно до факторного підходу, потенціал 
розглядають як систему матеріальних та трудо-
вих факторів, які забезпечують досягнення мети 
виробництва. 

Науковці третього напряму розглядають по-
тенціал як здатність комплексу ресурсів еконо-
мічної системи виконувати поставлені перед нею 
завдання. Іншими словами, потенціал повинен 
відображати цілісне уявлення про єдність струк-
тури і функцій об’єкта, вияв їх взаємозв’язку [3].

Узагальнюючи вищевказані підходи, під фі-
нансовим потенціалом можна розуміти сукуп-
ність власних та залучених фінансових ресурсів 
підприємства та можливостей їх ефективного 
використання та управління ними, для забез-
печення операційної та інвестиційної діяльності 
та досягнення загальносистемних цілей в умовах 
нестабільності факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища.

При оцінці ефективності фінансового потен-
ціалу підприємств деякі науковці зосереджують 
свою увагу на питаннях управління капіталом. 
На думку І.А. Бланка [1], у зарубіжній практиці 
управління капіталом найбільше розповсюджен-
ня отримали такі розробки економістів, як систе-
ми інтегрального фінансового аналізу. Серед них:

– Дюпонівська система інтегрального аналізу 
ефективності використання капіталу підприєм-
ства, розроблена фірмою «Дюпон» (США); 

© Возніца Г. В., 2017
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– матриця оцінки результату інтегрального 
аналізу коефіцієнта рентабельності капіталу під-
приємства, що використовується для інтерпрета-
ції результатів, які отримують при використанні 
«Моделі фірми Дюпон». За допомогою цієї матри-
ці можна виявити основні резерви підвищення 
рентабельності капіталу підприємства;

– система SWOT-аналізу, сутність якого по-
лягає в дослідженні характеру сильних і слабких 
сторін підприємства відносно можливостей вико-
ристання його капіталу, а також позитивного і 
негативного впливу окремих зовнішніх (екзоген-
них) і внутрішніх (ендогенних) факторів на умо-
ви його використання; 

– об’єктноорієнтована система інтегрально-
го аналізу використання капіталу підприємства, 
розроблена фірмою «Модернсофт» (США), що 
базується на використанні комп’ютерної техно-
логії і спеціального пакету прикладних програм;

– інтегральна система портфельного аналізу, 
який базується на використанні «портфельної 
теорії», відповідно до якої рівень прибутковості 
портфеля фондових інструментів розглядається 
в системі «прибуток – ризик». Усі ці системи ін-
тегрального аналізу ефективності використання 
капіталу, безперечно, мають безліч позитивних 
сторін і широко застосовуються у зарубіжній 
практиці. Наведені методики вимагають від ана-
літиків великої самостійності в підборі показни-
ків аналізу і, крім того, відповідного програмного 
забезпечення, комп’ютерної техніки.

Проте, на українських підприємствах слід ви-
користовувати лише алгоритми зазначених ме-
тодик (послідовність дій), а систему кількісних 
показників ефективності використання фінансо-
вих ресурсів доцільно обирати самостійно залеж-
но від особливостей функціонування вітчизняних 
підприємств [4]. 

Заслуговує на увагу методика оцінювання 
ефективності фінансового потенціалу підпри-
ємств з використанням інтегрального показника. 
Слід взяти до уваги розробки авторів, що дозво-
лили на основі існуючих оціночних показників 
потенціалу підприємств запропонувати комп-
лексний показник, який враховував би не тільки 
широко застосовувані фінансово-економічні, тех-
нікотехнологічні й трудові показники потенціалу, 
але й інноваційні аспекти роботи підприємства. 
Провівши детальний аналіз існуючих методик 
оцінки фінансового потенціалу підприємств, ми 
пропонуємо наступну з них, що включає такі 
етапи: 

– збір інформації, яка характеризує фінансо-
ву діяльність підприємства; 

– вибір та розрахунок основних показників, 
що характеризують фінансову стійкість, плато-
спроможність та ліквідність підприємства; 

– формування системи фінансових показни-
ків, за якими буде проведене ранжування та ви-
значення порогових значень коефіцієнтів з метою 
віднесення їх до того чи іншого типу фінансової 
стійкості та рівня фінансового потенціалу під-
приємств: 

– підприємства, що мають абсолютний тип 
фінансової стійкості та високий рівень фінансо-
вого потенціалу; 

– підприємства, що мають нормальний тип 
фінансової стійкості та середній рівень фінансо-
вого потенціалу; 

– підприємства з нестабільним типом фінан-
сової стійкості та низьким рівнем фінансового 
потенціалу; 

– підприємства з кризовим типом фінансової 
стійкості та критичним рівнем фінансового по-
тенціалу.

Відповідно до викладеного вище була сформо-
вана система показників оцінки фінансового по-
тенціалу підприємства: 

1. Загальні показники фінансової стабільності:
– коефіцієнт маневреності власних коштів; 
– коефіцієнт забезпеченості власними оборот-

ними коштами; 
– коефіцієнт автономії;
– коефіцієнт довгострокового залучення пози-

кових коштів. 
2. Показники ліквідності і платоспроможності: 
– коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
– коефіцієнт термінової ліквідності; 
– коефіцієнт поточної ліквідності. 
3. Показники рентабельності: 
– рентабельність сукупних активів; 
– рентабельність власного капіталу; 
– валова рентабельність продажу.
Якщо показник має високий рівень йому при-

своюється 4 бали, середній – 3, низький – 2 та 
критичний відповідно 1 бал. Підприємства, сума 
балів яких знаходиться в межах 10–19 – ма-
ють критичний рівень фінансового потенціалу,  
20–29 – низький рівень фінансового потенціалу, 
30–39 – середній рівень фінансового потенціалу 
та 40 і більше – високий рівень фінансового по-
тенціалу (табл. 1). 

Для визначення рівня фінансового потенціалу 
порівнюються отримані значення фінансових ко-

Таблиця 1
Рейтингова оцінка фінансового потенціалу підприємства за фінансовими показниками

Найменування показника Високий 
рівень ФП

Середній 
рівень ФП

Низький 
рівень ФП

Критичний 
рівень ФП

Коефіцієнт автономії >0,5 0,25- 0,5 0,1-0,25 <0,1
Коефіцієнт забезпеченості активів власними коштами >0,1 0,025-0,05 0,01-0,025 <0
Коефіцієнт маневреності >0,4 0,2-0,4 0,1-0,2 <0,1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,3 0,1-0,2 0,05-0,1 <0,05
Коефіцієнт швидкої ліквідності >0,7 0,5-0,7 0,3-0,5 <0,3
Коефіцієнт поточної ліквідності >1,5 0,5-1 0,25-0,5 <0,25
Рентабельність сукупних активів >0,1 0,05-0,1 0,025-0,05 <0,025
Рентабельність власного капіталу >0,15 0,05-0,15 0,01-0,05 <0,01
Рентабельність продажу >0,1 0,025-0,1 0,01-0,025 <0,01
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ефіцієнтів із запропонованою шкалою, після чого 
дані заносимо в таблицю. 

Запропонована система характеризується 
простотою і наочністю показників, що розрахову-
ються, публічністю інформаційної бази аналізу, а 
також універсальністю, можливістю зіставлення 
і ранжирування підприємств за ступенем роз-
витку потенціалу підприємств у рамках єдиної 
методики. Для отримання якісної оцінки рівня 
фінансового потенціалу підприємств та встанов-
лення напрямів їх розвитку розрахунки прово-
дяться, з одного боку, в динаміці, а з іншого – в 
порівнянні з іншими суб’єктами господарювання. 

Для початку вважаємо за необхідне для 
оцінки фінансового потенціалу проаналізувати 
структуру фінансових ресурсів ПАТ «Шосткин-
ський хлібокомбінат».

У таблиці 2 зображено структуру фінансових 
ресурсів,яка складається з власних та залучених 
коштів. Протягом досліджуваного періоду част-
ка залучених коштів перевищує власний капі-
тал підприємства, оскільки в середньому частка 
власного капіталу не перевищує 26% від валю-
ти балансу. Особливу увагу необхідно звернути 
на те, що підприємство не використовує креди-
ти банків, не довгострокові, не короткострокові. 
І також, ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» 
протягом всього періоду жодного разу не здій-
снювало відрахувань до резервних фондів, що 
є досить несприятливим для здійснення діяль-

ності, оскільки підприємство не застраховує себе 
на випадок непередбачуваних ситуацій. Також 
необхідно зауважити, що в структурі поточних 
зобов’язань майже 100% кредиторська заборго-
ваність, і така динаміка спостерігається протягом 
всього періоду.

Проведемо оцінку фінансового потенціалу 
на прикладі ПАТ «Шосткинський хлібзавод» 
(табл. 3).

Проаналізувавши показник автономії, можна 
сказати, що підприємство є залежними. Оскільки 
нормативний показник – більше 50%, а показни-
ки ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» протягом 
досліджуваного періоду 2011-2015 року не дося-
гає нормативного значення, найбільшого значен-
ня досягло у 2014 році 30%. Але в загальному 
підприємство хлібопекарської галузі залежне від 
позикових коштів, зважаючи також на структу-
ру фінансових ресурсів даного підприємства.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборот-
ними засобами (показник забезпечення оборот-
них активів власними коштами) – відноситься 
до групи показників фінансової стійкості та є 
індикатором здатності підприємства фінансувати 
оборотний капітал за рахунок власних оборот-
них коштів. Коефіцієнт розраховується як спів-
відношення власних оборотних коштів до обо-
ротних активів. Значення показника демонструє 
частку власних оборотних коштів у сумі оборот-
них активів компанії. Нормативним значенням 

Таблиця 2
Структура фінансових ресурсів ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат»

Показники 2011 2012 2013 2014 2015
Пасив, тис. грн. 19972 16688 18056 17250 22499
зокрема: 
Власний капітал, % 13,62 25,91 26,60 30,30 26,20

У тому числі:
Зареєстрований капітал 17,31 10,89 9,80 9,01 7,99
Інший додатковий капітал 238,99 0 0 0 0
Нерозподілений прибуток -156,30 89,11 90,20 90,99 92,01

Довгострокові зобов’язання, % 41,17 49,28 35,84 37,03 27,06
У тому числі: 
Довгострокові забезпечення 0 0 0 0,25 0,25
Інші довгострокові зобов’язання 100 100 100 99,76 99,75

Поточні зобов’язання, % 45,20 24,72 37,55 32,67 46,73
У тому числі:
Кредиторська заборгованість 96,93 96,82 99,98 99,98 100
Інші поточні зобов’язання 2,08 3,17 0,01 0,01 0

Таблиця 3
Оцінка фінансового потенціалу ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат»  

за фінансовими показниками
Найменування показника 2011 2012 2013 2014 2015

Коефіцієнт автономії 0,14 0,26 0,27 0,30 0,26
Коефіцієнт забезпеченості активів власними коштами 0,11 0,53 0,28 0,38 0,13
Коефіцієнт маневреності 0,14 0,02 0,06 0,05 0,34
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,05 0,90 0,52 0,51 0,44
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,13 2,14 1,39 1,61 1,15
Рентабельність сукупних активів 0,08 0,09 0,03 0,02 0,03
Рентабельність власного капіталу 0,78 0,49 0,10 0,08 0,12
Рентабельність продажу 0,05 0,07 0,02 0,02 0,02
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є 0,1 і вище. За період проаналізований з 2011 
по 2015 рік показник ПАТ «Шосткинський хлі-
бокомбінат» відповідав нормативу, хоча останні 
роки спостерігається зниження з 0,38 по 0,13. Ви-
соке значення говорить про фінансову стійкість 
компанії і здатність проводити активну діяль-
ність навіть в умовах відсутності доступу до по-
зикових коштів і зовнішніх джерел фінансуван-
ня компанії [5].

Значення коефіцієнта маневреності говорить 
про те, яка частина власного капіталу може бути 
використана для фінансування оборотних акти-
вів, а яка частина спрямована на фінансування 
необоротних активів. Нормативним вважається 
значення 0,1 і вище. На підприємстві ПАТ «Шост-
кинський хлібокомбінат» показник досягає нор-
мативного значення у період з 2012-2014 рік. 
Позитивне значення свідчить про достатність 
власних фінансових ресурсів для фінансування 
необоротних активів і частини оборотних.

Аналізуючи коефіцієнти ліквідності підпри-
ємств, можна побачити, що показники не відпо-
відають нормі. 

Зокрема, коефіцієнт поточної ліквідності ви-
мірює загальну ліквідність і показує, якою мірою 
поточні зобов’язання забезпечуються поточними 
активами, тобто скільки грошових одиниць по-
точних активів припадає на одну грошову оди-
ницю поточних зобов’язань. Норматив даного 
показника повинен бути ≥1. Нормативному зна-
ченню протягом 2011-2015 років відповідають 
показники ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат», 
тобто підприємство в змозі забезпечити свої по-
точні зобов’язання.

Щодо коефіцієнта швидкої ліквідності, то да-
ний показник розраховується відношенням суми 
грошових коштів, короткострокових фінансових 
вкладень і дебіторської заборгованості до поточ-
них зобов’язань. Оскільки оптимальне значення 
0,6-0,8, а такий показник ПАТ «Шосткинський 
хлібокомбінат» мав лише у 2011-2012 рока, а за 
останній період показник скоротився до 0,5, тоб-
то у підприємства не достатньо ліквідних коштів 
для забезпечення поточної заборгованості, одні-
єю з причин є зростання цін на енергоносії, тобто 
зростання кредиторської заборгованості. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш 
жорстким критерієм платоспроможності та лік-
відності підприємства і показує, яку частину ко-
роткострокової заборгованості воно може пога-

сити в поточний момент або найближчим часом. 
Теоретично достатнім вважається, якщо показ-
ник не нижче 0,2. Це означає, що на 20% під-
приємство може в поточний момент погасити всі 
свої короткострокові борги і платоспроможність 
вважається нормальною. Але за даними підпри-
ємства протягом 2011-2015 років значення не пе-
ревищило 5%, що знову ж таки переконує у його 
абсолютній неліквідності [7].

Коефіцієнт рентабельності активів за аналізо-
вані 2011-2014 рр. має тенденцію до зменшення. 
У 2011 та 2015 році на ПАТ «Шосткинський хлі-
бокомбінат» показник склав 0,09 та 0,03 відпо-
відно. 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
скорочувався з 2012 року, і в 2014 році він склав 
0,08, але має тенденцію до зростання в 2015 році, 
що свідчить про ефективність вкладення коштів 
у ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат» [5]. 

Коефіцієнт рентабельності продукції за  
2011-2014 рр. має тенденцію до скорочення. Це 
свідчить про зменшення прибутковість господар-
ської діяльності підприємств від основної діяль-
ності.

Отже, проаналізувавши основні показники 
фінансового стану підприємства хлібопекарської 
галузі України, можемо провести рейтингову 
оцінку фінансового потенціалу ПАТ «Шосткин-
ський хлібокомбінат» (табл. 4).

Оцінивши фінансовий потенціал, ПАТ «Шост-
кинський хлібокомбінат» за період з 2011 по 
2015 роки, можна зробити висновок, що підпри-
ємство є з нестабільним типом фінансової стій-
кості та низьким рівнем фінансового потенціа-
лу. Оскільки його значення варіюються в межах 
25 балів. У підприємства є достатньо власних 
коштів, але абсолютна ліквідність ПАТ «Шост-
кинський хлібокомбінат» знаходиться на критич-
ному рівні. Також за останні періоди скоротилась 
рентабельність продажу, тобто ефективність 
основної діяльності підприємства.

Основною метою при розробленні напрямків 
покращення фінансового потенціалу підприємств 
хлібобулочної промисловості є приведення його 
у відповідність та створення умов, які сприяли 
б сталому зростанню економічних показників 
діяльності підприємства та ефективному його 
функціонуванню в цілому.

Найбільш гострою проблемою даної галузі є 
технічне переоснащення, оскільки досі у хлібо-

Таблиця 4
Рейтингова оцінка фінансового потенціалу ПАТ «Шосткинський хлібокомбінат»  

за фінансовими показниками
Найменування показника 2011 2012 2013 2014 2015

Коефіцієнт автономії Н С С С С
Коефіцієнт забезпеченості активів власними коштами В В В В В
Коефіцієнт маневреності Н К К К С
Коефіцієнт абсолютної ліквідності К К К К К
Коефіцієнт швидкої ліквідності В С С С Н
Коефіцієнт поточної ліквідності С В В В С
Рентабельність сукупних активів С С Н К Н
Рентабельність власного капіталу В С С С С
Рентабельність продажу С С Н Н Н
Всього 26 25 23 22 23
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пекарській промисловості України використову-
ється велика кількість хлібопекарських печей, які 
були розроблені ще в 30–50 рр. минулого століття. 
Ці печі витрачають на випікання хлібобулочних 
виробів в 2–3 рази більше палива, ніж печі сучас-
них конструкцій. Заміна хлібопекарських печей 
старих конструкцій на нові енергоощадні печі – 
нагальне завдання виробників хлібобулочних ви-
робів, розробників та виробників нових печей. 

Враховуючи загальний стан та основні тен-
денції розвитку хлібопекарської промисловості, 
можна визначити наступні шляхи стимулювання 
розвитку хлібопекарської промисловості на рівні 
підприємств.

На мікрорівні аналіз діяльності ПАТ «Шост-
кинський хлібокомбінат» дозволив виявити типо-
ві для підприємств, розташованих у депресивних 
регіонах, причини неефективної діяльності та 
виявити внутрішні резерви подолання збитко-
вості. До них належать:

1. Реорганізація та реструктуризація підпри-
ємств шляхом оптимізації виробничої і управлін-
ської структури. Це дозволить значно скоротити 
витрати, оперативно реагувати на зміну вимог 
споживачів, розширити асортимент і підвищи-
ти якість продукції, впроваджувати прискорені 
технології випікання хліба. 

2. Розробка і реалізація планів технічного роз-
витку з метою переоснащення виробничого про-
цесу сучасним обладнанням, підкріпленого від-
повідним фінансовим забезпеченням. Джерелами 
фінансування можуть бути як власні кошти, так 
і кредити банківських установ. Враховуючи при-
скорену оборотність капіталу в даній галузі, за-
требуваність продукції, банки будуть фінансу-

вати підприємства навіть за низьких показників 
рентабельності. 

3. Підвищення якості менеджменту. Розробка 
і реалізація стратегії антикризового управлін-
ня спрямованої на виявлення сильних і слабких 
сторін діяльності, можливостей і загроз з метою 
визначення резервів зниження витрат, шляхів 
підвищення ефективності використання наявного 
потенціалу (потужностей, робочої сили, товарно-
матеріальних запасів).

4. Удосконалення маркетингової політики в 
напрямку освоєння ринків районів області і ви-
тіснення конкурентів за рахунок підвищення 
якості і гнучкої цінової політики, розширення 
асортименту продукції, орієнтованої на різні сег-
менти ринку; зміцнення власної торгівельної ме-
режі, більш тісні контакти з покупцями.

Висновки з проведеного дослідження.
Провівши рейтингову оцінку підприємства, 

проранжувавши їх за рівнем фінансового потен-
ціалу на високий, середній, низький та критич-
ний, робимо наступні висновки. Фінансовий по-
тенціал хлібобулочних підприємств знаходиться 
на низькому рівні. Фінансово економічна діяль-
ність підприємств є з низьким прибутком або ж 
взагалі неприбутковою, з відсутністю інвестицій 
та недостатнім фінансуванням з боку держави. 
Рентабельність капіталу знаходиться на низько-
му рівні та поступово зменшується за рахунок 
зміни кон’юнктури ринку, зменшення рентабель-
ності продаж, уповільнення оборотності активів 
та суттєвого зменшенням частки чистого при-
бутку. Управління фінансовим потенціалом під-
приємств хлібобулочної галузі здійснюється не-
ефективно.
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Постановка проблеми. У процесі ведення 
господарської діяльності перед підприємством 
постає проблема нестачі власних коштів. Це в 
свою чергу здійснює негативний вплив на обся-
ги виробництва та реалізації не тільки окремого 
суб’єкта підприємницької діяльності, а і всього 
сектора економіки країни. Виникає необхідність 
вивчення та більш якісного обґрунтування мож-
ливостей залучення позикових коштів, визна-
чення недоліків та переваг їх використання осо-
бливо в умовах розгортання кризових процесів в 
Україні.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в проведенні аналізу вартості пози-
кових коштів для підприємств України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням реалій та перспектив залучення по-
зикових коштів в Україні присвячено публіка-
ції вітчизняних та зарубіжних вчених, серед 
них: О. Базартінова, В. Бачинський, В. Концева, 
Т. Піхняк, Р. Рак, К. Соколенко М. Фуртатова та 
інші. У роботах авторів проведено дослідження 
окремих аспектів позикового капіталу, проаналі-
зовано закордонний та вітчизняний досвід залу-
чення позик, розроблено ряд рекомендацій щодо 
використання позикових коштів, з урахуванням 
особливостей економічного розвитку країни.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Позикові кошти можуть розглядатись з пози-
ції як позитивного, так і негативного впливу на 
діяльність підприємств України. В широкому 
розумінні, позиковий капітал визначається як 
залучені додаткові грошові кошти, без яких в су-
часних умовах господарювання не може обійтися 
майже жодне підприємство світу. Ці гроші необ-
хідно повернути через обумовлений час.

При поверхневому розгляді поняття «пози-
кові кошти» може скластися враження, що вони 
є найдорожчим видом капіталу та великим тя-
гарем. Але при детальнішому вивченні цього 
джерела фінансування стає зрозумілим, що при 
ефективному розподілі позикові кошти можуть 
здійснити позитивний вплив на розвиток та роз-

ширення діяльності підприємства. А найдорож-
чим стає не позиковий, а власний капітал під-
приємства через притаманні йому обов'язки та 
складність накопичення грошей через інфляційні 
процеси та зміни в економіці. То чому ж і нині 
власники побоюються кредитних коштів та від-
повідальності?

