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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ  
ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

В статті проаналізовано обсяги та джерела зовнішнього й внутрішнього інвестування економіки Запорізької області 
за період 2011-2015 рр. та визначено найбільш суттєве джерело інвестицій. Найбільш пріоритетними галузями для 
інвестування визначено надання туристично-оздоровчих послуг, виробництво біопалива та сільськогосподарської 
продукції. В якості заходів зі збільшення обсягів внутрішнього інвестування запропоновано створення пільгових умов 
оподаткування для підприємств найбільш пріоритетних галузей та бюджетне фінансування.
Ключові слова: обсяги й джерела інвестування, внутрішні інвестиції, надання туристично-оздоровчих послуг, вироб-
ництво біопалива, виробництво сільськогосподарської продукції.

Постановка проблеми. За оцінками експер-
тів в протягом 2017 і 2018 років на економічну 
динаміку в Україні впливатимуть: уповільнен-
ня відновлення світової економіки, дефіцит зо-
внішнього фінансування, ескалація конфлікту на 
сході країни, незадовільна реалізація реформ, 
згортання інвестиційних програм через макро-
економічну невизначеність [13].

У січні-лютому 2017 р. порівняно з відповідним 
періодом попереднього року в Запорізькій облас-
ті зафіксоване скорочення виробництва сільсько-
господарської продукції – на 9,3%, скорочення 
обороту роздрібної торгівлі склало 4,0%, реальна 
заробітна плата (з урахуванням змін споживчих 
цін) у січні 2017 р. в порівнянні з груднем 2016 р. 
зменшилась на 6,0%. При цьому зросли сума за-
боргованості з виплати заробітної плати – на 
20,1%, ціни на споживчому ринку – на 2,2%, ціни 
на послуги ресторанів та готелів – на 1,4%, ціни 
у сфері охорони здоров’я – на 1,5%, у сфері осві-
ти – на 2,4% [11]. Наведені дані свідчать про кри-
зовий стан економіки регіону. Найбільш бажаним 
засобом виходу з кризи є залучення внутрішніх 
та зовнішніх інвестицій до галузей регіональної 
економіки, що мають значний виробничий потен-
ціал при низькій капіталоємності виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показав, що питанням залучення інвестицій, 
розробки перспективних планів інвестування, 
обгрунтуванню ефективності фінансування окре-
мих галузей економіки регіону присвячена вели-
ка кількість наукових праць вітчизняних вчених, 
серед яких слід зазначити: В.М. Зайцеву, Т.С. Ку-
кліну, Н.Г. Фатюху, С.В. Маркову, А.М. Ткаченко 
та інших. Однак на сьогодні, зважаючи на по-
гіршення інвестиційної привабливості Запорізь-
кого регіону, а також на негативну динаміку 
більшості економічних показників, існує потреба 
у визначенні найбільш пріоритетних напрямів та 
джерел інвестування економіки області.

Постановка завдання. Метою статті є обгрунту-
вання пріоритетних напрямів інвестування еконо-
міки Запорізької області та визначення найбільш 

оптимальних джерел інвестування. Досягнення 
мети обумовлено виконанням таких завдань:

– проаналізувати обсяги та джерела зовніш-
нього й внутрішнього інвестування економіки За-
порізької області за період 2011-2015 рр. та ви-
значити найбільш суттєве джерело інвестицій;

– визначити й обгрунтувати найбільш пер-
спективні для інвестування галузі економіка За-
порізького регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
порізька область є одним з найбільш привабливих 
регіонів України щодо інвестування завдяки на-
копиченому промисловому потенціалу, наявності 
природних багатств та виробничих ресурсів, сут-
тєвому науково-технічному потенціалу, розвитку 
транспортної інфраструктури та банківської сис-
теми, географічному розташуванню. Прикладами 
успішного інвестування в області є ряд потуж-
них підприємств з іноземним капіталом, а саме: 
ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич», 
ЗАТ «Запоріжкран», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», 
Дочірне підприємсто «ІМІДЖ ХОЛДИНГ» Акці-
онерної компанії «ІМІДЖ ХОЛДИНГ АПС». На 
території області працюють представники світо-
вих брендів: фінляндська компанія «Konecranes», 
французька «Company national du Ron», ав-
стрійська компанія «Activ Solar», компанія Мо-
нако «Eurocape New Energy», данська компанії 
«Carlsberg», італійська компанія «IVECO» [9]. 
Найбільш привабливими для іноземного інвесту-
вання є галузі з виробництва харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, 
металургійного виробництва та виробництва го-
тових металевих виробів, здійснення операцій з 
нерухомим майном, оренди, інжинірингу та на-
дання послуг підприємцям, а також торгівля, ре-
монт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку.