Звісно, позиковий капітал підприємства скла-
дається з довгострокових та короткострокових 
зобов’язань, які відрізняються не лише строком 
повернення, а й особливими умовами, ставка-
ми та зобов’язаннями. Так, до довгострокових 
зобов’язань підприємства відносяться довгостро-
кові кредити, відстрочені податкові зобов’язання 
та інші довгострокові зобов’язання. А до корот-
кострокових зобов’язань підприємства прийнято 
відносити кредиторську заборгованість за розра-
хунками, за товари, роботи і послуги, поточну за-
боргованість за довгостроковими зобов’язаннями, 
короткострокові кредити, інші короткострокові 
зобов’язання.

Тобто позиковий капітал може бути викорис-
таний в багатьох напрямах фінансової, вироб-
ничої, інвестиційної діяльності на підприємстві, 
здійснюючи новий соціально-економічний ефект, 
та може розглядатися як позитивний у розподі-
ленні коштів, необхідних у виробництві. 

Рак Р. В. наголошує на тому, що підприєм-
ства найчастіше використовують два джерела 
формування позикових коштів: банківський кре-
дит і облігаційну позику. Але окрім цих дже-
рел можливе використання фінансового лізингу, 
внутрішньої кредиторської заборгованості. При-
ймаючи рішення про застосування будь–якого 
джерела позикових коштів, важливо обирати 
найоптимальніший з позиції ефективної діяль-
ності у майбутньому і, відповідно до цього, фор-
мувати політику управління позиковим капіта-
лом [4, с. 155].

Переваги та недоліки залучення позикових 
коштів у діяльність підприємств України пред-
ставлено в табл. 1.

Підприємства та компанії збільшують свій фі-
нансовий ризик через використання позикових ко-
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штів, тому обсяг залучення кредитних ресурсів за 
відповідними для компанії ставками є обмеженим; 
цільовий характер більшості позикових коштів об-
межує використання ресурсів та може призводити 
до втрати корисного ефекту залучення; позика ко-
штів відбувається на певний період, а отже вважа-
ти цей капітал власністю підприємства некоректно.

Звісно, найстабільнішим розвитком характери-
зуватиметься те підприємство, яке використовує 
лише власний капітал; це може підтвердити кое-
фіцієнт фінансової незалежності, в такому випад-
ку його значення дорівнюватиме одиниці. Однак 
розвиток такого підприємства має певні межі, які 
не дозволять розширити його діяльність при ви-
никненні сприятливої кон’юнктури ринку, через 
відсутність необхідної суми вільних фінансових 
ресурсів. Разом з тим можна виділити значну 
кількість позитивних характеристик, які пере-
важають над негативними при якісному розподі-
лі позикових коштів. Наприклад за умови ефек-
тивного використання відзначається зростання 

фінансового потенціалу, зменшення оподаткову-
ваної бази, виявлення резервів до зростання рен-
табельності та доходності в майбутньому.

Розглянемо ставки за кредитами банків краї-
ни (табл. 2).

З перелічених фінансових посередників є бан-
ки з більшими відсотковими ставками, а є з мен-
шими. В цілому граничні межі ставок встановлює 
НБУ на певний період, хоча кожен банк вирішує 
який відсоток з цього коридору вибрати для ве-
дення діяльності. Ставка відсотку та основні ви-
моги залежать від того, які питання виникають у 
банка до кредитної історії, до періоду існування 
підприємства, його репутації та балансової вар-
тості. Як бачимо, найвища відсоткова ставка у 
ПАТ «ПриватБанк». Це пов’язано з тим, що При-
ватБанк є найбільшим та найвідомішим банком 
країни. В нього більш лояльні критерії до надан-
ня кредиту та можливості сплати відсотків.

Розглянемо можливості кредитування бізнесу 
на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк» у табл. 3.

Таблиця 1 
Переваги та недоліки залучення позикового капіталу

Переваги Недоліки
Простота залучення, особливо за умови наявності 
позитивної кредитної історії, застави або фінансових 
гарантій.

Можливість виникнення небезпечних фінансових 
ризиків - зниження фінансової стійкості і втрати пла-
тоспроможності. 

Забезпечення зростання фінансового потенціалу під-
приємства, розширення його активів і збільшення 
темпів зростання обсягів його господарської діяльності.

Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, ге-
нерують меншу (при інших рівних умовах) норму при-
бутку, яка знижується на суму позикового проценту.

Зменшення оподатковуваної бази на суму оплати 
вартості позикового капіталу.

Висока залежність вартості позикового капіталу від 
коливань кон’юнктури фінансового ринку.

Здатність генерувати приріст фінансової рентабель-
ності (коефіцієнта рентабельності власного капіталу).

Складність процедури залучення великих кредитів 
для нових підприємств та підприємств з негативною 
кредитною історією.

Нижча вартість порівняно із вартістю статутного ка-
піталу Можливість диверсифікації власного капіталу.

Необхідність концентрації грошових коштів до момен-
ту погашення позики.

Підвищення доходності власного капіталу (за умови, 
що доходність активів перевищує розмір плати за по-
зиковий капітал).

Наявність суттєвої частки позикового капіталу загро-
жуватиме втратою контролю над певними рішеннями 
підприємства.

Джерело: складено авторами на основі [3; 4]

Таблиця 2 
Порівняння кредитних ставок банків України за 2017 р.

Назва банку Ставка по кредиту, % Одноразова комісія, % Перший внесок, %
Ощадбанк 20,15 0,20 Від 25,00
Марфін Банк 21,00 0,50 Від 0,00
Південний 22,00 0,50 Від 30,00
Таскомбанк 24,00 1,00 Від 20,00
БТА Банк 26,00 1,00 Від 0,00
ПриватБанк 28,00 0,90 Від 0,00

Джерело: складено авторами на основі [6]

Таблиця 3
Умови кредитування ПАТ «ПриватБанк» у лютому 2017 р.

Показник Договір поруки підписано Договір поруки не підписано
Встановлення ліміту Безкоштовно
Сума, грн > 500000
Щомісячна комісія 0,9% від суми максимальної заборгованості, не менше 200 грн
Ставка за кредитним лімітом 28% 34%
Ставка прострочення 56% 68%
Комісія за перерахування з поточного рахун-
ку клієнта за рахунок кредитних коштів 3%

Джерело: складено авторами на основі [5].
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Отже, для того, щоб взяти позику для фінансу-
вання бізнесу на суму, що перевищує 500000 грн.,  
необхідно сплатити від 28% до 34% її розміру в 
залежності від додаткових договорів.

На рис. 1 показано калькулятор розрахунку 
суми, нарахованої за користування кредитом на 
місяць березень 2017 р.
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Рис. 1. Калькулятор розрахунку суми  
нарахованої за користування кредитом  

на місяць березень 2017 р.
Джерело: складено авторами на основі [5]

За даними рис. 1 можна зробити висновки, 
що сума до виплати за місяць становитиме на 
20666,67 грн. більше, ніж сума отриманого кре-
диту. З них 11666,67 грн. складають відсотки за 
користування, а ще 9000 грн. – сплата комісії за 
користування. Якщо очікуваний дохід підприєм-
ства від вкладень протягом місяця буде більшим, 
ніж 4% позикового капіталу, або принесе прибу-
ток у довгостроковій перспективі, то така позика 
є цілком виправданою та обґрунтованою для під-
приємства. 

Овердрафт означає форму короткострокового 
кредиту в межах встановленого банком ліміту, 
що дозволяє здійснювати розрахунки, коли у 
клієнта на поточному рахунку недостатньо ко-
штів. На розрахунковий рахунок клієнта банком 
здійснюється кредитування для оплати розра-
хункових документів при нестачі або відсутності 
на рахунку клієнта-позичальника коштів. Банк 
списує кошти з рахунку клієнта в повному об-
сязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на 
суму, що перевищує залишок коштів. Овердрафт 
відрізняється від звичайного кредиту тим, що 
для погашення заборгованості спрямовуються всі 
кошти, що надходять на рахунок клієнта.

Проаналізуємо відсоткові ставки на овер-
драфт у табл. 4.

На перший погляд, найвигіднішу пропозицію 
овердрафту надає Кредобанк, проте при більш 
детальному визначенні цього овердрафту бачи-
мо необхідність володіння не менше, ніж 50,00% 
суми. На жаль, деякі підприємства не зможуть 
скористатись такою послугою через відсутність 
коштів на момент взяття овердрафту. Найвигід-
ніші умови у Таскомбанку та Марфін банку.

На думку Соколенко К. О., кредити і креди-
торська заборгованість суб’єкта господарювання 
в економічній кризі є найважливішими джерела-
ми покриття запасів (з наявними власними обо-
ротними коштами), проте різні співвідношення 
коштів або переважання деяких з них можуть 
свідчити про різний ступінь фінансової стійкості 
суб’єкта господарювання в загальних межах збе-
реження його платоспроможності [8, с. 207].

Якщо забезпеченість запасів і витрат джере-
лами фінансування є сутністю фінансової стій-
кості, то її зовнішнім проявом виступає плато-
спроможність. Як відомо, платоспроможність 
визначається готовністю суб’єкта господарюван-
ня до швидкого погашення своїх зобов’язань у 
разі одночасного пред’явлення вимог за ними. 
Безумовно, успішність здійснення цих операцій, 
у першу чергу, обумовлена структурою мобіль-
них активів суб’єкта господарювання, проте вона 
значною мірою залежить також від розміру та 
структури джерел їх формування [9].

Як відомо, структура капіталу кожного підпри-
ємства включає в себе власні та позикові кошти 
у необхідних обсягах. Щоб досягти максимально 
ефективного поєднання капіталів на підприємстві 
проводиться процес їхньої оптимізації.

Оптимальна структура капіталу для кожного 
окремого підприємства є компромісним вибором 
між ризиками та доходністю функціонування 
підприємства. 

Головним питанням у формуванні оптималь-
ної структури капіталу є оцінка раціональності 
співвідношення окремих джерел коштів у складі 
власного і позикового капіталу підприємства.

Основні етапи процесу оптимізації структури 
капіталу підприємства:

1 етап – прийняття рішення щодо необхіднос-
ті оптимізації капіталу, встановлення її мети та 
завдання, формування інформаційної бази;

2 етап – здійснення аналітичних процедур 
щодо оцінювання стану та ефективності вико-
ристання капіталу;

3 етап – здійснення заходів з оптимізації ка-
піталу;

Таблиця 4
Порівняння ставок на овердрафт у банках України на 2017 р.

Назва банку Ставка за 
овердрафт, %

Одноразова 
комісія, %

Перший 
взнос, %

Забезпечення

Кредобанк 16,00 1,50 Від 50,00 Нерухоме або рухоме майно, обладнання, 
товари в обороті

Таскомбанк 24,00 1,00 Від 0,00 Порука власників
Марфін банк 24,00 1,50 Від 0,00 Бланковий
Альфа-банк Україна 25,00 1,00 Від 0,00 Фінансова порука власника
Ощадбанк 23,50 1,00 Від 0,00 Нерухоме або рухоме майно
Укрсоцбанк 26,00 1,00 Від 40,00 Нерухоме або рухоме майно

Джерело: складено авторами на основі [6]
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4 етап – перевірка структури капіталу на 
оптимальність [2, с. 57].

Для того, щоб найбільш вигідно та ефектив-
но залучити позиковий капітал з різних джерел 
відповідно до потреб розвитку підприємства, 
розробляється фінансова стратегія згідно з якою 
кожне підприємство узгоджує власну політику 
залучення позикових коштів.

Для обчислення загальної вартості позикового 
капіталу підприємства необхідно оцінити вели-
чину кожної його складової частини.

Вартість позикового капіталу залежить від 
способу залучення позикових фінансових ре-
сурсів і визначається ринком капіталу на основі 
співвідношення попиту і пропозиції (якщо попит 
перевищує пропозицію, то ціна встановлюється 
на більш високому рівні).

Також інтерес до вивчення викликають осно-
вні показники діяльності фінансових компаній 
та лізингодавців. Основні показники діяльності 
фінансових компаній за перше півріччя 2016 р. 
представлено на рис. 2.

Рис. 2. Основні показники діяльності фінансових 
компаній за перше півріччя 2016 р.

Джерело: складено авторами на основі [7]

Аналізуючи дані рис. 2, можна зробити ви-
сновок, що серед основних показників діяльнос-
ті фінансових компаній за оборотом найбільшу 
питому вагу мають операції з обміну валют та 
переказу коштів. Це досить характерно для сьо-

годнішніх реалій: через нестабільне становище 
економіки країни багато компаній намагались 
заробити кошти за рахунок здійснення опера-
цій продажу валюти. Кредити та надання лізин-
гу в сукупності становлять 7075,1 млн. грн., або 
12,16% від всієї сукупності фінансових операцій 
на ринку країни. Тобто, надання кредитів юри-
дичним фірмам не є основою діяльності крупних 
фінансових посередників.

З метою підвищення рівня реальності та до-
ступності позик капіталу для підприємств, пер-
шочерговим завданням держави виступають 
зміцнення національної валюти, підвищення 
контролю за валютними операціями, стимулю-
вання фінансових компаній до надання кредитів, 
овердрафтів та лізингу малому, середньому та 
великому бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті дослідження проведено аналіз вартості 
позикових коштів для підприємств України. Та-
ким чином, залучення позикових коштів для фі-
нансової діяльності підприємства здійснює пря-
мий вплив на його фінансовий стан. У процесі 
оцінки цього впливу аналізується ефективність 
використання саме позикового капіталу в загаль-
ній структурі капіталу підприємства. Щоб під-
тримувати стабільні умови діяльності підприєм-
ства, а також сприяти економічному зростанню, 
необхідно мати оптимальний обсяг фінансових 
ресурсів. Саме система управління структурою 
капіталу є запорукою ефективної діяльності під-
приємства та його процвітанню. Для обрання 
найбільш ефективного джерела залучення по-
зикового капіталу необхідно визначати вартість 
позикового капіталу підприємства, саме це до-
зволить максимізувати вартість підприємства 
через мінімізацію використання запозичених 
коштів. На сьогоднішній день найпоширенішим 
джерелом залучення коштів підприємством є 
банківський кредит, який характеризується ши-
рокою цільовою спрямованістю і різноманітністю 
способів, методів залучення та погашення. Тобто, 
вирішуючи проблему «Використовувати позикові 
кошти чи ні?» слід взяти до уваги, що при раці-
ональному підході до їх використання і своєчас-
ному поверненні позикові кошти стають одним 
з найкращих інструментів підвищення та розви-
тку підприємства.
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПЕРСОНАЛУ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ

В Україні в сучасних економічних умовах досить гостро поставлено питання щодо використання робочого часу на 
підприємствах різних форм власності всіма категоріями працівників, тому статтю присвячено раціоналізації робочого 
часу. Визначено використання робочого часу працівниками Дніпропетровської області за видами економічної діяльнос-
ті. Обґрунтовано сучасні напрямки з ефективності використання робочого часу. 
Ключові слова. Робочий час, підприємство, персонал, організація праці, продуктивність праці, праця, відпочинок.

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день 
досить гостро стоїть проблема ефективного ви-
користання робочого часу на підприємствах від 
повноти та доцільності використання якого зале-
жить ефективна робота будь-якого підприємства. 
Оскільки одним із важливих завдань, що стоїть 
перед кожним підприємством є скорочення втрат 
робочого часу. Проблематика даного досліджен-
ня полягає в тому, що кожне підприємство для 
покращення результатів діяльності повинно зна-
ходити шляхи раціонального використання робо-
чого часу.

Аналіз останніх наукових досліджень. Остан-
нім часом у науковій літературі все більше зу-
стрічається робіт, в яких обґрунтовано важли-
вість поставленої проблеми. Зокрема, проблемі 
підвищення ефективності використання особис-
того часу керівником підприємства значну увагу 
приділено в працях Л.В. Балабанової [2]. М.Д. Ви-
ноградський розкрив особливості організації пра-
ці менеджера з управління персоналом та ефек-
тивне використання часу [3]. Питанням втрат 
робочого часу присвячені праці А.І. Рофе [8], 
О.Ю. Древаль [4], Н.Д. Лук'янченко [10], С.П. Ка-
лініна [6], І.В. Багрова [1] та ін. 

Постановка завдання. Мета дослідження по-
лягає в аналізі стану використання робочого часу 
на підприємствах України та надані пропозицій 
щодо раціонального використання робочого часу 
персоналом на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Рівень організації праці характеризують такі по-
казники, як використання робочого часу в струк-
турі витрат, використання фонду робочого часу. 
За допомогою цих критеріїв видно позитивні та 
негативні сторони існуючої організації праці. За-
вдяки раціональному використанню робочого 
часу зростає продуктивність праці на підприєм-
стві, тому для будь-якого підприємства є дуже 
важливим ефективний розподіл використання 
робочого часу [1].

Робочий час – встановлена в законодавчому 
порядку тривалість робочого дня, протягом якого 
персонал зобов'язаний виконувати свої виробни-
чі чи службові обов'язки [1].

Аналіз втрат робочого часу в підприєм-
ствах Дніпропетровської області у січні-грудні 
2015 року наведено в таблиці 1 [3].

Дані таблиці 1 свідчать про те, що на підпри-
ємствах Дніпропетровської області найбільші 
втрати робочого часу у промисловості (17,1%); 
у сфері професійної, наукової та технічної ді-
яльності (15,3%): сфері транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності 
(14,2%); в освіті (13,4%) та у сфері державного 
управління й оборони, обов’язкового соціального 
страхування (13,1%). Найменші втрати в таких 
сферах як: операції з нерухомим майном (7,3%); 
діяльність у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування (7,6%); сільське господар-
ство, лісове господарство та рибне господарство 
(8,6%). Середній відсоток втрат робочого часу в 
цілому по Дніпропетровській області у 2015 році 
становить 13,6%.

Умовам скорочення втрат робочого дня є за-
безпечення ефективної поєднання елементів ви-
робничого процесу – коштів, предметів праці та 
самої праці. Цьому сприятиме високий рівень ор-
ганізації робочого місця та його обслуговування, 
про як і усунення чинників надають негативний 
вплив на ефективне використання робочого дня, 
представлені нижче.

Серед чинників, що мають вплив на ефективне 
використання фонду робочого дня виокремимо:

1) наявність надпланових необґрунтованих ці-
лодобових невиходів;

2) неефективне використання змінного часу у 
результаті порушень трудовий дисципліни, ор-
ганізації обслуговування робочих місць та інших. 
порушень, що призводять до внутрішньо змінних 
простоїв;

3) порушення технологічної дисципліни, від-
волікання працівників на виконання непередба-
чуваної роботи, що зумовлює непродуктивною 
затратам робочого дня [7].

Важливим інструментом раціонального ви-
користання персоналу є баланс між фактичною 
його потребою і фактичним забезпеченням. Але 
оскільки склад персоналу не є постійним в силу 
різних причин, то важливе місце займає впро-

© Горященко Ю. Г., Кисельов В. Р., 2017
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вадження гнучких режимів праці. Таким чином, 
вдається задовольнити потреби, які змінюються 
в працівниках (як в бік їх збільшення, так і змен-
шення) наявною кількістю, що в умовах ринку 
має велике економічне і соціальне значення.

Важливою задачею є збалансування витрат 
на планові ремонти й обслуговування та витрат, 
пов'язаних з усуненням раптових несправностей 
обладнання Часові втрати, пов'язані з недоско-
налістю організації виробництва в умовах стало-
го рівномірного випуску продукції та досконалої 
організації виробництва мають наближатися до 
нуля [7].

Основними причинами простоїв справного 
обладнання на більшості виробничих підприєм-
ствах є невідповідність програми завантажен-
ня обладнання його реальним можливостям, а 
також відсутність необхідних для функціону-
вання обладнання матеріальних та людських 
ресурсів. Програма завантаження обладнання 
тісно пов'язана з виробничою програмою підпри-
ємства, яка, в свою чергу обумовлена обсягами 
замовлень на продукцію підприємства, та його 
фінансовими можливостями. Обсяги замовлень 
в значній мірі залежать від успішної діяльнос-
ті підрозділу маркетингу та економічних під-
розділів підприємства, а також від результатів 
попередньої діяльності підприємства. Наявність 
необхідних фінансових ресурсів забезпечується 
фінансово-економічними підрозділами підпри-
ємства, роботу яких додатково ускладнюють зо-
внішні фактори – політичні, економічні, тощо. 
До простоїв (недовантаження) обладнання та-
кож призводить нерівномірність завантаження 

одиниць обладнання, функціональні можливості 
яких дозволяють виконувати обробку деталі. Ця 
ситуація найбільш характерна для рівня цехів, 
дещо менше всередині цеха чи дільниці. В зна-
чній мірі це відбувається внаслідок відсутності 
повної та оперативної інформації про стан парку 
обладнання та його завантаження [7].

Ефективне і раціональне використання робо-
чого часу є результатом раціонального режиму 
робочого часу і відпочинку, вміння визначити прі-
оритетні завдання, налагодженої системи кому-
нікативних зв'язків. Ставлення до робочого часу 
і працівників, і роботодавця повинні виражатися 
через пунктуальність, роботу на результат, тру-
дову віддачу. Підвищити ефективність викорис-
тання робочого часу на підприємстві можна за 
допомогою таких важелів, як взаємні обов'язки 
сторін, система матеріального стимулювання, 
умови праці. Їх об'єднано в Правилах внутріш-
нього трудового розпорядку, які затверджують-
ся трудовими колективами за поданням власника 
або вповноваженого ним органу та профспілкового 
комітету на базі типових правил. Виявлення ре-
зервів використання робочого часу, ефективність 
усіх стадій виробництва залежать від обліку робо-
чого часу. Незалежно від режиму роботи на кож-
ному підприємстві, має бути організовано табель-
ний облік використання робочого часу. Правильне 
визначення характеру і змісту витрат часу в тру-
довому процесі виконавця дозволяє обґрунтовано 
поділити необхідні та зайві витрати, виділити на-
явні втрати часу і на цій основі виявити резерви 
робочого часу для його ефективного використан-
ня. Виявлення резервів скорочення затрат часу 

Таблиця 1
Використання робочого часу працівниками Дніпропетровської області  

за видами економічної діяльності (за даними 2015 року)

Вид діяльності

Фонд 
робочого часу, 
тис. людино-

годин

Відпрацьовано, 
тис. людино-

годин

Втрати 
робочого часу, 
тис. людино-

годин

Втрати 
робочого часу 
працівника, %

Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 63930 58432 5498 8,6

Промисловість 599544 497022 102522 17,1
Будівництво 38169 33932 4237 11,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів і мотоциклів 145179 131968 13211 9,1

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність 129426 111048 18378 14,2

Тимчасове розміщування й організація хар-
чування 10660 9519 1141 10,7

Інформація та телекомунікації 16262 14701 1561 9,6
Фінансова та страхова діяльність 33896 30811 3085 9,1
Операції з нерухомим майном 12424 11517 907 7,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 38997 33030 5967 15,3
Діяльність у сфері адміністративного та до-
поміжного обслуговування 44797 41392 3405 7,6

Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 58558 50887 7671 13,1

Освіта 221379 191714 29665 13,4
Охорона здоров'я та надання соціальної до-
помоги 158899 140626 18273 11,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 16494 14845 1649 10,0
Надання інших видів послуг 2911 2626 285 9,8
Усього 1591525 1375078 216447 13,6
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повинно ґрунтуватись на ліквідації його втрат, які 
є значними при виконанні багатьох технологічних 
процесів. Насамперед, потрібно розуміти, з яких 
причин існують втрати [7].

Раціональне використання робочого часу 
сприяє поповненню знань, забезпечує необхідне 
відвертання від службових справ, попереджає 
психічні перевантаження. Можливість раціо-
нальної організації використання часу співробіт-
никами визначається рядом факторів. У їх числі 
слід назвати рівень професійної підготовки даної 
людини та підлеглих їй осіб, стиль роботи ви-
щестоящих керівників, загальний характер ор-
ганізації праці, ступінь свідомості при виконанні 
службового обов'язку всіма працівниками і т. ін. 
Однак головним є розуміння співробітниками не-
обхідності аналізувати витрати свого часу та їх 
бажання планувати його використання.

Основу раціональної організації використан-
ня часу складає планування особистої праці. Це 
передбачає попереднє вивчення та облік витрат 
часу на окремі види робіт, виконуваних згідно з 
функціональними обов'язками, і наступний ана-
ліз даних обліку [7].

Робочий день чергується періодами, що від-
різняються за ступенем працездатності виконав-
ця. У першій половині дня людина втягується 
в роботу, потім йде період максимально стійкої 
працездатності, а за ним – поява і наростання 
втоми. Після обідньої перерви працездатність 
спочатку трохи знижується, а потім підвищуєть-
ся. До кінця дня знову спостерігається спад пра-
цездатності і зростає втома [7].

Окремі керівники вважають, що вирішення 
перспективних питань можна відкласти на більш 
пізній час, що негайно не потягне за собою настан-
ня небажаних наслідків, чого нібито не можна зро-
бити щодо поточних справ. Однак із-за невиріше-
ності перспективних питань виникають труднощі 
та прорахунки у щоденній роботі, усувати котрі 
доводиться терміново. Таким чином, на розгляд 
перспективних проблем у керівників залишається 
часу все менше і вся їхня робота перетворюється в 
безперервне вирішення поточних справ.

Діяльність співробітників часто здійснюється 
поза планом як протягом робочого дня, так і у 
більш тривалі відрізки часу. Вона нерідко про-
водиться під впливом непередбачених вказівок 
вищестоящих керівників, приходів відвідувачів 
та з інших причин [11].

Як зазначають дослідники, керівники працю-
ють за певним планом лише близько 40% свого 
робочого часу. Це обумовлює відсутність ритміч-
ності в роботі і негативно впливає на продуктив-
ність праці, оскільки заважає формуванню дина-
мічного стереотипу поведінки, до котрого завжди 
прагне людський організм [11].

Внаслідок вимушених перерв робочий день 
складається з великого числа дрібних відрізків 
часу. До цього приводять неочікувані виклики, 
доручення, візити. Співробітник, котрого відірва-
ли від роботи, потім витрачає на входження в неї 
в 3-5 разів більше часу.

Нераціональні витрати робочого часу призво-
дять до того, що співробітники не можуть вико-
нати заплановані завдання впродовж робочого 
часу і їм доводиться працювати понад норму [11].

Для працівників рекомендується складати 
особисті плани, що мають складатися на день, 
тиждень і місяць. Основою даного планування є 
функціональні обов'язки. Особисте (індивідуаль-
не) планування дозволяє забезпечити: виконан-
ня цих обов'язків, планових заклань та доручень 
керівництва; раціональне використання робочого 
часу; рівномірність навантаження протягом дня, 
тижня, місяця; необхідну черговість здійснен-
ня доручених робіт та їх облік; аналіз здобутих 
результатів. В особистому плануванні необхідна 
акуратна реєстрація всіх завдань [7].

Протягом підготовки особистого плану роботи 
необхідно: згрупувати завдання і доручення за 
їх призначенням, змістом, обсягом, послідовністю 
виконання, часом завершення; намітити строки 
початку та закінчення тривалих намічених за-
ходів; врахувати строки роботи по окремих дору-
ченнях. Після цього перелік робіт, що підлягають 
виконанню, зводиться в особистий план діяль-
ності співробітника.

Обгрунтований режим праці і відпочинку 
сприяє збереженню здоров'я працівників, підви-
щенню їх працездатності.

З вище викладеного матеріалу стає зрозуміло, 
що аналіз втрат робочого часу потрібно доручи-
ти висококваліфікованим фахівцям у цій сфері, 
оскільки лише в результаті всебічного їх ви-
вчення можна упорядкувати розстановку кадрів, 
звільнити керівників від невластивих їм функ-
цій, а фахівців від нетворчої праці. В кожному 
конкретному випадку необхідно всебічно про-
аналізувати, в якому обсязі виконує роботу кож-
ний працівник і чи відповідає його кваліфікація 
функціям, які ним виконуються.

Одним із сучасних напрямків ефективного ви-
користання робочого часу є зростання ролі ко-
лективного договору підприємства, оскілки він є 
більш гнучким елементом правового регулюван-
ня, ніж законодавство.

Все більш популярною стає тенденція до інди-
відуалізації та персоналізації праці, що розгля-
дається як важлива риса сучасного виробництва 
і має далекосяжні наслідки [7; 11].

Для зниження втрат робочого часу, поперед-
ження їх або ліквідації, потрібно застосовувати 
комплекс заходів стосовно скорочення втрат ро-
бочого часу, який сприятиме виявленню резервів 
ефективнішого використання робочого часу:

– забезпечення оптимальної і рівномірної за-
вантаження виконавця;

– оснащення робочого місця і його раціональ-
не розміщення;

– забезпечення всім необхідними безперерв-
ного трудового процесу;

– вдосконалення прийомів і методів праці;
– комплексне обґрунтування необхідних ви-

трат праці;
– створення сприятливих умов праці та збе-

реження здоров'я працюючого;
– використання робітників у відповідність до 

їх здібностями і від кваліфікації;
– відповідність кількості і забезпечення якос-

ті праці його оплаті [7].
Усі вище перелічені умови можуть безпосе-

редньо чи опосередковано спричинити поліпшен-
ня використання робочого дня.
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Також, доцільним буде виділити такі шляхи 
скорочення втрат робочого часу:

– удосконалення організації трудових про-
цесів; зниження трудомісткості виробництва за 
рахунок усунення названих причин і умов, які їм 
сприяють;

– постійний аналіз робочого часу працівників 
за допомогою фотографії, самофотографії робо-
чого часу та хронометражу;

– поліпшення організації праці на підприєм-
ствах.

Висновки з цього дослідження. Підсумовуючи 
все вище викладене, дійшли наступних висновків:

1. При зниженні витрат робочого часу збільшу-
ється продуктивність, знижуються зайві витрати 

на енергію. Втрати робочого часу тягнуть за собою 
несприятливі наслідки. Для підвищення ефектив-
ності роботи підприємства необхідно удосконалю-
вати структуру використання робочого часу. 

2. Необхідно скоротити внутрішньозмінні і 
цілоденні втрати робочого часу: ввести органі-
заційні заходи; дотримуватися правил техніки 
безпеки; поліпшити умови праці; знизити захво-
рюваність; ліквідувати прогули і простої облад-
нання.

3. Досягнення високої ефективності викорис-
тання робочого часу неможливо без активної під-
тримки керівництва, грамотної системи мотива-
ції, відповідного ставлення до техніки безпеки, 
охорони праці, трудової дисципліни.

Література:
1. Багрова І.В. Нормування праці. Дніпропетровський університет економіки та права, Центр навчальної літератури, 

2003 – 206 с.
2. Балабанова Л.В. Управління персоналом Підручник. – Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. К.: Центр учбової літератури, 

2011. – 468 с.
3. Виноградський М.Д. Управління персоналом: 2-ге видання: Навч. посіб. М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, 

О.М. Шканова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.
4. Древаль О.Ю. Планування діяльності підприємства: конспект лекцій / О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –  

146 с.
5. Жадько К.С. Проблемні аспекти розвитку і побудови систем управління персоналом підприємств / К.С. Жадько, 

Ю.Г. Горященко // Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток : моногр. / за наук. ред. 
д.е.н. А.Г. Бабенка, Дн-вськ, УМСФ, 2016. – С. 92-98.

6. Калініна С.П. Реструктуризація і регулювання зайнятості. (Монографія) / С. П. Калініна. – Донецьк, 2006. – 557 с.
7. Колесник А.М. Формування комплексу заходів скорочення втрат робочого часу в організації / А.М. Колеснк, 

В.А. Літинська // Мукачевський державний університет. – 2016. – № 3 . – C. 167.
8. Рофе А.И. Организация и нормирование труда: учебник для вузов/ А. И. Рофе: Москва Издательство «МИК» 2005. –  

137 с.
9. Рух кадрів та використання робочого часу працівників у 2015 році. Офіційний сайт Головного управління ста-

тистики у Дніпропетровській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/
expres/2016/02/index.htm

10. Соціально-психологічні основи управління: навчальний посібник/ Лук'янченко Н.Д., Бунтовська Л.Л., Шаульська Л.В.,  
Єськов О.Л., Донецьк: ДонНУ, 2002. – 127 с.

11. Теорія управління в органах внутрішніх справ: Навчальний посібник / За ред. В.А. Ліпкана. – К.: КНТ, 2007. – 884 с.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ34

2 (15), квітень 2017

Горященко Юлия Григорьевна
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры предпринимательства и экономики предприятий
Днепровского университета таможенного дела и финансов
Киселев Владислав Русланович
студент
Днепровского университета таможенного дела и финансов

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Аннотация
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In the current economic environment of Ukraine there is the question concerning the use of working time at enterprises 
of various forms of ownership by all categories of workers is quite sharply raised, therefore, the article is devoted to the 
rationalization of working time. The use of working time by workers of the Dnipropetrovsk region by types of economic 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено сутність фінансової санації підприємства, визначено її мету та завдання. Охарактеризовано санаційні за-
ходи на підприємстві. Представлено моделі фінансової санації. Вивчено стадії, які проходить підприємство в процесі 
фінансової санації.
Ключові слова: санація, фінансова санація, фінансове оздоровлення.

Постановка проблеми. Останнім часом в на-
шій країні зберігається стійка тенденція щодо 
збільшення кількості фінансово нестійких під-
приємств, суттєво активізувалася проблема 
неплатоспроможності. Водночас банкрутство 
підприємства та його ліквідація означають не 
тільки збитки для його акціонерів, кредиторів, 
виробничих партнерів, споживачів продукції, а 
й зменшення податкових надходжень у бюджет, 
збільшення рівня безробіття, що у свою чергу 
може стати одним із чинників макроекономічної 
дестабілізації. Суттєвим є те, що серед підпри-
ємств, багато таких, вартість активів яких наба-
гато більша за дебіторську заборгованість, таким 
чином, за умови санації ці підприємства можуть 
розрахуватися з боргами і успішно функціонува-
ти далі. Тому дослідження фінансової санації є 
не лише актуальними, а і необхідними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Сутність фінансової санації досліджувалася 
Бланком І.А., Карвацькою Н.С. та Тюріною Н.М., 
Титовим М.І., Васенком В.К., Лігоненком Л.О., 
Корецькою С.О. Деякі аспекти фінансового оздо-
ровлення підприємства були розглянуті такими 
вченими-економістами, як: Терещенком О.О., 
Грачовою В.І., Бургановою Р.А., Білошапкою В.С., 
Лютим І.О., Ониськом С.М., Коротковою Е.М., 
Кошкіною В.І. та іншими.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, слід зазначити, що 
більша частина вчених-економістів у своїх робо-
тах акцентує увагу на типах санаційних заходів. 
Питання дослідження фінансової санації, визна-
чення її особливостей з метою розробки загаль-
них та специфічних методів, що сприяли би фі-
нансовому оздоровленню підприємства, а також 
можливостей максимізації прибутку є недостат-
ньо вивченими.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в визначенні мети фінансової санації, що 
реалізується через забезпечення ефективного 
виконання її завдання, а також у вивченні мо-
делей фінансової санації та дослідженні стадій, 
які проходить підприємство в процесі фінансової 
санації.

Виклад основного матеріалу. Ефективна сис-
тема відновлення платоспроможності вкрай важ-
лива завжди, а особливо в період, коли, підпри-

ємство стикається з браком готівкових коштів 
та не може виконувати свої зобов’язання пе-
ред кредиторами, вчасно реагувати на негатив-
ні тенденції показників фінансового стану, які є 
гарантом фінансової стабільності та вироблення 
стратегії щодо відновлення платоспроможності. 
Вирішення зазначеної проблеми можливе завдя-
ки застосуванню такого інструменту, як фінан-
сова санація.

Термін «санація» походить від латинсько-
го «sanare» – оздоровлення, видужання [2]. Іс-
нує безліч визначень терміну «санація». Так, 
згідно Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» санація – це «система заходів, що 
здійснюються під час провадження у справі 
про банкрутство з метою запобігання визнанню 
боржника банкрутом та його ліквідації, спрямо-
вана на оздоровлення фінансово-господарського 
стану боржника, а також задоволення в повно-
му обсязі або частково вимог кредиторів шляхом 
кредитування, реструктуризації підприємства, 
боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-
правової та виробничої структури боржника» [1].

Бланк І.А. вважає, що «санація – це заходи 
щодо фінансового оздоровлення підприємства, 
які реалізуються з допомогою сторонніх юридич-
них чи фізичних осіб і спрямованих на поперед-
ження оголошення підприємства-боржника бан-
крутом і його ліквідації» [3].

Карвацька Н.С. та Тюріна Н.М. зазнача-
ють, що «санація – це складова антикризового 
управління передбачає застосування системи 
фінансово-економічних, виробничо-технічних, 
організаційно-правових, соціальних та екологіч-
них важелів, спрямованих на досягнення узго-
дженості пріоритетних інтересів підприємства з 
інтересами суб‘єктів зовнішнього середовища та 
внутрішньої гармонізації його діяльності з метою 
відновлення платоспроможності та створення 
передумов для сталого розвитку підприємства у 
майбутньому» [4].

Титов М.І. вказує, що «санація – це оздоров-
лення неспроможного боржника, надання йому 
фінансової допомоги з боку власника майна, 
кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб 
(у тому числі зарубіжних), спрямованих на під-
тримку діяльності боржника і запобігання його 
банкрутству» [5].

© Гайдаржийська О. М., Кіндзерська А. С., 2017
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Згідно економічної енциклопедії «санація – це 
заходи держави, фінансово-кредитних інститу-
тів, спрямовані на запобігання банкрутству під-
приємств, фірм, компаній, поліпшення їх фінан-
сового стану через реорганізацію, кредитування, 
оновлення асортименту та ін.» [6].

Таким чином, можна стверджувати, що сана-
ція — це система фінансових, економічних, тех-
нічних, правових заходів, спрямованих на від-
новлення платоспроможності підприємства, що 
сприяють його оздоровленню (рис. 1).

 

ТИПИ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

технічні економічні фінансові  правові 

Рис. 1. Типи санаційних заходів

Санаційні заходи вважаємо за потрібне оха-
рактеризувати, що представлено у таблиці 1.

Санація може відбуватися за допомогою:
– злиття підприємства, яке перебуває на межі 

банкрутства, з більш потужним підприємством 
або з підприємством зі стійким фінансовим ста-
ном;

– випуску акцій або облігацій для мобілізації 
грошового капіталу;

– залучення позикового капіталу;
– отримання субсидій; 
– перетворення короткострокової заборгова-

ності на довгострокову;
– продажу акцій підприємства, що перебуває 

на межі банкрутства.
В свою чергу, враховуючи дослідження вче-

них економістів щодо сутності фінансової санації, 
можна виділити наступні твердження: Корець-
ка С.О. вважає, що сутність фінансової санації 
трактується як система заходів, спрямованих на 
запобігання банкрутству промислових, торгових, 
банківських підприємств та їxнє майбутнє відро-
дження [7]; український економіст Васенко В.К. 
вважає, що «фінансова санація – це санація, яка 
реалізується тільки у фінансовій формі за допо-
могою фінансових інструментів і не передбачає 
змін в організаційно-правовій, виробничій, тех-
нологічній структурі підприємства» [8].

Тобто, метою фінансової санації є скоро-
чення всіх видів заборгованості та усунення 
причин їх виникнення, враховуючи зовнішні 
та внутрішні фактори впливу, удосконалення 
структури капіталу, залучення додатково необ-

хідних фінансових коштів, задля забезпечення 
проведення санаційних заходів. Метою санації 
взагалі виступає забезпечення найбільш ефек-
тивного використання потенціалу, направленого 
на адаптацію підприємства до умов, що постій-
но змінюються, а також відновлення конкурен-
тоспроможності підприємства у довгостроковій 
перспективі.

Завданням фінансової санації є реалізація 
мети за рахунок забезпечення ефективного ви-
користання капіталу підприємства або залучення 
додатково необхідного капіталу задля збережен-
ня підприємства діючим, створення можливостей 
погашення заборгованості та збільшення рівня 
прибутку підприємства на основі наявних фі-
нансових, організаційних, правових та технічних 
можливостей.

Економістами-практиками часто застосову-
ється концепція швидкого виявлення фінансової 
кризи та радикальних санаційних дій («Prіmat 
des Handelns») [9]. Проте доцільно зазначити, що 
у разі застосування цієї концепції не залишаєть-
ся часу для дослідження причин фінансової кри-
зи та розробки оптимальної санаційної стратегії, 
втрачаються можливості швидкої адаптації під-
приємства до змін в економіці.

Також, широко використовується класична 
модель фінансової санації (рис. 2).

 
 

Підтвердження кризового стану підприємства 

Аналіз причин кризового стану підприємства 

Прийняття рішення 
щодо доцільності 
фінансової санації 

ні так 

ліквідація 
підприємства 

фінансова 
санація 

завдання 

стратегія 

заходи 

контроль 

мета 

Рис. 2. Класична модель фінансової санації 

Таблиця 1
Характеристика санаційних заходів

Тип Економічний зміст Джерела додатково необхідних 
коштів

фінансові фінансові відносини, що виникають у процесі фінансового 
оздоровлення

– за рахунок позикового капіталу;  
– за рахунок власного капіталу

економічні економічні відносини, що виникають у процесі відновлення 
платоспроможності та забезпечення конкурентоздатності

– за рахунок позикового капіталу;  
– за рахунок власного капіталу

технічні спрямовані на модернізацію та технічне переоснащення – за рахунок позикового капіталу;  
– за рахунок власного капіталу

правові спрямовані на зміну організаційно-правової форми або вдо-
сконалення організаційної структури

– за рахунок позикового капіталу;  
– за рахунок власного капіталу
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Згідно неї процес фінансового оздоровлення 
підприємства передбачає такі етапи: 

1) ідентифікація фінансової кризи; 
2) аналіз фінансової кризи, за допомогою яко-

го визначають зовнішні та внутрішні фактори 
впливу, фінансовий стан підприємства; 

3) прийняття рішення щодо ліквідації або фі-
нансової санації: 

– ліквідація, що здійснюється або на добро-
вільній основі, або у примусовому порядку;

– фінансова санація, що передбачає визначен-
ня мети фінансового оздоровлення з одночасним 
визначенням цільових орієнтирів, яка включає 
реалізацію завдання, розробку стратегії, вибір 
заходів, їх реалізацію, а також нагляд за ефек-
тивністю їх реалізації.

В ході дослідження, доцільно зазначити, що 
підприємство в процесі фінансової санації пови-
нно пройти три стадії: оздоровлення, забезпечен-
ня прибутковості, економічне зростання.

На першій стадії здійснюються оперативні 
санаційні заходи, що направлені на пошук та за-
лучення внутрішніх резервів відновлення пла-
тоспроможності. При цьому створюється служба 
контролінгу, розроблюється платіжний кален-
дар, здійснюється санація балансу підприємства 
(санація балансу підприємства – система захо-
дів, спрямованих, по-перше, на реальне покрит-
тя збитків підприємства за рахунок генеруван-
ня достатнього за розмірами притоку грошових 
коштів шляхом переведення окремих активів у 
грошову форму; по-друге, формальне – завдя-
ки реструктуризації та списанню боргів, зміні 
розміру статутного капіталу. Санацію балансу 
здійснюють за такими напрямами: санація ак-
тивів балансу та санація пасивів балансу. Сана-
ція активів балансу – складова санації балансу, 
що передбачає проведення аналізу складу ак-
тивів та переведення «зайвих» у грошову фор-
му з метою акумулювання грошових коштів для 
здійснення розрахунків з кредиторами підпри-
ємства. Санація пасивів балансу підприємства 
полягає у формальному покритті збитків мину-
лих років, створенні необхідних резервних фон-
дів за рахунок отримання санаційного прибутку 
шляхом зміни розмірів та структури пасиву ба-
лансу [10]).

Друга стадія – забезпечення стійкого фінансо-
вого стану досягається завдяки внутрішнім якіс-
ним змінам в організації роботи підприємства та 
ефективному використанню капіталу, що спря-
мовано на досягнення підприємством беззбитко-
вої діяльності та максимізації рівня прибутку.

На третій стадії створюються конкурентні пе-
реваги і забезпечується розвиток підприємства 
за допомогою ефективної інвестиційної політики. 
Зазначена стадія передбачає розробку та реалі-
зацію інвестиційних проектів.

Після закінчення фінансової санації підпри-
ємства визначається ступінь досягнення по-
ставленої мети. У результаті аналізу ефектив-
ності проведених заходів приймається рішення 
щодо припинення процедури фінансової санації 
у зв’язку з відновленням платоспроможності 
або продовження встановленого строку проце-
дури фінансової санації. Також, фінансова сана-
ція може бути завершена шляхом: припинення 

судової процедури санації і укладання мирової 
угоди або продовження оздоровлення у позасу-
довому порядку; визнання боржника банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури.

Враховуючи вищезазначене, маємо можли-
вість стверджувати, що управління процесом 
реалізації оздоровчих заходів повинно бути 
гнучким, передбачати постійний контроль та ко-
ригування, оскільки на сучасному етапі розвитку 
економіки, підприємства стикаються з впливом 
змін зовнішнього середовища. Із зростанням не-
визначеності цього впливу ускладнюються за-
вдання управління, і це повинно бути врахова-
но на будь-якій стадії фінансового оздоровлення 
підприємства.

Отже, фінансова санація є багатогранним по-
няттям, що розглядається в контексті оздоров-
лення підприємства, реалізується за допомогою 
фінансових інструментів не тільки у процесі 
судового провадження, але і у варіанті досудо-
вого вирішення проблеми неплатоспроможності 
суб’єкта господарювання.

Висновки з проведеного дослідження.  
Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити 
наступні висновки: 

санація – це система фінансових, економіч-
них, технічних, правових заходів, спрямованих 
на відновлення платоспроможності підприєм-
ства, що сприяють його оздоровленню;

метою санації виступає забезпечення най-
більш ефективного використання потенціалу, на-
правленого на адаптацію підприємства до умов, 
що постійно змінюються, а також відновлення 
конкурентоспроможності підприємства у довго-
строковій перспективі;

метою фінансової санації є скорочення всіх 
видів заборгованості та усунення причин їх ви-
никнення, враховуючи зовнішні та внутрішні 
фактори впливу, удосконалення структури капі-
талу, залучення додатково необхідних фінансо-
вих коштів, задля забезпечення проведення са-
наційних заходів. Метою санації взагалі виступає 
забезпечення найбільш ефективного використан-
ня потенціалу, направленого на адаптацію під-
приємства до умов, що постійно змінюються, а 
також відновлення конкурентоспроможності під-
приємства у довгостроковій перспективі;

завданням фінансової санації є реалізація 
мети за рахунок забезпечення ефективного ви-
користання капіталу підприємства або залучення 
додатково необхідного капіталу задля збережен-
ня підприємства діючим, створення можливостей 
погашення заборгованості та збільшення рівня 
прибутку підприємства на основі наявних фі-
нансових, організаційних, правових та технічних 
можливостей.

В ході дослідження, було виявлено, що під-
приємство в процесі фінансової санації про-
ходить три стадії: оздоровлення, забезпечення 
прибутковості, економічне зростання. Після за-
кінчення фінансової санації підприємства визна-
чається ступінь досягнення поставленої мети. 

Однак, слід зазначити, що вивчення фінансо-
вої санації потребує подальших досліджень за-
для визначення специфічних методів фінансово-
го оздоровленню підприємства, які сприятимуть 
максимізації його прибутку.
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Постановка проблеми. У сучасному еконо-
мічному середовищі ефективність діяльності 
господарюючих суб'єктів залежить від повної і 
своєчасної мобілізації, ефективного розподілу та 
використання фінансових ресурсів. Відсутність 
грамотного управління ними збільшує рівень 
підприємницьких ризиків, погіршує фінансовий 
стан суб’єктів господарювання, зменшує можли-
вості залучення капіталу. Наслідком може стати 
також втрата ними платоспроможності та фінан-
сової незалежності. В результаті виникло усві-
домлення неминучості вдосконалення управління 
фінансовими ресурсами підприємств та відповід-
ного проведення комплексної оцінки ефективнос-
ті самого управління.

Теоретичні, методичні та практичні аспек-
ти управління фінансовими ресурсами суб’єктів 
господарювання та оцінки його ефективності 
розкриті в роботах М.М. Бердара, О.П. Близню-
ка, А.П. Горпинченко, Г.А. Іващенко, М.О. Кіпи 
та інших науковців [1-3]. Однак, незважаючи на 
раніше проведені дослідження, питанню оцінки 
ефективності управління фінансовими ресурса-
ми саме підприємств молокопереробної промис-
ловості приділено недостатньо уваги.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у проведенні комплексної оцінки 
ефективності управління фінансовими ресурса-
ми підприємств молокопереробної промисловості. 
Це надасть можливість переусвідомити пробле-

ми фінансового характеру, що існують на даних 
підприємствах, та розробити відповідні науково-
практичні рекомендації. Реалізація поставленого 
завдання передбачає: проведення аналізу фор-
мування та розміщення фінансових ресурсів; 
надання оцінки ефективності управління фор-
муванням та використанням даних ресурсів; ви-
вчення узагальнюючих показників ефективності 
управління ними.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Об’єктами дослідження обрано п’ять підпри-
ємств молокопереробної промисловості. Серед 
них: ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Яго-
тинський маслозавод», ПАТ «Городенківський 
сирзавод», ПАТ «Пирятинський сирзавод», 
ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод». Основни-
ми видами їхньої діяльності є виробництво мо-
лочних продуктів, таких як масло та сир, а та-
кож оптова та роздрібна торгівля ними. Базою 
аналізу виступає фінансова звітність, яку розмі-
щено на сайті Агентства з розвитку інфраструк-
тури фондового ринку України. Воно здійснює 
організаційне, технічне та ресурсне забезпечен-
ня реалізації повноважень Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку [4]

Результати аналізу формування та розмі-
щення фінансових ресурсів свідчать, що про-
тягом 2013-2015 рр. суттєво наростили їх об-
сяги ПАТ «Яготинський маслозавод» на 51,6%, 
ПАТ «Баштанський сирзавод» на 45,0% та 
ПАТ «Пирятинський сирзавод» на 43,8%. Це від-
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Таблиця 1
Фінансові ресурси підприємств молокопереробної промисловості, млн. грн.

Підприємства 2013 2014 2015
Відхилення 2015-2013
млн. грн. %

ПАТ «Баштанський сирзавод» 228,0 345,9 330,6 +102,6 +45,0
ПАТ «Яготинський маслозавод» 414,4 529,2 628,4 +214 +51,6
ПАТ «Городенківський сирзавод» 52,4 46,1 36,4 -16 -30,5
ПАТ «Пирятинський сирзавод» 327,5 414,9 471,1 +143,6 +43,8
ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод». 35,9 34,8 32,2 -3,7 -10,3



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ40

2 (15), квітень 2017

повідало загальній тенденції по молокоперероб-
ній промисловості в цілому. Інші обрані підпри-
ємства скорочували фінансові ресурси, зокрема 
ПАТ «Городенківський сирзавод» (на 30,5%), 
ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» (на 10,3%).

Основним джерелом фінансових ресурсів за-
лишається власний капітал у ПАТ «Баштан-
ський сирзавод», ПАТ «Пирятинський сирзавод», 
ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод». Головною 
його складовою є нерозподілений прибуток, це 
свідчить, що підприємства продовжують працю-
вати ефективно в складних умовах сьогодення. 
ПАТ «Яготинський маслозавод» та ПАТ «Горо-
денківський сирзавод» активно використовують 
позикові джерела фінансових ресурсів, і досить 
сильно залежать від зовнішнього фінансування. 
Особливо, це стосується ПАТ «Городенківський 
сирзавод». У нього частка позикових у сукупних 
джерелах фінансових ресурсів була вищою ніж 
по промисловості в цілому. Отже, підприємство 
має ризики втрати платоспроможності. Значну 
частину в позикових джерелах займає поточна 
кредиторська заборгованість: за довгострокови-
ми зобов’язаннями; за товари, роботи, послуги; 
із внутрішніх розрахунків. В цілому, заборгова-
ність є досить збалансованою. 

Можна також відмітити, що фінансові ресур-
си здебільшого розміщені в оборотних активах, 
зокрема в запасах, дебіторській заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, послуги, із вну-
трішніх розрахунків. Питома вага товарно-мате-
ріальних цінностей за три роки зменшилася, а 
нематеріальних оборотних активів зросла за ра-
хунок дебіторської заборгованості. Це є резуль-
татом відвантаження товарів в кредит, надан-
ня переваги продажу продукції із розстрочкою 
платежу, що обумовлює зростання залежності 
платоспроможності підприємства – виробника 

продукції від фінансового стану контрагентів-по-
купців та холдингу, до якого входить більшість 
обраних підприємств, зокрема ПАТ «Пирятин-
ський сирзавод», ПАТ «Городенківський сирза-
вод», ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Яго-
тинський маслозавод».

Підприємства ПАТ «Баштанський сирзавод», 
ПАТ «Яготинський маслозавод», ПАТ «Ново-
троїцький маслосирзавод» поступово оновлюють 
власні основні засоби, відповідно зростає обсяг 
розміщених ресурсів в них.

Показниками ефективності управління фор-
муванням фінансових ресурсів виступають ко-
ефіцієнти фінансової незалежності, фінансо-
вої стійкості та маневреності власного капіталу 
(табл. 2).

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (ав-
тономії). Цей показник відображає здатність 
суб’єкта виконувати зовнішні зобов’язання за 
рахунок власних активів. По суті він показує не-
залежність підприємства від позикових джерел. 

Значення показника фінансової незалеж-
ності протягом 2013-2015 рр. зростало у п’яти 
підприємств. Так, у ПАТ «Баштанський сирза-
вод» на 0,13, у ПАТ «Яготинський маслозавод» 
на 0,03, у ПАТ «Городенківський сирзавод» на 
0,058, у ПАТ «Пирятинський сирзавод» на 0,02, 
у ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» на 0,03. 
Тобто, роль власного капіталу у формуванні фі-
нансових ресурсів зростала, що є позитивною 
тенденцією. 

Однак, слід констатувати, що на кінець 2015 р. 
для деяких підприємств значення показника фі-
нансової незалежності є нижчим за норматив 0,5. 
До них слід віднести ПАТ «Яготинський масло-
завод» (0,29) та ПАТ «Городенківський сирзавод» 
(0,06). Це свідчить, що частка власного капіталу в 
загальній сумі авансованого капіталу залишаєть-

Таблиця 2
Ефективність управління формуванням фінансових ресурсів  

підприємств молокопереробної промисловості

Показники 2013 2014 2015 Відхилення, 
2015/2013

ПАТ «Баштанський сирзавод»
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,45 0,51 0,58 +0,13
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,83 1,03 1,39 +0,56
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,60 0,74 0,92 +0,32

ПАТ «Яготинський маслозавод»
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,26 0,30 0,29 +0,03
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,35 0,43 0,42 +0,07
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,35 0,63 0,53 +0,18

ПАТ «Городенківський сирзавод»
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,002 0,03 0,06 +0,058
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,002 0,03 0,06 +0,058
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,003 0,07 0,08 +0,077

ПАТ «Пирятинський сирзавод»
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,61 0,42 0,63 +0,02
Коефіцієнт фінансової стійкості 1,55 0,72 1,67 +0,12
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,84 0,56 0,84 0

ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод»
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,82 0,82 0,85 +0,03
Коефіцієнт фінансової стійкості 4,49 4,48 5,76 +1,27
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 1,73 1,86 2,49 +0,76
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ся критично низькою, що робить підприємства 
фінансово нестійкими та залежними від позико-
вих коштів.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості. Цей по-
казник характеризує співвідношення власних та 
залучених фінансових ресурсів. Він відображає 
стійкість суб’єкта. Він показує скільки грн. влас-
ного капіталу припадає на 1 грн. залученого ка-
піталу.

Коефіцієнт фінансової стійкості зростав для 
всіх підприємств. Так, у 2013-2015 рр. він збіль-
шився для ПАТ «Баштанський сирзавод» до 1,39, 
ПАТ «Яготинський маслозавод» до 0,42, ПАТ «Го-
роденківський сирзавод» до 0,06, ПАТ «Пиря-
тинський сирзавод» до 1,67, ПАТ «Новотроїць-
кий маслосирзавод» на 5,76. Фінансова стійкість 
суб’єктів господарювання зростала. 

Однак, ПАТ «Яготинський маслозавод» та 
ПАТ «Городенківський сирзавод» мають зна-
чення коефіцієнту менше нормативного 1,0. Тож 
можна сказати, що це лише підтверджує зробле-
ні раніше висновки про те, що дані підприємства 
молокопереробної промисловості досить активно 
використовують позиковий капітал. Крім того, у 
2013-2015 рр. ПАТ «Городенківський сирзавод» 
мав значення коефіцієнту менше ніж середні по 
молокопереробній промисловості (0,14, 0,17 та 
0,22). Має місце суттєва недостатність власного 
капіталу, що несе фінансові ризики для даного 
суб’єкту господарювання.

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу. 
Показник показує, яка частина власного капіта-
лу використовується для фінансування поточної 
діяльності. Визначається як відношення власного 
капіталу до оборотних активів.

У 2013-2015 рр. коефіцієнт маневреності влас-
ного капіталу з певною динамікою зростав у 
ПАТ «Баштанський сирзавод» з 0,60 до 0,92, у 

ПАТ «Яготинський маслозавод» з 0,35 до 0,53, у 
ПАТ «Городенківський сирзавод» з 0,003 до 0,08, 
у ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» з 1,73 до 
2,49. Для ПАТ «Пирятинський сирзавод» він за-
лишився на рівні 0,84. 

Слід констатувати, що ПАТ «Городенківський 
сирзавод» має значення коефіцієнту менше нор-
мативного 0,4. Власний капітал практично не ви-
користовується для фінансування поточної ді-
яльності підприємством. Низький обсяг власного 
капіталу, як було встановлено раніше, поясню-
ється значними непокритими збитками минулих 
років.

Показники ефективності управління викорис-
танням фінансових ресурсів включають коефіці-
єнти оборотності фінансових ресурсів, власного 
та позикового капіталу (табл. 3).

1. Коефіцієнт оборотності фінансових ресур-
сів. Цей показник показує, скільки чистої вируч-
ки припадає на одиницю сукупних фінансових 
ресурсів суб’єкта господарювання.

Протягом 2013-2015 рр. коефіцієнт оборотнос-
ті фінансових ресурсів зріс у ПАТ «Баштанський 
сирзавод» з 2,49 до 2,80, у ПАТ «Яготинський мас-
лозавод» з 2,37 до 2,51, у ПАТ «Городенківський 
сирзавод» з 2,35 до 2,52, у ПАТ «Пирятинський 
сирзавод» з 2,32 до 2,46. Дана тенденція свідчить 
про підвищення ефективності використання су-
купних фінансових ресурсів підприємств. Тільки 
ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» має спад-
ний характер коефіцієнту оборотності. Відбулося 
зменшення значення з 2,05 до 1,47. Відповідно, 
погіршилася ефективність використання ресур-
сів даного підприємства. Слід констатувати, що 
у 2013-2015 рр. падіння оборотності фінансових 
ресурсів відбулося по молокопереробній про-
мисловості в цілому, з 1,04 до 1,01. Відповідно, 
обрані підприємства використовували фінансові 

Таблиця 3
Ефективність управління використанням фінансових ресурсів  

підприємств молокопереробної промисловості

Показники 2013 2014 2015 Відхилення, 
2015/2013

ПАТ «Баштанський сирзавод»
Коефіцієнт оборотності фінансових ресурсів 2,49 2,77 2,80 +0,31
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 4,94 5,76 5,13 +0,19
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 5,03 5,33 6,14 +1,11

ПАТ «Яготинський маслозавод»
Коефіцієнт оборотності фінансових ресурсів 2,37 2,37 2,51 +0,14
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 8,13 8,39 8,43 +0,3
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 3,35 3,30 3,57 +0,22

ПАТ «Городенківський сирзавод»
Коефіцієнт оборотності фінансових ресурсів 2,35 2,09 2,52 +0,16
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 18,08 248,58 49,72 +31,64
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 2,70 2,10 2,64 -0,06

ПАТ «Пирятинський сирзавод»
Коефіцієнт оборотності фінансових ресурсів 2,32 2,54 2,46 +0,14
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 3,70 4,95 4,76 +1,06
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 6,21 5,22 5,10 -1,11

ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод»
Коефіцієнт оборотності фінансових ресурсів 2,05 1,65 1,47 -0,58
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 2,61 2,02 1,76 -0,85
Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 9,67 9,05 8,86 -0,81
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ресурси більш ефективно ніж в середньому по 
промисловості, навіть ПАТ «Новотроїцький мас-
лосирзавод». 

2. Коефіцієнт оборотності власного капіталу. 
Він показує, скільки чистої виручки припадає на 
одиницю власного капіталу суб’єкта господарю-
вання.

Протягом 2013-2015 рр. коефіцієнт оборотнос-
ті власного капіталу зростав з різною динамкою і 
коливаннями у ПАТ «Баштанський сирзавод» до 
5,13, у ПАТ «Яготинський маслозавод» до 8,43, 
у ПАТ «Городенківський сирзавод» до 49,72, у 
ПАТ «Пирятинський сирзавод» до 4,76. Ефек-
тивність використання власного капіталу під-
приємств підвищилася. Коефіцієнт оборотності 
для ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» скоро-
тився до 1,76. Відповідно, у цього підприємства 
ефективність використання власного капіталу  
впала.

3. Коефіцієнт оборотності позикового капіталу. 
Цей показник показує, скільки чистої виручки 
припадає на одиницю позикового капіталу під-
приємства.

У 2013-2015 рр. коефіцієнт оборотності по-
зикового капіталу зростав з різною динамікою і 
коливаннями у трьох підприємств. Повторилася 
тенденція як і у випадку з власним капіталом. 
Так, у ПАТ «Баштанський сирзавод» коефіцієнт 
зріс на 1,11, у ПАТ «Яготинський маслозавод» – 
на 0,22. Ефективність використання позикового 
капіталу підприємств підвищилася. 

Однак, мало місце падіння значення коефіцієн-
ту оборотності позикового капіталу у ПАТ «Горо-
денківський сирзавод» на 0,06, у ПАТ «Пирятин-
ський сирзавод» на 1,11, у ПАТ «Новотроїцький 
маслосирзавод» на 0,81. Відповідно, у підпри-
ємств ефективність використання позикового ка-
піталу впала.

Наступними показниками, що синтезують 
ефективність формування та використання фі-
нансових ресурсів суб’єктів господарювання, є 
рентабельності фінансових ресурсів, власного 
капіталу, реалізованої продукції за чистим при-
бутком (табл. 4). 

1. Рентабельність фінансових ресурсів. Від-
носний показник ефективності діяльності пока-
зує, скільки чистого прибутку припадає на оди-
ницю фінансових ресурсів за період.

За період, що аналізується, рентабельність 
фінансових ресурсів зросла лише у ПАТ «Яго-
тинський маслозавод» на 5,3%. Відповідно ефек-
тивність формування та використання фінан-
сових ресурсів на цьому підприємстві зростала. 
Слід вказати, що рівень рентабельності у даного 
суб’єкту на кінець періоду був вищий ніж по мо-
локопереробній промисловості в цілому.

По трьом підприємствам рентабельність фі-
нансових ресурсів впала: у ПАТ «Баштанський 
сирзавод» до -1,2%, ПАТ «Городенківський сир-
завод» до -8,6%, ПАТ «Пирятинський сирзавод» 
до 1,0%. Два суб’єкти мають від’ємні значення 
рентабельності. Це свідчить, що вони отримува-
ли збитки в певних роках. ПАТ «Новотроїцький 
маслосирзавод» отримав незначний прибуток у 
2015 р., що надало можливість утримати рента-
бельність на рівні 0,4%.

2. Рентабельність власного капіталу. Цей по-
казник дає змогу дізнатись, скільки чистого при-
бутку припадає на одиницю власного капіталу. 
Слід вказати, що рентабельність власного капіта-
лу – це інтегральний показник результативності 
діяльності, чинник природного відбору в бізнесі. 

Динаміка рентабельності власного капіталу 
повторила у 2013-2015 рр. рух рентабельності 
фінансових ресурсів. У ПАТ «Баштанський сир-
завод» даний показник скоротився з 12,0% до 

Таблиця 4
Узагальнюючі показники ефективності управління фінансовими ресурсами  

підприємств молокопереробної промисловості, %

Показники 2013 2014 2015 Відхилення, 
2015/2013

ПАТ «Баштанський сирзавод»
Рентабельність фінансових ресурсів 6,5 10,0 -1,2 -7,7
Рентабельність власного капіталу 12,0 19,6 -2,5 -14,5
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 2,3 4,0 -0,7 -3,0

ПАТ «Яготинський маслозавод»
Рентабельність фінансових ресурсів 5,2 5,3 10,5 +5,3
Рентабельність власного капіталу 17,5 18,6 34,3 +16,8
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 2,1 2,1 3,7 +1,6

ПАТ «Городенківський сирзавод»
Рентабельність фінансових ресурсів 6,5 3,4 -8,6 -15,1
Рентабельність власного капіталу 128,5 41,5 -115,7 -244,2
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 2,6 1,0 -4,2 -6,8

ПАТ «Пирятинський сирзавод»
Рентабельність фінансових ресурсів 16,5 12,7 1,0 -15,5
Рентабельність власного капіталу 31,9 20,7 1,8 -30,1
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 6,7 6,1 0,6 -6,1

ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод»
Рентабельність фінансових ресурсів 0,4 1,9 0,4 0,0
Рентабельність власного капіталу 0,4 2,2 0,5 +0,1
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 0,2 2,1 0,5 +0,3
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-2,5%, у ПАТ «Городенківський сирзавод» – з 
128,5% до -115,7%, у ПАТ «Пирятинський сирза-
вод» – з 31,9% до 1,8%. Лише ПАТ «Яготинський 
маслозавод» суттєво збільшив рентабельність 
фінансових ресурсів – з 17,5% до 34,3%. Слід 
вказати, що підвищення рентабельності власно-
го капіталу досягають раціональним та ощадним 
використанням усіх видів ресурсів, в результа-
ті чого капітал повертається до свого вихідного 
стану в більшому розмірі, тобто з прибутком. 
У ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» рента-
бельність власного капіталу несуттєво зросла 
до 0,5%. 

3. Рентабельність реалізованої продукції за 
чистим прибутком показує, скільки чистого при-
бутку припадає на одиницю виручки. 

Протягом 2013-2015 рр. даний показник зріс у 
двох підприємств, зокрема у ПАТ «Яготинський 
маслозавод» до 3,7%, у ПАТ «Новотроїцький мас-
лосирзавод» до 0,5%. По трьом іншим суб’єктам 
господарювання рентабельність реалізованої 
продукції за чистим прибутком скоротилася. 
Так, у ПАТ «Баштанський сирзавод» – з 2,3% 
до -0,7%, у ПАТ «Городенківський сирзавод» – 
з 2,6% до -4,2%, у ПАТ «Пирятинський сирза-
вод» – з 6,7% до 0,6%.

В цілому, у 2013-2015 рр. підприємство 
ПАТ «Яготинський маслозавод» за синтезую-
чими показниками (рентабельності фінансових 
ресурсів, власного капіталу, реалізованої про-
дукції за чистим прибутком) найбільш ефектив-
но управляло фінансовими ресурсами ніж інші. 
У ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» ефек-
тивність несуттєво зросла. Але, у трьох інших 
суб’єктів господарювання вона погіршилася.

Така негативна тенденція пояснюється па-
дінням купівельної спроможності населення, 
відповідно, й попиту на внутрішньому ринку, 

введенням Росією торгівельного ембарго на ім-
порт, нестабільністю світового молочного ринку 
в цілому. Дані фактори обумовили падіння при-
бутків та отримання збитків підприємствами, що 
були орієнтовані на експорт. До них слід віднести 
ПАТ «Баштанський сирзавод» та ПАТ «Пиря-
тинський сирзавод». ПАТ «Городенківський сир-
завод» потерпає лише від внутрішніх факторів.

Висновки з проведеного дослідження. Резуль-
тати детального аналізу динаміки і стану фінан-
сових ресурсів по п’яти обраним підприємствам 
свідчать, що три суб’єкти наростили їх обсяги у 
2013-2015 рр. Основним джерелом фінансових 
ресурсів залишається власний капітал. Фінан-
сові ресурси здебільшого розміщені в оборотних 
активах, зокрема в запасах, дебіторській заборго-
ваності за продукцію, товари, роботи, послуги, із 
внутрішніх розрахунків. Чотири підприємства по-
ступово оновлюють власні основні засоби, оскіль-
ки розширюють господарську діяльність, відпо-
відно зростає обсяг розміщених ресурсів в них.

З п’яти суб’єктів господарювання лише 
ПАТ «Яготинський маслозавод» за показниками, 
що проаналізовані, підвищив ефективність управ-
ління фінансовими ресурсами незважаючи на 
складні часи для підприємств молокопереробної 
промисловості. ПАТ «Баштанський сирзавод» та 
ПАТ «Пирятинський сирзавод» нарощують обсяги 
фінансових ресурсів, але за синтезуючими показ-
никами ефективність управління даними ресурса-
ми падає, що вимагає впровадження відповідних 
заходів з боку їх керівництва. Найбільш складна 
ситуація залишається на ПАТ «Городенківський 
сирзавод». Оскільки, у даного підприємства ско-
рочуються фінансові ресурси, погіршуються май-
же всі показники ефективності управління ними. 
Йому необхідно терміново розробити та реалізо-
вувати комплекс антикризових заходів.
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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 
як для постачальника, так і для самої факторингової компанії. Також проведений аналіз факторингових компаній з 
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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-
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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., 2017
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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
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внесків до системи недержавного пенсійного за-
безпечення на користь своїх працівників, якщо 
роботодавець розпочав здійснення таких пенсій-
них внесків; рівноправності всіх учасників пен-
сійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній 
схемі; розмежування та відокремлення активів 
пенсійного фонду від активів інших суб’єктів не-
державного пенсійного забезпечення та накопи-
чувального пенсійного страхування тощо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– інформування громадськості про діяльність 
НПФ через оприлюднення;

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

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

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

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

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

Показники Станом на 
31.03.2014

Станом на 
31.03.2015

Станом на 
31.03.2016

Темпи приросту, %
станом на 
31.03.2015/
станом на 
31.03.2014

станом на 
31.03.2016/
станом на 
31.03.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 65

2 (15), April 2017

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.
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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-
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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-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 69

2 (15), April 2017

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 

© Куденчук В. Г., 2017



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ74

2 (15), квітень 2017

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.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 79

2 (15), April 2017

Kudenchuk Vadym Georgijovych
PhD Student of Economy and Finance Theory Department
Scientific and Research Financial Institute
«Academy of Financial Management»
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Summary
The development of effective institutions of interaction between governments and business constitutes one of the most 
important conditions of establishing an effective economic policy, stimulating investment and innovation, increasing the 
competitiveness of a country. The article investigates foreign experience of the development and organization of Public 
Private Partnerships (PPP). 
One of the main trends of contemporary world development is the growth of private investments in the state economic 
projects in various forms – from management contracts for existing infrastructure facilities to private companies imple-
ment a full cycle of construction and operation of new facilities.
Using positive international experience of public-private partnership promotes investment in the development of social 
infrastructure. This PPP model does not replace but complements public investment, creating public institutions that 
operate according to market rules. World experience shows that the mechanism of public-private partnership improves 
public assets and quality of service, in a situation of saving public funds.
Key words: public-private partnership (PPP), energy efficiency and energy saving, energy saving performance contracts 
(ESPC), energy efficient (EE) financing, economic policy.
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ного стратегического менеджмента. Проанализированы необходимость и возможность применения сбалансированной 
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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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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., 2017
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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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In the article the essence of technology as recruitment and selection of personnel recruitment for the vacant position in the 
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and components recruiter competency requirements for quality. The proposed model of competence recruiter.
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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 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 91

2 (15), April 2017

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 понят-
тя «обліково-аналітичне забезпечення» трак-
тується по різному. Узагальнення різних під-
ходів вітчизняних 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 
забезпечення розглядається як процес, який 
передбачає підготовку, зведення обліково-ана-
літичної інформації та здійснення її аналізу, 
узагальнення [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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ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

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.
Ключевые слова: учет, расходы, себестоимость, калькуляция, учетно-аналитическое обеспечение, управление.
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Summary
The article is to highlight the peculiarities of accounting and analytical ensuring the expense management of agricultural 
production in modern conditions.
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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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Аннотация
Статья посвящена обоснованию подходов к проведению рекламных кампаний на региональном рынке туристических 
услуг. В статье освещены научно-теоретические основы и особенности рекламной деятельности. Разработаны реко-
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ  
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Досліджено механізми державного управління транскордонного співробітництва. Охарактеризовано основні інструмен-
ти нормативно – правової бази транскордонної співпраці, розглянуто норми українського та європейського законо-
давства щодо регулювання співробітництва, їх проблемні та перспективні аспекти. Проаналізовано основні інститути 
державного регулювання та проведено порівняння з організацією управління транскордонними процесами в європей-
ських країнах.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, механізм державного регулювання, нормативно – правова база, інсти-
туціональне забезпечення, прикордонний регіон.

Постановка проблеми. Стан і динаміка єв-
роінтеграційного поступу України свідчать, що 
транскордонне співробітництво (ТКС) в держа-
ві стає одним із важливих напрямів реалізації 
інтеграційної стратегії на регіональному рівні і 
посідає провідне місце у процесі формування і 
становлення нової системи взаємовідносин із су-
сідніми державами в умовах формування і функ-
ціонування українсько-євросоюзівського комп-
лексу прикордонної співпраці.

Така система нових взаємовідносин вимагає 
від України адаптації законодавства до вимог 
Євросоюзу і його зміни відповідно до нових гео-
політичних реалій. В першу чергу це врахуван-
ня базового положення про те, що наша держава 
взаємодіє по кордонах не просто із одним із су-
сідів, коли діє двостороння договірна норматив-
но-правова основа взаємовідносин, а із сусідньою 
державою – членом Євросоюзу, що вимагає від-
працювання нового блоку нормативного забезпе-
чення взаємин з урахуванням нормативних по-
ложень не лише одного нашого сусіда, а всього 
євросоюзівського об’єднання. Розвиток міжрегі-
онального співробітництва та впровадження діє-
вих механізмів його регулювання при збереженні 
специфіки самобутності кожної зі сторін значною 
мірою дає змогу успішно вирішувати локальні 
проблеми, максимально використовувати наці-
ональний потенціал, поступово згладжуючи не-
доліки периферійності в соціально-економічному 
розвитку окремих територіально-адміністратив-
них одиниць. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
виникає необхідність ефективного державного 
регулювання ТКС, яке повинно бути направле-
не на підтримку зростаючої активності регіонів, 
стимулювання їх інвестиційної привабливості з 
метою поступового наближення показників роз-
витку нашої країни до європейських соціально-
економічних стандартів. Кожна держава, особли-
во держави – члени ЄС, прагне реалізовувати 
свою регіональну політику таким чином, щоб ви-
користати міжрегіональні відмінності як можли-
вості розвитку, і не допустити їх перетворення 
на проблеми національної єдності та безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Механізм державного регулювання ТКС про-
понуємо розглянути в двох аспектах, а саме: з 

точки зору нормативно-правової бази та інсти-
туціонально-організаційного забезпечення спів-
робітництва.

Законодавча база в цій сфері сформована на 
міжнародних угодах щодо міжтериторіальної та 
транскордонної співпраці, до яких приєдналась 
Україна. Співробітництво між регіонами й окре-
мими громадами здійснюється на основі угод про 
утворення єврорегіонів (за участю регіонів Укра-
їни) та між органами адміністративно-територі-
альних одиниць сусідніх держав.

Базовими нормативними актами, що регу-
люють співробітництво західних країн є Євро-
пейська рамкова конвенція про транскордонне 
співробітництво між територіальними общинами 
або властями, прийнята Радою Європи 21 травня 
1980 р. у Мадриді [1]. У 1995 р., 1998 р. та 2009 р. 
було підписано три додаткових протоколи до 
Європейської рамкової конвенції. Всі документи 
було ратифіковано Верховною Радою України і 
вони стали частиною національного законодав-
ства [2]. 

ТКС територіальних громад України розви-
вається на загальному правовому підґрунті, за-
кладеному в Європейській хартії місцевого са-
моврядування, підписаній від імені України 
6 листопада 1996 р. у м. Страсбурзі та ратифіко-
ваній в Україні в липні 1997 р. На основі даного 
нормативного акту органи місцевого самовряду-
вання отримали нові можливості для розвитку 
міжнародного співробітництва. Згідно із цією 
хартією, «місцеве самоврядування означає право 
і спроможність органів місцевого самоврядуван-
ня в межах закону здійснювати регулювання й 
управління суттєвою часткою суспільних справ, 
які належать до їхньої компетенції, в інтер-
есах місцевого населення», що концептуально 
дозволяє розвивати партнерські транскордонні 
зв’язки [3]. До угод, статутів та договорів про 
основні принципи співробітництва між місцевими 
органами влади належать:

– угода про основні принципи створення гру-
пи зв’язку між місцевими органами влади;

– угода про основні принципи координації 
управління транскордонними місцевими держав-
ними справами;

– угода про основні принципи створення тран-
скордонних асоціацій приватного права;
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– договір про основні принципи поставки то-
варів або надання послуг між прикордонними 
місцевими общинами (типу «приватне право»);

– договір про основні принципи створення ор-
ганів транскордонного міжобщинного співробіт-
ництва [4, c. 24].

До європейського законодавства відноситься 
також Хартія Конгресу місцевих і регіональних 
органів влади Європи (ухвалена Комітетом міні-
стрів 14 січня 1994 р.),в якій викладені базові поло-
ження, якими керуються європейські прикордон-
ні території. Специфіка розвитку прикордонних 
територій відображається у Стратегії європей-
ського регіонального планування. Серед інших 
міжнародних актів, які враховуються при адміні-
струванні ТКС в Україні, можна назвати, зoкрема, 
спільне рiшення Єврoпейcькoгo парламенту та 
Єврoпейcькoї Ради «Прo Єврoпейcькi групування 
з метoю теритoрiальнoї кооперації» № 1082/2006 
вiд 05.07.2006 р.; «Манiфеcт клаcтеризацiї ЄC» 
вiд 2007 р.; «Клаcтерний меморандум», ухвале-
ний у м. Cтoкгoльмi 21.01.2008 р., Рекoмендацiя 
Кoмiтету Мiнicтрiв Ради Єврoпи № (84)2 з питань 
Єврoпейcькoї хартiї регioнальнoгo/прocтoрoвoгo 
планування (Тoрремoлiнcька хартiя); Кoнцеп- 
цiя мiжрегioнальнoгo та прикoрдoннoгo cпiврoбiт- 
ництва держав – учаcниць CНД, прийнята в 
м. Аcтанi 15.09.2004 р. тoщo.

Приєднання до зазначених європейських нор-
мативно – правових актів значно розширює пра-
вове поле ТКС, а також поширює правові норми 
Європейської конвенції про транскордонне спів-
робітництво між територіальними общинами або 
властями на транскордонну співпрацю України.

Частиною законодавчої бази України, що 
також регламентує транскордонні відносини, є 
низка двосторонніх угод, зокрема: Угода про до-
бросусідські відносини та співробітництво між 
Республікою Польща та Україною від 18.05.1992 р.; 
Договір про основи добросусідства та співробіт-
ництва між Україною та Угорською Республікою 
від 06.12.1991 р.; Договір про сусідство, дружні 
відносини та співробітництво між Україною та 
Словацькою Республікою від 29.06.1993 р.; Дого-
вір про відносини добросусідства та співробітни-
цтва між Україною та Румунією від 02.06.1997 р.; 
Договір про дружбу, співробітництво і партнер-
ство між Україною і Російською Федерацією 
від 31.09.1997 р.; Угода між Урядом України та 
Урядом Республіки Молдова про співробітництво 
між прикордонними областями України та адмі-
ністративно-територіальними одиницями Респу-
бліки Молдова 11.03.1997 р. На основі вищезаз-
начених угод договірні сторони розробляють та 
реалізують регіональні стратегії розвитку, зо-
крема прикордонних територій, здійснюють під-
готовку довгострокових цільових програм щодо 
покращення соціально – економічного розвитку 
регіонів, підвищення їх інвестиційної привабли-
вості, розвитку інфраструктурної та інновацій-
ної сфери, налагодження ділових контактів тощо 
[4, c. 37].

У загальній структурі нормативно – право-
вого забезпечення державного регулювання ТКС 
на державному рівні базовим став Закон України 
«Про транскордонне співробітництво» № 1861-IV 
від 24.06.2004 р. (із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5463-VI від 16.10.2012 р.), яким ви-
значено організаційні засади ТКС, принципи, 
форми та механізми його державної підтримки 
та фінансового забезпечення [5].

Надзвичайно важливим є той факт, що поді-
бного до Закону «Про транскордонне співробіт-
ництво «, який би регулював ТКС, не має жодна 
з країн Європи, які своєю чергою керуються в 
цьому питанні положеннями Європейської Рам-
кової конвенції про ТКС між територіальними 
общинами або властями. У Законі враховані гео-
політичні зміни, які відбулися внаслідок розши-
рення ЄС на Схід у 2004 р. Проте необхідно кон-
статувати, що основним недоліком цього закону 
стала його моральна застарілість уже на момент 
його прийняття. Науковці вказують на чотири 
основних недоліки цього закону.

По-перше, закон фактично ігнорує роль ТКС 
як однин з інструментів регіонального розвитку 
і не розглядає його як складову регіональної по-
літики України.

По-друге, в даному законі ТКС розглядається 
здебільшого в аспекті інструмента економічної 
співпраці. Загальну координацію ТКС законом 
покладено на спеціально уповноважений цен-
тральний орган виконаної влади з питань еконо-
мічної політики. Проте транскордонна співпраця 
включає в себе різноманітні сфери політичної, 
соціальної, культурної, духовної діяльності.

3. По-третє, в законі не розглядаються дже-
рела та механізми надання державної фінансової 
підтримки ТКС, що фактично призводить до від-
сутності державної фінансової допомоги та спри-
янню розвитку та розширенню сфер співпраці, 
розбудови прикордонних територій та активіза-
ції ділових відносин.

4. По-четверте, нормативний акт не враховує 
зміни механізму підтримки ТКС з боку ЄС, зо-
крема нових інструментів добросусідства і ре-
формування відповідних програм Європейської 
Комісії [6, c. 318].

Всі наведені недоліки демонструють, що уря-
довці не виважено та недооцінивши підійшли до 
стратегічної значущості державної регіональної 
політики, що фактично призвело до відсутності 
ефективних адміністративних,фінансових, інсти-
туційних інструментів територіального розвитку. 

Наступними нормативно – правовими ін-
струментами державного управління ТКС мож-
на виділити державні програми розвитку ТКС, 
а саме Державну програму розвитку ТКС на  
2007–2010 роки (Затверджену постановою Ка-
бінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. 
№ 1819), Державну програму розвитку ТКС на 
2011–2015 роки (Затверджену постановою Ка-
бінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. 
№ 1088) та Державну програму розвитку ТКС на  
2016–2020 роки (Затверджену постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554).

Метою двох попередніх програм була активі-
зація соціально – економічного, науково – тех-
нічного, екологічного, культурного розвитку 
суб’єктів транскордонної співпраці. Проте необ-
хідного обсягу коштів на реалізацію зазначених 
проектів у державному бюджеті передбачено не 
було. Джерелами фінансування проектів ТКС 
стали переважно ресурси місцевих бюджетів і 
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міжнародної технічної допомоги, зокрема про-
грам прикордонного співробітництва Європей-
ського інструменту сусідства та партнерства 
на 2007–2013 роки, а також кошти державного 
бюджету, які призначено для співфінансування 
великомасштабних інфраструктурних проектів, 
схвалених у рамках Державної програми розви-
тку ТКС на 2011–2015 роки.

У результаті недофінансування завдання та 
заходи зазначених державних програм не ви-
конано в повному обсязі, головних цілей не до-
сягнуто, а кількість нових загроз та викликів 
зростає у зв’язку з нестабільною політичною та 
економічною ситуацією не лише в Україні, а й на 
світовій арені. 

Метою нової програми є ефективне викорис-
тання внутрішніх факторів розвитку і підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності прикордонних 
регіонів України шляхом активізації та розвитку 
ТКС [7].

На сьогодні основними викликами в процесі ре-
алізації транскордонної співпраці як невід’ємної 
частини регіональної політики залишаються:

– відсутність довгострокового бачення розви-
тку країни та перевалювання короткозорості у 
прийнятті рішень у сфері ТКС;

– високий ступінь централізації та умовно 
сильна владна вертикаль, що не здатна само-
стійно приймати рішення, слабкі горизонтальні 
зв’язки між регіонами;

– нечітка, нестратегічно спланована та неа-
даптована до сучасних умов системи законодав-
ства;

– відсутність системи прозорого та справед-
ливого фінансування проектів розвитку в регіо-
нах;

– нестабільне та слабке інституційне серед-
овище.

Новим викликом став конфлікт на сході Укра-
їни, до повного розв’язання якого реалізація 
прикордонними регіонами проектів ТКС з Росій-
ською Федерацією є неможливою.

Не менш важливим інструментом державного 
регулювання ТКС, є інституціональне та фінан-
сове забезпечення.

Згідно статті 6 Закону України «Про тран-
скордонне співробітництво» загальну коорди-
націю ТКС та контроль за додержанням зако-
нодавства з питань ТКС здійснює центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної регіональної політики, за учас-
тю Міністерства закордонних справ України, 
центрального органу виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері 
містобудування, відповідно до повноважень, ви-
значених законодавством та міжнародними до-
говорами України, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України [5].

З метою забезпечення узгодження дій органів 
виконавчої влади у сфері розвитку ТКС та роз-
витку єврорегіонів створено Міжвідомчу комісію 
з питань ТКС. Основними завданнями Комісії є 
сприяння забезпеченню координації діяльнос-
ті органів виконавчої влади у сфері розвитку 
транскордонної співпраці та підвищенню ефек-
тивності функціонування наявних єврорегіонів 
та створенню нових; підготовка пропозицій щодо 

надання державної фінансової підтримки реалі-
зації проектів ТКС в рамках виконання держав-
них програм розвитку співробітництва.

Інші центральні органи виконавчої влади бе-
руть участь у сприянні розвитку ТКС в межах 
компетенції, встановленої законодавством Укра-
їни, а також у разі необхідності вносять пропо-
зиції щодо змін до законодавчих актів України з 
питань ТКС.

На регіональному рівні управління в сфе-
рі ТКС в Україні здійснюють Рада Міністрів  
Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядуван-
ня відповідно до їх компетенції.

На жаль, в Україні не створилися сильні від-
окремлені єврорегіональні структури, як це спо-
стерігається у країнах ЄС, і які взяли на себе всю 
поточну роботу щодо ТКС. Реалізація транскор-
донних стратегій та програм неможлива без мобі-
лізації локальних акторів (органів влади, бізнесу, 
громадськості) навколо їх виконання, мобілізації 
внутрішніх ресурсів території, визначення та 
реалізації пілотних проектів, залучення фінансо-
вих ресурсів та інвестицій. Це вимагає створення 
регіональних та місцевих мереж взаємодії, орга-
нізації коаліцій місцевого та регіонального роз-
витку між різними групами інтересів, створення 
ефективних систем прийняття рішень, залучен-
ня до транскордонної діяльності або створення 
спеціалізованих професійних інститутів.

Важлива роль у розвитку ТКС належить 
створенню та ефективному функціонуванню інф-
раструктури інституцій підтримки ТКС та регі-
онального/місцевого розвитку. Слід відзначити, 
що в останні роки в обласних та деяких район-
них центрах прикордонних областей України 
створені та функціонують агентства регіонально-
го розвитку, інформаційно-консалтингові фірми 
та інші підтримуючі організації(зокрема Агенція 
регіонального розвитку та європейської інтегра-
ції у Львові, Центр українсько-угорського регі-
онального розвитку в Ужгороді тощо). Лише у 
Львові і Львівській області їх функціонує більше 
двадцяти, не враховуючи бізнес-центри, бізнес-
інкубатори та інші консалтингові структури, які 
можуть в рамках своєї діяльності сприяти роз-
витку ТКС. Однак рівень інституційного забезпе-
чення підтримки ТКС в Україні ще далекий від 
рівня сусідніх країн Європи [8, c. 211–214].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
нами було проаналізовано сучасний стан та пер-
спективи розвитку державного регулювання ТКС 
в аспекті нормативно – правової бази та інститу-
ціонального забезпечення, приділена увага окре-
мим законодавчим актам, їх ролі та недоліків в 
організації механізму державного управління та 
наданні фінансової підтримки, охарактеризовано 
основні інститути в механізмі державного регу-
лювання ТКС та проведено порівняння з органі-
зацією управління транскордонними процесами в 
європейських країнах.

У сучасних умовах геополітичних, економіч-
них і соціокультурних відносин між державами 
ТКС є ефективним механізмом вирішення спіль-
них проблем, особливо в прикордонних регіонах. 
Але воно може бути ефективним лише при до-
статньому нормативно-правовому забезпечен-
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ні як на національному, так й на міжнародному 
рівні.

Зважаючи на досвід європейських країн, на-
самперед центральноєвропейських сусідів Укра-
їни, які пройшли шлях від соціалістичного табо-
ру до членства в ЄС, можна зробити висновок, 
що мета державної політики у сфері ТКС, як 
проголошено у відповідному законі, – «створення 
сприятливих умов для ефективної та взаємови-
гідної співпраці суб’єктів та учасників транскор-
донного співробітництва України, підвищення со-

ціально-економічного розвитку регіонів України 
та рівня життя населення» – може бути досягну-
та лише за умов впровадження цілісної та ефек-
тивної політики регіонального розвитку та тран-
скордонного співробітництва як її дзеркального 
відображення. Вона має відображати створення 
дієвих правових, інституційних та фінансових ін-
струментів, що у поєднанні з адміністративною 
реформою може забезпечити підсилення ролі 
місцевого самоврядування і децентралізації дер-
жавного управління.
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Аннотация
Исследованы механизмы государственного управления трансграничного сотрудничества. Охарактеризованы основные 
инструменты нормативно – правовой базы трансграничного сотрудничества, рассмотрены нормы украинского и ев-
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лизированы основные институты государственного регулирования и проведено сравнение с организацией управления 
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LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORKS  
FOR TRANSBOUNDARY COOPERATION

Summary
The mechanisms of state control of transponder cooperation were investigated. The main instruments of the regulatory 
framework of cross-border cooperation were described. The norms of Ukrainian and European legislation on regulation 
of cooperation, their problematic and promising aspects were discussed. The main institutions of state regulation were 
analyzed and comparison with the organization of the management of transponder processes in European countries was 
researched.
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виробничим і комерційним бізнесом»
Українського державного університету залізничного транспорту

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Підприємства залізничного транспорту України в останні роки погіршали конкурентні позиції на транспортному 
ринку. Це стало наслідком (окрім інших вагомих причин нестача фінансових ресурсів, старіння основних фондів, 
низька інвестиційна привабливість тощо) значного невдоволення споживачів послуг залізничного транспорту їх 
вартістю та якістю. Саме тому, актуальним є завдання управління розвитком ПАТ «Українська залізниця». У статті 
досліджено принципи управління розвитком ПАТ «Українська залізниця». Автором вивчені і систематизовані різні 
точку зору дослідників щодо комплексного підходу до принципів взаємодії різних підсистем, які приймають участь в 
управлінських процесах.
Ключові слова: розвиток, управління, підприємства залізничного транспорту, принципи.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
залізничний транспорт переживає період впро-
вадження структурних реформ, результатом 
яких повинні стати якісно нові умови функціо-
нування галузі, досягнення її техніко-економіч-
ного розвитку. Однак, сьогочасні реалії функціо-
нування ПАТ «Українська залізниця» вказують 
на існування ряду проблем, які істотно знижу-
ють рівень конкурентоспроможності залізнично-
го транспорту, погіршують фінансово-економічні 
результати його діяльності. Це і застарілий ру-
хомий склад, об’єкти колійної інфраструктури, 
неефективні методи управління галуззю, низь-
кий рівень безпеки та якості процесу перевезень, 
їх невідповідність міжнародним стандартам за-
лізничних перевезень. 

Постановка завдання. Дослідження принци-
пів управління розвитком ПАТ «Українська за-
лізниця», що дозволить об’єктивно та в комплек-
сі оцінити якість управління, виявити найбільш 
вузькі місця діяльності.

Викладення основного матеріалу. Важливу 
роль у досягненні сталого розвитку сучасного 
підприємства відіграє інтенсивне і збалансоване 
використання його потенціалу як основа, на якій 
будуються і реалізуються його зовнішні і вну-
трішні відтворювальні процеси. У зв’язку з цим 
актуалізується необхідність формування багато-
рівневої системи управління розвитком підпри-
ємства, яка має ґрунтуватися на раціонально-
му використанні і побудові взаємозв’язків між 
різними видами і рівнями напрямів діяльності, 
ієрархії управління, сферами функціональної 
відповідальності, ресурсами. Враховуючи, що ке-
рівники підприємств потребують серйозної ме-
тодичної допомоги в прийнятті управлінських 
рішень, насамперед у виборі стратегічних напря-
мів діяльності, постає необхідність розробки ме-
тодологічних засад побудови процесу управління 
сталим розвитком підприємств. Це уможливить 
швидше прийняття ефективних рішень через 
вибір відповідних критеріїв, методів, технологій, 
моделей, механізмів реагування, взаємодії. 

Наукові погляди вітчизняних та закордонних 
вчених щодо проблеми управління розвитком 
послуг підприємств залізничного транспорту ха-
рактеризуються різноманіттям. В цілому їх мож-

на поєднати у декілька основних груп, в межах 
яких застосовуються заходи, які характеризу-
ються схожістю механізмів та інструментів ре-
алізації. 

Відомим вченим в галузі управління персона-
лом підприємств залізничного транспорту є Ка-
лініченко JI.JI. Проведений вченим аналіз стану 
економічної безпеки залізничного транспорту до-
вів наявність численних чинників, що негативно 
впливають на функціонування підприємств галу-
зі та спричиняють виникнення кризових ситуа-
цій. Кадрова безпека визначена такою, яка має 
домінуюче положення відносно інших елементів 
системи безпеки підприємств залізничного тран-
спорту. На думку науковця, структура системи 
управління персоналом на підприємствах заліз-
ничного транспорту має включати підсистеми 
маркетингу, планування, прогнозування, розви-
тку персоналу, підсистему аналізу і розвитку за-
собів мотивації праці, підсистему розвитку соці-
альної інфраструктури, аналізу та регулювання 
трудових відносин, підсистему забезпечення кон-
курентоспроможності колективу тощо [1, с. 100]. 

Федоров Г.В., досліджуючи методи організації 
процесу професійного розвитку персоналу на за-
лізничному транспорті, зазначає, що підвищення 
ефективності діяльності підприємств залізнич-
ного транспорту обумовлюється підготовкою, пе-
репідготовкою та підвищенням кваліфікації ме-
неджерів і спеціалістів, так як саме ці категорії 
персоналу впливають на організацію виробни-
цтва в умовах реформування галузі. Науковець 
пропонує одним з напрямів професійного роз-
витку персоналу галузі визначити застосуван-
ня електронного навчання [2, с. 20]. Розширення 
меж розуміння проблематики підготовки кадрів 
для залізничного транспорту з урахуванням су-
часних тенденцій та проблем функціонування ві-
тчизняних підприємств залізничного транспорту 
дозволило Якименко Н.В. розробити пропозиції 
щодо впровадження системи галузевого іннова-
ційного навчання на залізничному транспорті, 
мета якої підготовка висококваліфікованого пер-
соналу для вирішення стратегічних завдань роз-
витку галузі [3, с. 212-213].

Теоретико-методичні основи розвитку підпри-
ємств залізничного транспорту в розрізі окремих 
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аспектів вирішення зазначеної проблеми зна-
йшли відображення в працях таких вчених, як 
Ю.С. Бараш [4], В.Л. Дикань [5], О. Кірдіна [6], 
В. Компанієць [7] та ін.

Окрему групу наукових праць складають ті, 
які вирішують проблему оновлення та модерні-
зації основних фондів підприємств залізничного 
транспорту, технологій їх ремонту та обслугову-
вання. Основним напрямом оновлення рухомо-
го складу підприємств залізничного транспорту 
Дикань B.JL, Корінь М.В. визначають розвиток 
транспортного машинобудування на ринкових 
засадах з одночасним посиленням державного 
регулювання [8]. Спеціалісти Інституту еконо-
міки та прогнозування України НПН України, 
Карпов В.М. і Никифорук О.І. пріоритетними на-
прямами оновлення рухомого складу залізнич-
ного транспорту вважають: по-перше, розвиток 
виробництв на вітчизняних локомотивобудівних 
та вагонобудівних підприємствах; по-друге, по-
етапне освоєння та впровадження прогресивної 
техніки нового покоління та ефективних техно-
логій, що передбачає укладання угод із зарубіж-
ними компаніями на поставку рухомого складу з 
подальшою локалізацією виробництва в Україні 
[9, с. 166].

З метою збереження та нарощування потенці-
алу національної мережі залізничного транспор-
ту, посилення його ролі як однієї з базових га-
лузей економіки України, зміцнення позицій на 
ринку транспортних послуг, забезпечення кон-
курентоспроможності галузі необхідно звернути 
увагу на систему принципів ефективного управ-
ління залізничним транспортом. У загальному 
розумінні управління передбачає цілеспрямова-
них вплив на об’єкт з метою досягнення кінцевих 
результатів. 

У свою чергу, ефективність управління – це 
сукупна результативність роботи всього колек-
тиву підприємства, системи заходів, які є на-

слідком окремих зусиль керівника та спеціалістів 
[9, с. 516]. У найбільш повному розумінні ефек-
тивне управління розглядається як процес досяг-
нення запланованих результатів функціонування 
системи за рахунок забезпечення раціональної 
взаємодії між керуючою та керованою підсисте-
мами. Таким чином, ми вважаємо, що ефектив-
ним є таке управління, що спрямовано на досяг-
нення поставлених перед економічною системою 
завдань на запланованому рівні результатів з 
використання сучасних підходів до реалізації 
управлінського впливу. Управління залізничним 
транспортом ґрунтується на трьох принципах: те-
риторіальному, виробничому та функціональному 
(рис. 1). Безпосередній процес управління функці-
онуванням залізничної галузі здійснюється При-
ватним акціонерним товариством «Українська 
залізниця», яке забезпечує дотримання основних 
принципів управління залізничним транспортом у 
цілому: принципу централізованого керівництва 
та принципу надання певної самостійності з при-
йняття управлінських рішень його структурним 
підрозділам. Слід зазначити, що на даний час три-
ває процес реформування залізничного транспор-
ту України, метою якого є: 

– формування вертикально інтегрованих 
структур за видами діяльності; забезпечення 
рівного доступу всіх суб’єктів господарювання до 
об’єктів транспортної інфраструктури; 

– створення конкурентного середовища на 
ринку залізничних перевезень; 

– впровадження інноваційних транспортних і 
логістичних технологій; удосконалення системи 
регулювання тарифів на послуги залізничного 
транспорту [10].

Ефективне управління залізничним тран-
спортом при його включенні до світової мережі 
міжнародних транспортних коридорів повинно 
ґрунтуватися на таких принципах конкурентної 
боротьби, як: системність, науковість, фінансова 

 
Рис. 1. Принципи управління підприємствами залізничного транспорту [11]
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підтримка, інноваційність, правова забезпече-
ність, інформованість, прогресивний розвиток. 
Спрямованість впливу цих принципів забезпечує 
використання об’єктивних наслідків дії законів 
ринкової економіки (рис. 2). Проте, слід відзначи-
ти, що ці принципи зумовлюють нарощення кон-
курентних переваг і, як наслідок, забезпечення 
ефективності тільки залізничного транспорту.

Спрямованість дії цих принципів забезпечує 
повніше використання виробничого потенціалу 
залізничної мережі України в поєднанні з ін-
шими видами транспорту, а також значною мі-
рою сприяє підвищенню ефективності управлін-
ня залізничним транспортом України за умови 
його включення до світової мережі міжнародних 
транспортних коридорів.

Використання ж принципів логістики у за-
безпеченні ефективного управління залізничним 
транспортом спрямовано на: 

– мінімізацію витрат на перевезення; 
– забезпечення вантажовідправників рухо-

мим складом з необхідними йому технічними ха-
рактеристиками в достатній кількості; 

– економію від масштабу та дальності пере-
везень при врахуванні характеристик вантажу 
та місця його призначення; 

– доставку вантажів «від дверей до дверей» 
та «точно у строк». 

Спрямованість дії цих принципів забезпечує 
побудову раціональних маршрутів перевезення 
вантажів мережею міжнародних транспортних 
коридорів, що проходять територією України, 
у поєднанні залізничного транспорту з іншими 
його видами та дозволяє досягти синергетично-
го ефекту управлінської діяльності усього тран-
спортного комплексу нашої держави.

Забезпечення розвитку послуг залізничного 
транспорту має спиратися на певні принципи. 
Серед таких принципів Т.В. Малєєва, А.О. Смир-
нов встановлюють: 1) цілісність – як організацію 
управління наданням послуг таким чином, що б 
зберігати цілісність транспортної системи з єди-
ним координаційним управлінням; 2) інтегратив-
ність – як визначення в системі транспортних 
послуг системоутворюючих елементів, які мають 
ключове значення для всієї системи:

1) необхідність різноманітності – як забез-
печення певного ступеня різноманітності тран-
спортних послуг, який вище ступеня потенцій-
ного попиту населення на транспортні послуги та 
вимоги, які надаються до часу руху, комфорту, 
безпеки тощо;

2) інтегративність – як визначення в системі 
транспортних послуг системоутворюючих елемен-
тів, які мають ключове значення для всієї системи;

3) необхідність різноманітності – як забез-
печення певного ступеня різноманітності тран-
спортних послуг, який вище ступеня потенцій-
ного попиту населення на транспортні послуги та 
вимоги, які надаються до часу руху, комфорту, 
безпеки тощо [12, с. 89-90].

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
наукових здобутків у сфері управління розви-
тком послуг підприємств залізничного транспор-
ту дозволив обґрунтувати необхідність впрова-
дження комплексного механізму розвитку послуг 
підприємств залізничного транспорту. Встанов-
лено, що даний механізм повинен мати декілька 
рівнів реалізації та включати сукупність меха-
нізмів, які за допомогою сучасних методів управ-
ління процесами забезпечення розвитку послуг 
та при належному інформаційному забезпеченні 

 
Рис. 2. Принципи конкурентної боротьби для забезпечення  

ефективного управління залізничним транспортом [11]



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ106

2 (15), квітень 2017

зможуть впливати на об’єкти управління, а саме: 
послугу, суб’єкти господарської діяльності, тран-
спортно-логістичну інфраструктуру цим самим 
забезпечуючи соціально-економічний розвиток 
галузі, регіонів та економіки країни в цілому. 
Визначено, що в основі реалізації даного комп-
лексного механізму розвитку послуг підприємств 

залізничного транспорту повинні знаходиться 
норми державної транспортної політики, галузе-
ві програми і стратегії розвитку в сфері заліз-
ничного транспорту, а суб’єктами його реалізації 
повинні стати керівники Міністерства інфра-
структури, Укрзалізниці, підприємств залізнич-
ного транспорту.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Аннотация
Предприятия железнодорожного транспорта Украины в последние годы ухудшились конкурентные позиции на транс-
портном рынке. Это стало следствием (кроме других веских причин нехватка финансовых ресурсов, старение ос-
новных фондов, низкая инвестиционная привлекательность и т.д.) значительного сокращения потребителей услуг 
железнодорожного транспорта их стоимостью и качеством. Именно поэтому, актуальной является задача управле-
ния развитием ПАО «Украинская железная дорога» .В статье исследованы принципы управления развитием ПАО 
«Украинская железная дорога». Авторами изучены и систематизированы различные точки зрения исследователей по 
комплексному подходу к принципам взаимодействия различных подсистем, которые принимают участие в управлен-
ческих процессах.
Ключевые слова: развитие, управление, предприятия железнодорожного транспорта, принципы.
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PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF RAIL TRANSPORT

Summary
Railway undertakings Ukraine in recent years deteriorated competitive position in the transport market. This was a result 
of (among other compelling reasons lack of financial resources, aging assets, low investment attractiveness, etc.) significant 
dissatisfaction of customers of Railway Transport of cost and quality. It is urgent is the task of managing the development 
of PJSC «Ukrainian railway». In the article the principles of development of PJSC «Ukrainian Railways». The authors 
studied and systematized different views of researchers on an integrated approach to the principles of interaction of var-
ious subsystems that participate in administrative processes.
Key words: development, local government, railroad transport enterprise, principles.
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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах бухгалтерський облік і звітність страхових 
компаній зазнає суттєвих змін, які пов’язані з 
обов’язковістю переходу на міжнародні стандар-
ти обліку та звітності страхових компаній, за-
реєстрованих у формі публічних акціонерних 
товариств. Оподаткування податком на прибуток 
страховиків вимагають пояснень і уточнень через 
особливості формування страхових та нестрахо-
вих доходів та витрат для цілей оподаткування 
за різними ставками. З огляду на це важливого 
практичного значення набуває дослідження про-
цесу формування прибутку страхової компанії 
для оподаткування податком на прибуток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичною основою дослідження особливостей 
діяльності страхових компаній та їх оподатку-
вання є наукові праці таких учених та фахів-
ців, як: В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, О.О. Га-
манкова, Н.О. Гура, О.І. Коблянська, В.С. Лень, 
Т.Г. Мельник, С.С. Осадець, Р.В. Пікус, В.Б. Тро-
піна, О.І. Черняк, О.Ф. Філонюк, В.Г. Швець та 
ін. Водночас, питання оподаткування страхової 
діяльності потребують подальшого дослідження.

Метою статті є розкриття особливостей опо-
даткування і складання податкової звітності з 
податку на прибуток страховими компаніями на 
підставі дослідження національних та міжнарод-
них нормативно-правових актів. 

Виклад основного матеріалу досліження.  
Страхова компанія як суб’єкт господарювання 
може бути утворена в різних організаційно-пра-
вових формах. У табл. 1 наведено основні форми 
організації страхових компаній, які існують у світі.

Відповідно до Закону України «Про стра-
хування», страховиками визнаються фінансові 

установи, які створені у формі акціонерних, по-
вних, командитних товариств або товариств із 
додатковою відповідальністю, а також одержа-
ли ліцензію на здійснення страхової діяльності. 
Серед учасників повинно бути не менше трьох 
страховиків [1]. 

В окремих випадках вітчизняним страховим 
законодавством передбачено створення держав-
них страхових компаній (єдиним власником яких 
є держава), а у їх назвах необхідно використову-
вати слова «державна», «національна». В Україні 
єдиною державною страховою компанією є Наці-
ональна акціонерна страхова компанія «Оранта», 
серед акціонерів якої є Фонд державного майна 
України, якому належить 25% плюс 1 акція.

Станом на 30.09.2016 року в Україні було заре-
єстровано 323 діючих страхових компаній, у тому 
числі СК «life»1 – 43 компанії, СК «non-life» –  
280 компаній, (станом на 30.09.2015 – 368 ком-
паній, у тому числі СК «life» – 50 компаній, 
СК «non-life» – 318 компаній). Кількість страхо-
вих компаній має тенденцію до зменшення, так 
за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним 
періодом 2015 року, кількість компаній зменши-
лася на 45 СК.

Оскільки більшість страховиків є приватни-
ми акціонерними товариствами, то всі вони були 
зобов’язані з 2012 року перейти на ведення облі-
ку і складання звітності за міжнародними стан-
дартами бухгалтерського обліку й фінансової 
звітності відповідно до ст. 12 Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» [2]. 

На відміну від інших суб’єктів господарюван-
ня страхові компанії використовують особливі 
ставки для оподаткування прибутку, отриманого 

Таблиця 1
Організаційні форми страхових компаній

Номер форми організації Назва форми організації Пояснення механізму функціонування

Перша на акціонерній основі страхова компанія здійснює випуск акцій і є акціонер-
ним товариством

Друга на «взаємній основі» всі учасники страхової компанії мають поліси, тому 
страхова компанія не випускає акцій

Третя кооперація внутрішнє страхування

Четверта синдикати система, котра містить у своєму складі страхові компа-
нії та брокерські фірми
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за результатами діяльності. У табл. 2 здійснено 
систематизацію ставок, які застосовують страхо-
вики у своїй діяльності.

Отже, основною ставкою оподаткування стра-
ховиків, які займаються страхуванням життя 
є 0%, а оподаткування страховиків, які займа-
ються іншими видами страхування, ніж страху-
вання життя здійснюється за ставкою 3%. 

Доходи страховика від діяльності, не пов’язаної 
із страхуванням, а також доходи, одержані стра-
ховиком у звітному періоді від перестраховиків, 
оподатковуються за ставкою 18%.

Проблемні питання оподаткування страхо-
виків податком на прибуток полягають у роз-
межуванні доходів і витрат, пов’язаних та не 
пов’язаних зі страховою діяльністю.

При визначенні прибутку від діяльності, не 
пов’язаної зі страхуванням, доходи та витрати 
страховика визначаються відповідно до норм 
ст. 135–143 ПКУ. При цьому до складу доходів 
і витрат не включаються доходи та витрати, 
пов’язані зі страховою діяльністю.

У зв’язку з поділом діяльності страхової 
компанії на страхову діяльність і діяльність, не 
пов’язану зі страхуванням, виникло питання, 
пов’язане з розподілом амортизації. У вітчизня-
ному законодавстві відсутні прямі правові норми, 
на підставі яких можна було б здійснити такий 
розподіл. Для віднесення амортизації необорот-

них активів до страхової діяльності страховій 
компанії необхідно мати підтверджувальні пер-
винні документи, на підставі яких відбувається 
нарахування амортизації за результатами стра-
хової діяльності. У випадку, коли страховик не 
має відповідних підтверджувальних документів, 
він зобов’язаний відносити їх до нестрахової ді-
яльності. Сьогодні Податковий кодекс України 
потребує доопрацювання питання віднесення 
амортизації до страхової та нестрахової діяль-
ності. Нами запропоновано здійснювати розподіл 
амортизації на підставі питомої ваги доходу від 
страхової діяльності та діяльності, не пов’язаної 
зі страхуванням, у загальній сумі доходу. 

Особливими питаннями страховиків у пері-
од переходу на міжнародні стандарти обліку і 
фінансової звітності є віднесення до складу ви-
трат коштів, які були перераховані за навчання 
бухгалтерів для отримання сертифікату з Між-
народних стандартів бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. 

Відповідно до абз. 2 пп. 140.1.3 ПКУ, при ви-
значенні об’єкта оподаткування враховуються 
такі витрати подвійного призначення, як витрати 
на навчання та/або професійну підготовку, пе-
репідготовку або підвищення кваліфікації у ві-
тчизняних або зарубіжних навчальних закладах, 
якщо наявність сертифікату про освіту в таких 
закладах є обов'язковою для виконання певних 

Таблиця 2
Ставки податку на прибуток для суб’єктів страхової діяльності

Ставка 
податку 

на 
прибуток

Об’єкт оподаткування, до якого застосовується ставка 
податку

Номер статті, 
пункту, 

підпункту ПКУ, 
що регламентує 
ставку податку 

Термін дії ставки

0% провадження діяльності зі страхування життя п. 156.2 ст. 156 
ПКУ

не встановлено  
граничного терміну

0%

доходи у межах договорів із обов'язкових видів страху-
вання, за якими страхові виплати (страхові відшкоду-
вання) здійснюються на користь фізичних осіб – нере-
зидентів, а також за договорами страхування у межах 
системи міжнародних договорів «Зелена карта»

 п.160.6 ст. 160 
ПКУ

не встановлено  
граничного терміну

0%

доходи від договорів страхування або перестрахування 
із страховиками та перестраховиками – нерезидентами, 
рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає 
вимогам, установленим національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, а також під час укладання договорів перестра-
хування з обов'язкового страхування цивільної відпо-
відальності оператора ядерної установки за шкоду, яка 
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

 п.160.6 ст. 160 
ПКУ

не встановлено  
граничного терміну

3%

доходи від провадження страхової діяльності, крім ді-
яльності з виконання договорів довгострокового стра-
хування життя та пенсійного страхування у межах 
недержавного пенсійного забезпечення

п. 8 підр. 4 р. XX 
«Перехідні по-
ложення» ПКУ

за результатами ді-
яльності до 31 груд-

ня 2012 року 

4%
доходи у межах договорів страхування ризиків за меж-
ами України, за якими страхові виплати (страхові від-
шкодування) здійснюються на користь нерезидентів

 п.160.6 ст. 160 
ПКУ

не встановлено гра-
ничного терміну

12%

в інших випадках, що не передбачені вищезазначеними 
ставками, – за ставкою 12 відсотків суми таких виплат 
за власний рахунок у момент здійснення перерахування 
таких виплат

п.160.6 ст. 160 
ПКУ

не встановлено гра-
ничного терміну

18%

доходи страховика від діяльності, не пов’язаної із стра-
ховою діяльністю, а також доходи, одержані страхови-
ком у звітному періоді від перестраховиків за договора-
ми перестрахування

п. 151.1 ст. 151 
ПКУ

21% – до 31 грудня 
2012 р.,  

19% – до 31 грудня 
2013 р.,  

18% – до 31 грудня 
2015 р. 
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умов ведення господарської діяльності. Оскільки 
у бухгалтерів страхових компаній сертифікат із 
Міжнародних стандартів бухгалтерського облі-
ку і фінансової звітності для виконання тих чи 
інших професійних обов'язків у сфері страхової 
діяльності не передбачений галузевим Довідни-
ком кваліфікаційних характеристик професій 
працівників і його обов’язковість складно довес-
ти, то сплачені за навчання кошти податкові ор-
гани не дозволяють відносити до складу витрат 
при визначенні об’єкта оподаткування. Але, на 
нашу думку, кошти, сплачені страховиками за 
навчання бухгалтерів, правомірно відносити до 
витрат, якщо в усіх первинних документах, які 
підтверджують надання послуг навчання пере-
найменувати їх в інформаційно-консультаційні, 
а сертифікат про проходження курсів не розмі-
щувати на робочому місці. Тоді їх можна буде 
відносити до складу витрат, як будь-які інші 
придбані послуги, що безпосередньо пов’язані з 
операційною діяльністю підприємства.

Існує ряд проблем страхових компаній, 
пов’язаних з особливостями страхової діяльності 
й невизначеністю податкового законодавства, які 
стосуються: перенесення збитків минулих років 
до декларацій 2012 року, форми декларації з по-
датку на доходи (прибуток) страховика та від-
сутності порядку її складання, виправлення по-
милок і самостійного донарахування податкових 
зобов’язань. 

Перенесення збитків минулих років при ви-
значенні об’єкта оподаткування податком на 
прибуток страховими компаніями здійснюється 
відповідно до пункту 150.1 ПКУ. Аналіз чинного 
законодавства свідчить про те, що пункт 3 під-
розділу 4 Розділу XX «Перехідні положення» 
ПКУ також не містить заборони на врахування 

у 2014-му та 2015 роках збитків, які виникли до 
01.01.2014 р., а отже, такі збитки повинні врахо-
вуватись у складі витрат поточних податкових 
періодів наростаючим підсумком до повного по-
гашення від'ємного значення [5]. 

Оскільки станом на 20.03.2015 р. не було опри-
люднено нову податкову декларацію страховика, 
то страховим компаніям до введення в дію нової 
форми податкової декларації пропонується пода-
вати до органів ДПС за звітні періоди 2015 року 
Податкову декларацію за формою, затвердже-
ною наказом ДПА України від 21.02.2015 р. № 97. 
Ще однією важливою проблемою є відсутність 
порядку складання та заповнення Податкової 
декларації страховика, що може призводити 
до збільшення кількості помилок і неточностей 
при її заповненні. На рис. 3 запропоновано алго-
ритм заповнення основних показників декларації 
страховика.

Виправлення помилок та самостійне донара-
хування податкового зобов’язання всіма плат-
никами податків, у тому числі страховими ком-
паніями, здійснюється відповідно до пункту 50.1 
ПКУ: якщо платник податків самостійно виявляє 
помилки, що містяться в раніше поданій ним по-
датковій декларації, він зобов'язаний надісла-
ти уточнюючий розрахунок до такої податкової 
декларації за формою, чинною на час подання 
уточнюючого розрахунку. Платник податків має 
право не подавати такий розрахунок, якщо від-
повідні уточнені показники зазначаються ним у 
складі податкової декларації за будь-який на-
ступний податковий період, протягом якого такі 
помилки були самостійно виявлені.

Платник податків, який до початку його пере-
вірки контролюючим органом самостійно виявляє 
факт зниження податкового зобов'язання мину-
лих податкових періодів, зобов'язаний: 

– або надіслати уточнюючий розрахунок і 
сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% 
суми недоплати;

– або відобразити суму недоплати у складі 
декларації з податку на прибуток, збільшену на 
суму штрафу в розмірі 5% такої суми, з відпо-
відним збільшенням загальної суми грошового 
зобов'язання з податку на прибуток.

Згідно з підпунктом 129.1.2 ПКУ пеня нара-
ховується, зокрема, у день настання строку по-
гашення податкового зобов'язання, нарахованого 
платником податків у разі виявлення його зни-
ження (у тому числі за період адміністративного 
та/або судового оскарження).

Пеня нараховується з розрахунку 120 відсо-
тків річних облікової ставки Національного банку 
України, чинної на день заниження.

Таким чином, при самостійному виявленні 
платником податків заниження суми податко-
вого зобов'язання пеня нараховується на суму 
заниження та за весь період заниження із роз-
рахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банку України, що діє на день за-
ниження [5, ст. 112].

Висновки. Від 1 січня 2012 р. страхові ком-
панії зобов’язані вести облік, складати та по-
давати звітність за міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що 
породжує ряд проблем, зокрема пов’язаних із 

 
 

1. Ряд. 01 = Дохід у вигляді суми страхових платежів

2. Ряд. 02 = Коригування доходу Ряд. 01 +/- Ряд. 02.1 +/- Ряд. 02.2 

10. Ряд. 10 = (Ряд. 04 +/- Ряд. 06) - (Ряд. 07 +/- Ряд. 09)

7. Ряд. 07 ІВ = додаток ІВ

6. Ряд. 06 = Коригування інших доходів +/- Ряд. 06.1 +/- Ряд. 06.2 

8. Ряд. 08 = Від’ємне значення об’єкта оподаткування переносимо з минулого року

9. Ряд. 09 = Коригування інших витрат +/- Ряд. 09.1 +/- Ряд. 09.2 

5. Ряд. 05 ЦП = додаток ЦП

4. Ряд. 04 ІД = додаток ІД

3. Ряд. 03 = (Ряд. 01 +/- Ряд. 02) *3% (Для видів страхування, крім страхування життя) 

11. Ряд. 11 = Ставка податку на прибуток – 21%

16. Ряд. 17 = Ряд. 15 – Ряд. 16

13. Ряд. 13 = Ряд. 13.1 + Ряд. 13.2

15. Ряд. 15 = Ряд. 03 + Ряд. 14

12. Ряд. 12 = Ряд. 10 * Ряд. 11 / 100

14. Ряд. 14 = Ряд. 12 – Ряд. 13 

17. Ряд. 19 = Ряд. 17 – Ряд. 18

18. Ряд. 20 = Ряд. 20 гр. 6 таблиці 1 додатку ПН

Порядок заповнення рядків Декларації з податку на доходи (прибуток) 

Рис. 1. Алгоритм заповнення Декларації  
з податку на прибуток (доходи) страховика



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 111

2 (15), April 2017

оподаткуванням податком на прибуток. У статті 
проаналізовано особливості ставок оподаткуван-
ня прибутку страхових компаній, запропоновано 
систематизацію доходів і витрат страховика, які 
пов’язані зі страховою діяльністю. Досліджено 
проблемні питання щодо розподілу амортизацій-
них відрахувань між страховою та іншою діяль-

ністю страховика, а також запропоновано підхід 
до розподілу амортизаційних відрахувань. Роз-
роблено алгоритм заповнення чинної Податкової 
декларації страховика з податку на прибуток 
(доходи) у зв’язку з відсутністю затвердженого 
нормативного документа, який би визначав по-
рядок складання такої декларації. 
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ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ПРИКЛАДІ ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ВІДОКРЕМЛЕНИЙ  

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО «ХРИСТИНІВКА»

Досліджено поняття «матеріально-технічних ресурсів підприємства». Розглянуто специфіку управління, оцінку та 
аналіз матеріально-технічних ресурсів на прикладі «Локомотивне депо «Христинівка». Проведено структурний та 
коефіцієнтних аналіз матеріально-технічного забезпечення депо за 2016 р. Визначено можливі недоліки оцінки та 
аналізу матеріально-технічних ресурсів на підприємстві.
Ключові слова: матеріально-технічні ресурси, залізничний транспорт, запаси, облік матеріальних запасів, локомотив-
не депо.
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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 України 
досліджено у працях Дикань О.В., Диколенко О.Г., 
Ганич Л.Н. [1], Мозолвича Г.Я., Мацапури Ю.В., 
Юхіна Б.О. [2]. Питання управління потоками 
матеріально-технічних ресурсів розглянуто в 
працях: Бортнік С.М. [3; 4], Дикань В.Л., Борозе-
нець 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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Постановка проблеми. Домінуючі позиції в 
сучасній економіці займають крупні об’єднання 
юридичних осіб. Їх широке розповсюдження ви-
сунуло перед наукою проблему необхідності ви-
рішення низки проблем, пов’язаних, передусім, 
з можливістю основної організації здійснювати 
управління діяльністю інших учасників групи.

На сьогодні в Україні зареєстровані і здійсню-
ють діяльність понад шість тисяч об’єднань, які 
за своєю сутністю є надбудовними утвореннями 
з невизначеним правовим статусом, що не від-
повідає світовим стандартам. Це породжує ряд 
проблем не лише у зовнішньоекономічній діяль-
ності, а й на міждержавному рівні.

Постановка завдання. Завдання роботи поля-
гає у дослідженні питання сутності групи підпри-
ємств як у вітчизняній та зарубіжній економічній 
літературі, так і визначень у нормативно-право-
вих актах.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В українському законодавстві поняття групи 
часто ототожнюється з терміном «холдинг» або 
«холдингова компанія», а сам термін «холдингова 
компанія» з «материнською компанією». Адапта-
ція законодавства України до законодавства ЄС 
є пріоритетною складовою процесу інтеграції 
України до Європейського Союзу. Тому Закон, 
і зокрема, його термінологія має узгоджуватись 
з законодавчими актами Європейського Союзу. 
Поняття «холдингова компанія» використовуєть-
ся у праві ЄС, однак чітке його визначення від-
сутнє. Європейська Директива 2013/34/ЄС р., від 
26 червня 2013 року замість терміну холдингова 
компанія використовує єдиний термін «група», 
що означає материнську компанію і всі її дочірні 
підприємства.

Тому об’єднання юридичних осіб, у якому 
присутня холдингова компанія та її дочірні під-
приємства , яке у юридичній літературі визна-
чають як холдинг, варто називати група, задля 
уникнення плутанини між поняттями «холдинго-
ва компанія» та «холдинг».

Група юридичних осіб – сукупність юри-
дичних осіб, об’єднаних на підставі можливості 
основної організації визначати прийняття рі-
шень дочірньої чи дочірніх юридичних осіб, а 
також сукупність незалежних юридичних осіб, 
об’єднаних під єдиним управлінням. Сутність 
групи юридичних осіб полягає у можливості при-
йняття єдиних рішень в межах групи.

За критерієм наявності економічної залеж-
ності між юридичними особами чи їх самостій-

ності групи класифікуються на вертикальні та 
горизонтальні. Відповідно до наявності права чи 
фактичної можливості у основної організації гру-
пи здійснювати управління діяльністю дочірніх 
організацій вертикальні групи поділяються на 
правові групи та фактичні. Правовими є групи, 
утворені на підставі договору чи системи участі 
в статутному капіталі, всі інші групи є фактич-
ними.

При цьому зауважимо, що небезспірним є 
визначення групи юридичних осіб як підприєм-
ницького об’єднання, як пропонують деякі вчені 
оскільки, будучи сукупністю юридичних осіб, а не 
організаційно оформленою єдністю, група в ціло-
му не може мати власної мети. Мета діяльності 
існує у окремих учасників групи, а в межах гру-
пи, як правило, домінує інтерес основної організа-
ції, а не спільна мета, відокремлена від інтересів 
учасників групи. З аналогічних міркувань ми не 
погоджуємось також з тим, що сутністю групи є 
проведення єдиної політики в сфері господарсько-
го обороту чи досягнення спільних цілей.

М.І. Кулагін вважає, що сутність групи полягає 
в тому, що це економічна єдність чи організація, 
що складається з самостійних суб’єктів права [4]. 
На нашу думку, це твердження не зовсім точне, 
оскільки дочірні організації – учасники групи мо-
жуть здійснювати найрізноманітніші види діяль-
ності в різних галузях економіки, а також бути 
навіть конкурентами, що виключає можливість 
їх кваліфікації як економічної єдності. П. Бернс 
сутність групи вбачає у підпорядкуванні інтересів 
одного товариства інтересам іншого [4]. Більш точ-
но, видається, вести мову про можливість підпо-
рядкування діяльності, а не інтересів. З огляду на 
дані міркування, ми вважаємо, що сутність групи 
юридичних осіб полягає у можливості прийняття 
єдиних рішень в межах групи.

Необхідно відзначити, що саме поняття гру-
пи та його зміст є дискусійним. Наприклад, на 
думку І.С. Шиткіної, групою є об’єднання комер-
ційних організацій, утворене в результаті підпо-
рядкування і контролю однієї юридичної особи 
інших юридичних осіб для здійснення узгодже-
ної діяльності [6]. Є.О. Суханов відносить до під-
приємницьких об’єднань як сукупність основного 
та дочірніх товариств, так і переважаючого та 
залежних товариств. На думку Я.І. Функа та 
В.В. Хвалея, необхідна наявність економічної за-
лежності одного суб’єкта від іншого (або один від 
одного), і внаслідок цього – їх єдині дії в госпо-
дарському обороті [2]. 
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Для розв’язання окресленої проблематики 
необхідним є врахування досвіду зарубіжних 
країн, у яких регламентації груп юридичних осіб 
приділяється досить значна увага.

Відразу ж зробимо застереження, що у зако-
нодавствах провідних країн аналізоване питання 
не отримало однозначного вирішення. Сам обсяг 
поняття групи не є ідентичним і повністю обу-
мовлюється метою правового регулювання груп 
у тій чи іншій країні. Це залежить, по-перше, 
від правових наслідків, які пов’язуються зі ста-
тусом організації, як «основної» чи «дочірньої», 
а по-друге, від того, у якій мірі законодавство 
відступає від принципу незалежності юридичних 
осіб. Можливе також визначення загального по-
няття групи або ж встановлення різних приписів 
по відношенню до основної і дочірніх організацій, 
не визнаючи групи в цілому.

Для розв’язання окресленої проблематики 
необхідним є врахування досвіду зарубіжних 
країн, у яких регламентації груп юридичних осіб 
приділяється досить значна увага.

Відразу ж зробимо застереження, що у зако-
нодавствах провідних країн аналізоване питання 
не отримало однозначного вирішення. Сам обсяг 
поняття групи не є ідентичним і повністю обу-
мовлюється метою правового регулювання груп 
у тій чи іншій країні. Це залежить, по-перше, 
від правових наслідків, які пов’язуються зі ста-
тусом організації, як «основної» чи «дочірньої», 
а по-друге, від того, у якій мірі законодавство 
відступає від принципу незалежності юридичних 
осіб. Можливе також визначення загального по-
няття групи або ж встановлення різних приписів 
по відношенню до основної і дочірніх організацій, 
не визнаючи групи в цілому.

Обсяг поняття групи не є ідентичним у ана-
лізованих законодавствах зарубіжних країн, що 
обумовлюється різною метою їх правового регу-
лювання.

Законодавство Англії не містить окремих 
правил, які б застосовувалися до групи в цілому. 
Норми законів регулюють статус окремих ком-
паній групи та їх взаємовідносини між собою і 
з третіми особами. В англійській доктрині група 
компаній розглядається як сукупність холдинго-
вої компанії та її дочірніх компаній, які функці-
онують як єдине ціле [8].

Законодавство Франції також не передба-
чає загальної регламентації груп товариств. За-
кон Франції «Про торгові товариства» 1966 р. 
не розглядає групу товариств як таку, а регу-
лює зв’язки між товариствами і визначає кате-
горії «філіал» і «товариства, які мають участь». 
В основу їх розмежування закладено кількісний 
критерій – якщо одне товариство володіє понад 
половиною капіталу іншого товариства, то остан-
нє розглядається як філіал першого. А у випадку 
володіння від 10 до 50% капіталу іншого товари-
ства – товариство розглядається як таке, що має 
у ньому участь [7].

Контролююче ж товариство визначається че-
рез: 1) володіння прямо чи непрямо частиною ка-
піталу, що дає йому більшість голосів на загаль-
них зборах іншого товариства або 2) володіння 
більшістю голосів в силу договору, укладеного з 
іншими учасниками чи акціонерами, або 3) якщо 

воно фактично визначає за допомогою голосів, 
якими володіє, рішення загальних зборів цього 
товариства. Передбачається, що контроль існує 
у випадку володіння товариством прямо чи не-
прямо понад 40% голосів та за умови, що жоден 
інший учасник чи акціонер не володіє прямо чи 
непрямо більш значною частиною голосів.

Дефініцію групи визначено в Трудовому ко-
дексі Франції [3; 5], відповідно до якої група іс-
нує з моменту встановлення контролю одного 
товариства над іншим. У статистичну практику 
Франції також впроваджена група як окрема 
класифікаційна одиниця. Національний інститут 
статистики та економічних досліджень розглядає 
групу як «сукупність фірм, які залежать від єди-
ного центру прийняття рішень».

У французькій доктрині група трактується 
як об’єднання юридично незалежних товариств, 
пов’язаних економічними завданнями і прямо чи 
непрямо підпорядкованих основному (материн-
ському) товариству [7].

В цілому, у французькій доктрині простежу-
ються дві точки зору щодо регламентації груп. 
Перша передбачає введення жорстких норм щодо 
груп із встановленням солідарної відповідальнос-
ті основного товариства за зобов’язаннями дочір-
нього товариства. Представники більш численно-
го другого напрямку вважають, що це могло б 
завдати шкоди концентрації і затримати модер-
нізацію французької економіки.

У Німеччині створено найбільш розгорнуту і 
системну та найбільш прагматичну, на наш по-
гляд, регламентацію груп з точки зору співвід-
носності правового регулювання і фактичних 
відносин. Головною передумовою розробки пра-
ва груп у Німеччині вважається захист інтересів 
залежного товариства і збереження його капіта-
лу, а також визначення меж впливу пануючо-
го підприємства. Основними видами концернів 
визнаються договірні (правові) і фактичні. Під-
ставою для виникнення договірних концернів є 
договір про підпорядкування, за яким одне під-
приємство підпорядковує управління своєю ді-
яльністю іншому підприємству і, відповідно, ви-
никає право надавати обов’язкові для виконання 
вказівки залежному підприємству. Серед інших 
підприємницьких договорів – договір про відра-
хування прибутків, який зобов’язує залежне під-
приємство перераховувати усі прибутки паную-
чому підприємству замість покриття можливих 
збитків та інші. 

Таким чином, у німецькій доктрині здійсню-
ється ще одна класифікація груп – юридичні гру-
пи і фактичні. Проте, така класифікація має про-
водитись, як видається, на підставі наступного 
критерію – чи має основна організація право чи 
фактичну можливість визначати прийняття рі-
шень дочірніх організацій. Тому ми вважаємо, що 
юридичними групами є не лише договірні групи, 
а й групи, які виникають на основі системи учас-
ті у капіталі інших юридичних осіб. В останньому 
випадку основна організація також має право на 
здійснення управління діяльністю дочірніх – на 
підставі володіння відповідною часткою капіталу 
(пакетом акцій). Здійснення такої класифікації є 
важливим у контексті встановлення того, чи іс-
нують між такими юридичними особами лише 
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фактичні відносини чи також і відповідні пра-
вовідносини з управління. З урахуванням наве-
дених міркувань можна виділити наступні види 
об’єднань юридичних осіб.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дений аналіз доктрини, законодавства і практи-
ки України та зарубіжних країн дає можливість 
сформулювати наступні висновки.

Необхідність правового регулювання об’єднань 
юридичних осіб обумовлюється можливістю об-
меження автономії волевиявлення їх учасників. 
Існування економічної залежності між юридич-
но самостійними суб’єктами зумовило перегляд 
традиційних доктрин незалежності юридичної 
особи від її учасників, принципу самостійної від-
повідальності юридичних осіб і т. ін. Можливість 
виникнення залежності закладена у самій при-
роді юридичної особи (механізмі формування її 
волі). Основне завдання правового регулювання 
груп – визначення засобів, які б гарантували рів-
ність їх учасників.

«Об’єднання підприємств» за ГКУ є наступни-
ками об’єднань планової економіки з адміністра-
тивними функціями регулювання та контролю 
діяльності учасників. Асоціація, корпорація, кон-
сорціум, концерн, трест, синдикат, картель, пул, 
стратегічний альянс і т.д. є економічними кате-
горіями, а не організаційно-правовими формами 
об’єднань і не повинні обумовлювати специфіку 
у їх правовому регулюванні.

Об’єднання юридичних осіб – збірне родове 
поняття, яке означає такі форми координації чи 
узгодження діяльності юридичних осіб, які зу-

мовлюють специфіку у їхньому цивільно-пра-
вовому регулюванні порівняно з традиційними 
формами.

Група юридичних осіб – сукупність юри-
дичних осіб, об’єднаних на підставі можливості 
основної організації визначати прийняття рішень 
дочірньої чи дочірніх юридичних осіб, а також су-
купність незалежних юридичних осіб, об’єднаних 
під єдиним управлінням. Сутність групи юридич-
них осіб полягає у можливості прийняття єдиних 
рішень в межах групи.

Відповідно до наявності економічної залеж-
ності між юридичними особами чи їх самостій-
ності групи поділяються на вертикальні та го-
ризонтальні. Відповідно до наявності права чи 
можливості у основної організації групи здійсню-
вати управління діяльністю дочірніх юридичних 
осіб вертикальні групи поділяються на правові 
групи та фактичні. Правовими є групи, утворені 
на підставі договору чи системи участі в статут-
ному капіталі, всі інші групи є фактичними.

Обсяг поняття групи не є ідентичним у за-
конодавствах аналізованих країн, що обумов-
люється різною метою правового регулювання 
груп. Законодавство Англії та Франції застосовує 
роз’єднано-функціональний підхід – не передба-
чає загальної регламентації груп. Метою регулю-
вання груп є, в основному, забезпечення прозо-
рості їх діяльності через інформаційні заходи. У 
Німеччині завдання правового регулювання груп 
юридичних осіб полягає у захисті економічно за-
лежних сторін учасників таких відносин і ство-
ренні спеціальних правових форм організації груп.
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Аннотация
В статье исследуется вопрос о сущности понятия «группа компаний». Сейчас на законодательном уровне Украины не 
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группы. На основе анализа отечественной и зарубежной научно-практической литературы предложено собственное 
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Summary
The article explores the essence of the concept of «group of companies». Now at the legislative level of Ukraine there is 
no clear definition of the concept of the group, but European legislation and scholars singled out the concept of the group. 
Based on the analysis of domestic and foreign scientific and practical literature, we propose our own definition of the term 
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В контексте развёртывания новых постглобальных процессов рассматривается диалектика фундаментальных и акту-
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Постановка проблемы. В соотношении цен-
тростремительных и центробежных процессов 
заметны как фундаментальные основания, свя-
занные с циклизмом развития культурно-циви-
лизационного миров ойкумены, так и актуальные, 
характеризующие постглобальные процессы, 
ориентированные на региональные особенности 
и выявившие необходимость преимуществен-
ной опоры на эндогенные модели социально-
экономического развития. В итоге послевоенное 
устройство мира находится в состоянии актив-
ного и кардинального пересмотра. Одновременно 
как «лагерь стран социализма», так и западные 
государства переживают болезненные трансфор-
мации, накладывающийся на особенности куль-
туры постмодерна. Вместе с тем, попытки неко-
торых лидеров моноцентричного мироустройства 
и сторонников либеральных штампов сохранить 
во что бы то ни стало прежнее господство натал-
киваются на ожесточённое сопротивление же-
лающих сохранить свою идентичность и модели 
жизнеустройства стран. В результате в форми-
ровании течений регионализма и сепаратизма 
повсеместно сплетаются совершенно разнород-
ные субъективные потоки, сходятся различные 
объективные основания и рождаются достаточно 
противоречивые процессы.

Вместе с тем, соотношение прав и обязан-
ностей между центром и регионами, характер 
потоков ценностей и капиталов между ними, 
воспринимаемые как несправедливые, часто ста-
новятся основанием движений сепаратизма. По-
рой (например, в случае Югославии, Ливии, Си-
рии и т.п.) сепаратизм активно инициируется и 
поддерживается извне.

Анализ публикаций. Издавна мыслителей 
привлекают взаимосвязи социально-экономи-
ческого развития и охраны своей идентичности 
как основания особого социокультурного полот-
на, рождающего взаимное доверие и понима-
ние. Платон, Аристотель, М. Бреслер, П. Бурдье, 
В. Геец, П. Гиллин, Т. Гоббс, Э. Дюркгейм, Р. Кол-
линз, П. Леру, Дж. Локк, Е. Морозов, Ю. Осипов, 
В. Парето, А. С. Пигу, Дж. Ролз, Ж. Тюрго, и др. 
выясняли закономерности общественных основ 
хозяйственного развития. Дж. Бенигер, А. Буз-
галин, В. Иноземцев, М. Кастельс, А. Колганов, 
Р. Мейсгрейв, Дж. Нейсбит, С. Платонов, Я. Ре-
жабек убедительно продемонстрировали связь 
успешных моделей футуродизайна с гуманиз-

мом. Аспекты взаимосвязи организационно-эко-
номической децентрализации / децентрализации 
и нарушений в балансе интересов с тенденциями 
сепаратизма убедительно исследовали Л. Абызо-
ва, Дж. Айкенберри, Р. Аксельрод, С. Бабурин, 
Ю. Барсегов, Дж. Бертон, И. Байрамов, Л. Берде-
гулова, А. Большаков, Г. Вельяминов, Й. Джен-
сон та Ф. Меранд, М. Дойч, А. Кротов, В. Собо-
лев, Г. Солдатова, Е. Соловьёв.

Формулировка исследовательской задачи. 
В сложившейся ситуации цель статьи – рас-
смотрение фундаментальных и актуальных 
экономических предпосылок постглобально-
го сепаратизма сквозь призму трансформаций 
международных экономических отношений. Так, 
обеспечение кластерно-синергетичной эффек-
тивности инноваций социетального масштаба и 
подготовка цепной реакции последующих транс-
формаций в региональной геостратегии требует 
концентрации (территориальной локализации, 
целевого выделения, методологического очерчи-
вания, поддержки не только общей среды транс-
формаций, но и «точек конденсации» изменений). 
Изучение диалектики внешних и внутренних 
тенденций в осуществлении тенденций децен-
трализации – задача данного материала. 

Изложение основного материала. Развёрты-
вание постглобализации ставит перед человече-
ством массу исторических вызовов, существенно 
меняя соотношение позитивных и негативных 
рисков, ресурсных комбинаций в достижении 
новых перспектив [1-5]. На фундаментальных 
основаниях сепаратизма появляются актуаль-
ные акценты. Соответственно им, в трансформи-
рующейся среде привнесённые глобализацией 
возможности могут быть либо нарощены, либо 
утрачены; накопленный потенциал или активи-
зирован, или потерян, – в частности, под воз-
действием качества власти и управленческих 
решений в вопросах регионализации и децентра-
лизации, регулирования и саморегулирования.

Значительная часть потенциала изменений, 
способных дать новые импульсы сепаратизму, 
сосредоточена в сфере международных отно-
шений. Возникновение перед человечеством (во 
многом из-за его жизнедеятельности) глобаль-
ных проблем вовсе не породило общего взаимо-
понимания и объединения возможностей. Рас-
ширение технико-технологического потенциала 
отнюдь не привело к выравниванию уровней и 
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качества жизни. Наоборот, прорывы лидеров 
опираются и на хозяйственные рудименты и об-
щую архаику мировой периферии, ограбляемой 
ими [6-10]. 

Безусловно, с одной стороны, глобализация 
мира подчиняет общим процессам всех – хоть 
и по-разному. С другой, утопия «подтягивания» 
мировым сообществом аутсайдеров и «вхожде-
ние стройными рядами» всех стран в инфор-
мационную эру технотронного могущества не 
оправдалась. Некоторые экономики оказываются 
в инфообществе, другие располагаются на про-
мышленной стадии, третьи застревают в аграр-
но-доиндустриальному хозяйстве. Более того, 
можно найти модель успешного существования 
общества на каждом уровне. И, соответственно, 
модель общественного согласия и информацион-
ной устойчивости. К тому же выбор может быть 
разным не только для стран, но и отдельных ре-
гионов одной страны. В мире, как известно, соре-
зонируют сонмы цивилизаций, социокультурных 
стилистик, сводимых в культурные миры. При-
чем неравномерность исторического процесса и, 
как следствие этого, наличие межформационных 
взаимодействий в разные исторические эпохи 
выступает одним из факторов исторического 
многообразия. Иначе говоря, пространственное 
разнообразие истории дополняется неравномер-
ным развитием во времени. Сейчас под доми-
нантой атрибутов социальной системы хранят-
ся социальное неравенство и иерархия связей 
«центр – полупериферия – периферия» (хотя 
они теряют полярность и явный экономизм). 
Центр оформляется в несколько анклавов, а пе-
риферия характеризуется не столько организа-
ционными формами, сколько маргинализованных 
массами и экзотикой отношений. Налицо отноше-
ния центра и периферии, но нет в явном виде их 
самих как специфических структурных уровней. 
Причем трансформируется и пространство сопо-
ставления. Часть «отсталого Юга», модернизиру-
ясь, «дрейфует» на «Север», тогда как бывший 
«Восток» разламывается и, деиндустриализуясь, 
отпадаяет фрагментами от «Севера», оказываясь 
периферией и полупериферией, ранее по обык-
новению связываемой с «Югом».

Соответственно трансформируются и орга-
низационно-экономические факторы успеха. 
Долгое время национальные государства были 
наиболее эффективной формой социальной ор-
ганизации, сцементированной общностью языка, 
мифов, культуры и социального наследия. Нача-
ло XX в. зафиксировало наличие нескольких об-
разований, которые смогли сконцентрироваться 
перед очередным вызовом истории и явно при-
надлежали к модели национальных государств. 
Вариант федеративного объединения сначала 
«проигрывал состязания», но постоянно полу-
чал реванш в жизни империй. Соответственно, 
северо-американская модель федеративной ре-
спублики позднее продемонстрировала свои пре-
имущества, передав опыт разнообразным стра-
нам. Именно на этой основе северо-американские 
штаты обросли множеством наднациональных 
организаций; военных, торговых, кредитно-де-
нежных, политических, научных и др. Тем бо-
лее после Гражданской войны и Реконструкции 

распространение стали получать децентрализо-
ванные модели федераций, а национальные го-
сударства со временем потеряли эластичность и 
переросли в многонациональные режимы. В то 
же время, в условиях кризиса, с одной стороны, 
именно государства наиболее ответственно отно-
сились к защите граждан и отбора средств само-
сохранения, с другой, – сформировались основы 
более разнообразной реальности, что должно не-
посредственно учитываться в организационно-
экономических решениях [11-14].

В этой ситуации обеспечение баланса обще-
го и частного в соотношении интересов, прав и 
обязанностей посредством всего диапазона де-
централизации и регионализации, регулирова-
ния и саморегулирования позволяет повлиять 
на решение вопроса о том, обострят ли новые 
тенденции борьбу разноуровневых эгоизмов или 
же усилят интеграционный потенциал соборно-
сти как единства разнородного. Закон неравно-
мерности исторического развития характеризует 
«зигзаги истории», на которых одни «обгоняли, 
не догоняя» других. Одним из ведущих факто-
ров этого становится появление и закрепление 
Сверхпроекта развития, рождающего чувство 
сопричасности к общественным свершением и 
позволяющего как найти своё место в нём, так и 
осуществлять развитие своих сущностных сил, а 
также гордости за его свершения [15-21].

Потенциал регионального управления су-
щественно отличается как от государственного, 
так и от корпоративного, в т.ч. – комплексным 
естественным использованием местных аутен-
тичных подходов и опорой на автохтонные хо-
зяйственные традиции и уклады. Изменению 
геостратегического регионального позициониро-
вания при межпарадигмальном переходе всегда 
сопутствует усиление социально-экономической 
неупорядоченности, хаотичности. Эффективное 
управление хаосом при этом предполагает прио-
ритетность гибкости, включения стимулирования 
желательных поведения, событий и процессов, 
поддержания баланса между техникой перемен, 
тактикой действий, стратегией и мегастратегией 
трансформаций. Соответственно, череда Сверх-
проектов жизнедеятельности и развития опира-
ется на множество конкретных инновационных 
кластеров, воплощающих базовые цели и ценно-
сти. Обеспечение лидирующего места, как пра-
вило, связано с обеспечением новых форм для 
традиционных ценностно-смысловых комплексов 
и поиском продуктивного вектора социального 
согласия в условиях «стабильной нестабильно-
сти». Некоторые наиболее важные черты иннова-
ционного менеджмента обусловлены сочетанием 
элементов закрытости и открытости, социально-
экономических систем и несистемных целостно-
стей, поддержанием точек развития и общей ре-
гиональной среды, организации регулируемых, 
саморегулируемых и нерегулируемых процессов 
жизнедеятельности (в частности, хозяйствен-
ной), тогда как зонами наиболее активного и 
мотивированного организационно-экономическо-
го поиска могут стать территории интенсивных 
международных контактов [22-28].

Разумеется, сам процесс преобразований мо-
жет происходить с большими или меньшими 
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эксцессами. Важно, чтобы он не стал отказом от 
модерна, контрмодерном, а расширил ресурсно-
методологическую базу жизнедеятельности и 
развития каждого именно при интеграции сози-
дательных потенциалов, в том числе, и модерна, 
и традиции. Крайне существенно, чтобы поле со-
циального и индивидуального творчества увели-
чивалось, а качество и длительность жизни на-
селения – возрастало [29-32].

На данный же момент, с одной стороны, в гло-
бальном масштабе накоплена достаточная мате-
риально-техническая база как удовлетворения 
потребностей, так и воспроизводства ойкумены, с 
другой, – техногенное давление на окружающую 
среду и само человечество стало критичным. 
Усилением в глобальных масштабах постинду-
стриальных черт производственных отношений, 
глобализацией международной экономики (в 
частности, конкурентных отношений) создают-
ся объективные предпосылки для обеспечения 
постиндустриального уровня производственной 
демократии и развития представлений о соци-
ально ответственном поведении каждого. К числу 
характерных особенностей новых экономических 
моделей относятся как известная гуманизация 
экономики, так и проявление элементов мерито-
кратии. Одновременно массово воспроизводятся 
модели альтернативного образа жизни, усили-
вается значение непроизводственного измере-
ния жизнедеятельности (прежде всего, учения 
и игры). Хозяйственные признаки нового этапа 
развития проявляются, например, в формиро-
вании беспрецедентной структуры потребления, 
когда в качестве основных предметов спроса всё 
чаще выступает «духовная пища» и информа-
ция, а также средства их доставки, обработки и 
анализа. В экономической структуре приоритет-
ное значение приобретает сфера услуг (в част-
ности, информационных), а также индустрия 
досуга. Между тем, даже страны, сумевшие на 
каком-то исторически ограниченном отрезке 
времени совершить модернизационный рывок 
и улучшить свое положение в системе между-
народных экономических отношений путём со-
кращения издержек, в частности – заработной 
платы и пенсионных выплат, впоследствии были 
вынуждены кардинально пересматривать свое 
отношение к этому вопросу либо упускали по-
зитивную динамику экономического роста. Тем 
более сложно рассчитывать на пристойное место 
национального хозяйства и долгосрочную конку-
рентоспособность отечественных фирм без каче-
ственного развития корпоративной организации 
отношений интеллектуальной деятельности в 
формируемом сегодня на базе экономики знания 
глобальном разделении труда. Факторы эконо-
мии на масштабах производства перестают быть 
определяющими. При этом гибкость и адекват-
ность переменам организационно-экономических 
решений (прежде всего, комбинирование регу-
лируемости и саморегулируемости) позволяет 
успешно противодействовать эксцессам сепара-
тизма, творчески используя высвобождающуюся 
хозяйственную энергию [33-39].

При этом осуществление назревших измене-
ний оптимизируемо с учётом базовых ценност-
но-смысловых комплексов каждого из куль-

турно-цивилизационных миров, его устоев и 
традиций, выработанных общеприемлемых норм 
хозяйственной жизни и социального согласия. 
Вместе с тем, кризисность может воспринимать-
ся как толчок не к развитию, а к консервации 
и даже деградации, инициируя подчас попытки 
экономии на стимулах к творчеству. Так, после 
порывов высокого Модерна опять востребуют-
ся приметы традиций в виде религий, суеве-
рий, мистицизма. Одновременно человечество 
утрачивает веру в торжество высокого Модерна 
информацию и разум. Существует жизненная 
заинтересованность в отсталости прочих для пе-
разитирования на их ресурсных базах. Высокий 
Модерн оказался бессилен культуртрегерски 
насаждать единство модели жизнеустройства и 
развития разнообразным культурно-цивилиза-
ционным мирам. Оказалось возможным уничто-
жить, но не навязать. Под личиной форм ими-
тационной демократии действовали совсем иные 
силы. А иноземная прививка часто становилась 
отравой. События последних лет столь же крас-
норечиво свидетельствуют о закате вульгарного 
мультикультурализма.

Условия «гиперконкуренции», широкое ис-
пользование как экономических, так и неэконо-
мических методов давления вынуждают к воз-
рождению протекционизма, приоритетной опоре 
на эндогенные модели развития. Консолидация 
же созидательных усилий в обществе требует 
согласия его членов с базовыми принципами и 
механизмами, действующими в нём, что созда-
ёт предпосылки усиления взаимодействия с до-
статочно постоянными партнёрами, в котором 
хозяйственный быт переплетен с социокультур-
ным. Так возникают клики (как более частые и 
прочные контакты, нежели прочие), а формой 
относительно стабильного стратегического пар-
тнёрства в разнообразных социокультурных 
стилистиках становятся культурно-цивилизаци-
онные миры, объединяемые общностью базовых 
ценностно-смысловых комплексов, среди кото-
рых крайне важным является восприятие спра-
ведливости и отношения к действительности как 
справедливой. Вместе с тем, нарастают и попыт-
ки поддержания разрыва между качеством жиз-
ни в разных регионах мира при распространении 
единства шаблонов консьюмеризма с использо-
ванием таких инструментов неоимпериализма, 
как Всемирная торговая организация, Между-
народный валютный фонд и т.д., с применением 
их стандартов и стереотипов. Это актуализиру-
ет защитные силы культурно-цивилизационных 
миров и меры использования баланса прав и от-
ветственности, централизации и децентрализа-
ции в отношении сепаратизма. 

Выводы. Перед ойкуменой остро встал вопрос 
качества стратегического управления перемена-
ми и адекватности элит: как региональных, так 
и общенациональных - вызовам времени. С уси-
лением в планетарном масштабе тенденций пост-
глобализации в выработке проектов развития и 
в практическом осуществлении регулирования 
резко возросла роль разноуровневых регионов (в 
том числе, культурно-цивилизационных миров) и 
региональных объединений. Сумеют ли они стать 
инновационными кластерами на традиционных 
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для себя ценностно-смысловых основах зависит, 
во многом, от качества стратегического управле-
ния в них. Так, на плечи принимающих решения 
ложатся безотлагательные задачи проведения 
обновления своих культурно-цивилизационных 
миров, но в приемлемых для населения формах, 
без разрушения остовов существования и раз-
вития, вызывающего отторжение и сепаратизм. 
Для постсоветского пространства эта проблема не 
только обогащается особенностями собственной 
истории, но и является критичной: вне её эффек-
тивного разрешения трудно говорить и о гума-
низации и развитии, и о выживании в условиях 
гиперконкуренции и обострённого соперничества. 

В этой ситуации обеспечение баланса обще-
го и частного в соотношении интересов, прав и 

обязанностей посредством всего диапазона де-
централизации и регионализации, регулирова-
ния и саморегулирования позволяет повлиять на 
решение вопроса о том, обострят ли инновации 
борьбу разноуровневых эгоизмов или же усилят 
интеграционный потенциал соборности разно-
родного.

Дальнейшие исследования в вопросах оп-
тимизации процессов децентрализации и ре-
гионализации хозяйственной жизни под воз-
действием тенденций ориентируют, прежде 
всего, на углублённый анализ особенностей 
социокультурного пространства регионов и 
систем стратегического управления как фак-
торов успешного социально-экономического 
развития.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ 
СЕПАРАТИЗМУ В КОНТЕКСТІ НАРОСТАННЯ ПОСТГЛОБАЛИЗМУ 
У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Анотація
У контексті розгортання нових постглобальних процесів розглядається діалектика фундаментальних і актуальних 
підстав сепаратизму. Розкриваються його економічні і організаційно-адміністративні передумови. Викриваються його 
сутність і форми. Рекомендуються додаткові ефективні заходи до протидії йому.
Ключові слова: постглобальне становище, сепаратизм, регулювання, саморегулювання. 
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DECENTRALIZATION AND ECONOMIC-INSTITUTIONAL BACKGROUND 
OF SEPARATISM IN THE CONTEXT OF POST-GLOBALISM RISING 
IN INTERNATIONAL RELATION

Summary
Dialectics of fundamental and actual reasons of separatism are considered in the context of the development of new 
Post-Global processes. Its economic, organizational and administrative preconditions are opened. Its essence and form are 
dethroned. Additional effective measures to oppose it are recommended. 
Key words: Post-Global condition, separatism, regulation, self-regulation.
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