Однак, як свідчать дані табл. 1, обсяги іно-
земного інвестування протягом останніх п’яти 
років мали негативну динаміку. Найбільшого 
скорочення обсягів фінансування зазнали під-
приємства, що здійснюють операції з нерухо-
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містю, торгівля та металургійне виробництво. 
Основними перешкодами для інвестування в 
Запорізькій області за результатами опитуван-
ня, яке проводилося у лютому-березні 2016 року 
за ініціативою облдержадміністрації Управлін-
ням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності і в якому прийняло участь 69 най-
більших компаній регіону, визначено: високий 
рівень корупції, робота судової системи, строки 
розгляду документації державними органами, а 
також податковий режим і митні процедури [6]. 
Обсяг іноземних капітальних інвестиції, безпе-
речно, є вагомим чинником, що впливає на об-
сяги виробленого ВВП та визначає конкуренто-
спроможність національної економіки.

Однак, для Запорізької області частка таких 
інвестицій в загальній сумі становить не біль-
ше 2% (табл. 2). Найбільш суттєвим джерелом 
капітальних інвестицій є власні кошти підпри-
ємств та організацій. Слід зазначити, що про-
тягом 2011-2015 років спостерігалось невпинне 
зростання обсягів самофінансування місцевих 
підприємств. Така ситуація не є позитивною, з 
огляду на те, що залучення вільних коштів на 
розвиток й розширення виробничої сфери по-
збавляє фінансування невиробничої й соціальної 
сфер вітчизняних підприємств. В умовах розви-
нутих економічних відносин головним джерелом 
інвестиційних коштів є заощадження населення, 
що зберігаються в установах банків. Однак для 
української економіки це є наразі нездійсненим 
з огляду на масове зубожіння населення та висо-
кий рівень недовіри до банківських установ.

Вирішення проблеми пошуку джерел вну-
трішнього інвестування, на наш погляд, може 
бути реалізоване шляхом або зменшення ставок 
оподаткування, що надасть можливість підпри-
ємствам отримати додаткові інвестиційні кошти, 
або навпаки – підвищення податкових ставок з 
метою здійснення інвестування за рахунок ко-
штів місцевих бюджетів за умов надання біль-
ших повноважень місцевій владі в світлі адміні-
стративної реформи.

Спрогнозувати ефективність запропонованих 
заходів однаково складно, зважаючи на низьку 
інвестиційну активність суб’єктів господарюван-
ня із-за високої економічної невизначеності біз-
нес-середовища з одного боку, і значного рівня 
корумпованості влади з іншого боку. Вважаємо, 
що найбільш перспективними для інвестування 
видами економічної діяльності в Запорізькому 
регіоні, з огляду на наявний виробничий потен-
ціал, достатньо високий попит на кінцеву про-
дукцію та порівняно невелику капіталоємність 
виробництва, є надання туристично-оздоровчих 
послуг, виробництво біопалива та сільськогоспо-
дарської продукції. 

Запорізька область має потужний рекреацій-
но-курортний та туристичний потенціал, який 
обумовлений наявністю берегової лінії Азовського 
моря довжиною біля 350 км, прибережними пей-
зажами Дніпра, джерелами мінеральної води й 
лікувальними грязями, 6 563 пам’ятками археоло-
гії, 1 700 історичними пам’ятками, 32 пам’ятками 
монументального мистецтва, 20 пам’ятками нау-
ки й техніки, 12 об’єктами культурної спадщини 
регіону. На Азовському побережжі та в акваторії 
р. Дніпро в регіоні функціонує близько 500 оздо-
ровчих закладів та понад 20 садиб зеленого ту-
ризму. Однак ефективному використанню зазна-
чених вище конкурентних переваг унікального 
ресурсного потенціалу Запорізького регіону за-
важають: низька якість складових туристичного 
продукту (непристосованість для туристичних 
відвідувань значної частки природних територій 
та об’єктів культурної спадщини, низька якість 
туристичних послуг); нераціональне державне 
управління у сфері туризму й відпочинку (невід-
повідність нормативно-правового та організацій-
но-фінансового забезпечення існуючим параме-
трам туристичного потоку).

Запорізька область має достатній потенціал 
для розвитку виробництва майже всіх відомих 
на сьогоднішній день видів біопалива. У 2009 р. 
Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію 
Державної цільової науково-технічної програми 

Таблиця 1
Динаміка залучення іноземних інвестицій  

у Запорізьку область протягом 2011-2015 років, млн. дол. США

Показники
Роки Темп росту 

2015 р. / 
2011 р., %2011 2012 2013 2014 2015

Обсяг прямих інвестицій 975,7 1144,2 1124,7 885,2 931,7 -4,5
Країни ЄС 743,1 911,7 844,1 647,9 714,7 -3,8
Країни СНД 6,7 10,8 9,7 - - -
Інші країни 225,9 221,7 270,9 237,2 217,0 -3,9
За галузями:
виробництво харчових продуктів, напоїв та тю-
тюнових виробів 251,7 286,0 277,7 245,5 229,0 -9,0

машинобудування 238,9 204,4 158,1 154,2 150,9 -36,8
металургійне виробництво та виробництво гото-
вих металевих виробів 158,1 199,5 147,6 94,4 94,6 -40,17

здійснення операцій з нерухомим майном, орен-
ди, інжинірингу та надання послуг підприємцям 108,0 123,5 81,2 41,0 35,8 -66,9

підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, по-
бутових виробів та предметів особистого вжитку 97,5 74,7 64,7 47,6 43,9 -55,0

Джерело: складено автором за даними [5]



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 7

3 (16), August 2017

розвитку виробництва та використання біологіч-
них видів палива [2]. Відповідно до Закону «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
сприяння виробництву та використанню біо-
логічних видів палива» [1] починаючи з 1 січня 
2010 року на 10 років звільняється від оподат-
кування прибуток виробників біопалива, отри-
маний від продажу біопалива. Також до 1 січня 
2019 року дозволяється застосування бонусної 
амортизації для нових основних фондів підпри-
ємств, передбачена нульова ставка акцизного 
збору на етиловий спирт, який використовується 
підприємствами для виготовлення біоетанолу та 
біодизеля. Також не аби яку зацікавленість до 
реалізації проектів з виробництва біопалива ви-
являє й місцева влада. Однак, обсяги виробни-
цтва паливних брикетів та гранул з деревини та 
іншої природної сировини в Запорізькій області 
протягом 2011-2015 рр. мали різноспрямовану 
динаміку: у 2012 р. спостерігалося зростання на 
26% в порівнянні з попереднім роком, у 2013 р. – 
скорочення на 38%, у 2014 р. – зростання на 62%, 
у 2015 р. – скорочення на 25%. Темп зростання 
показника у 2015 р. по відношенню до 2011 р. 
склав –4,5% [3].

Основними перепонами для подальшого роз-
витку виробництва біопалива наразі є: відсут-
ність на ринку організованої форми забезпечен-
ня виробників сировиною; недостатня кількість 
компаній, що спеціалізуються на постачанні 

палива для біоенергетичних установок; нерегу-
льована ціна на біомасу сільськогосподарського 
походження із-за малої кількості постачальни-
ків та відсутності конкуренції [4], нерентабель-
ність малого та середнього за обсягами виробни-
цтва. Погоджуємося з думкою Гелетухи Г.Г. та 
Желєзнової Т.А., що створення біржі біопалива 
з представництвами в кожній області України 
створить можливість доступу виробників до си-
ровини, споживачів – до необхідного виду біо-
палива та сприятиме розробці й встановленню 
певних стандартів якості продукції. Проблему 
укрупнення виробництва необхідно вирішувати 
за рахунок внутрішніх інвестицій: коштом під-
приємств та місцевих бюджетів.

Відповідно даним Інвестиційного паспорту 
за 2016 р. Запорізька область є одним з най-
більших виробників сільськогосподарської та 
харчової продукції серед регіонів України. Пло-
ща сільськогосподарських угідь області скла-
дає 2246,3 тис. га, (5,4% сільгоспугідь Украї-
ни), зокрема 1904,0 тис. га ріллі та 240,7 тис. га 
зрошувальних земель. В області функціонує 
3009 сільськогосподарських підприємств, зокре-
ма 2305 селянських (фермерських) підприємств 
[7]. Центральне місце в рослинництві в даний час 
і на перспективу займає зерновий підкомплекс. 
Статистичні дані свідчать про зростання обсягів 
виробництва зернових та зернобобових культур 
у 2015 р. по відношенню до 2011 р. на 24%. Осно-

Таблиця 2
Капітальні інвестиції в економіку Запорізької області  
за період 2011-2015 років за джерелами фінансування

Капітальні інвестиції за 
джерелами фінансування

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

тис. грн.
усього 6676525 7204369 6838810 7034504 7794285
у т.ч. за рахунок:
коштів державного бюджету 224785 385667 427270 8463 45555
коштів місцевих бюджетів 148492 347635 245341 187436 705341
власних коштів підприємств та 
організацій 4175849 4561895 5009505 5672225 6705594

кредитів банків та інших позик 1555554 1143260 702173 841676 200213
коштів іноземних інвесторів 143192 18801 26672 129621 …*
коштів населення на будівни-
цтво житла 108930 512690 334706 157014 84062

інших джерел фінансування 319723 234421 93143 38069 …*
у % до загального обсягу
усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
у т.ч. за рахунок:
коштів державного бюджету 3,4 5,4 6,2 0,1 0,6
коштів місцевих бюджетів 2,2 4,8 3,6 2,7 9,0
власних коштів підприємств та 
організацій 62,6 63,3 73,3 80,6 86,0

кредитів банків та інших позик 23,3 15,9 10,3 12,0 2,6
коштів іноземних інвесторів 2,1 0,3 0,4 1,9 …*
коштів населення на будівни-
цтво житла 1,6 7,1 4,9 2,2 1,1

інших джерел фінансування 4,8 3,2 1,3 0,5 …*

Примітка:
*Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфі-

денційності інформації.
**Джерело [8]
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вною технічною культурою Запорізької області є 
соняшник, при цьому спостерігається скорочення 
обсягів його виробництва у 2015 р. по відношенню 
до 2011 р. на 4% [10]. Пріоритетним напрямком 
розвитку тваринництва на найближчі декілька 
років визначено птахівництво та свинарство, при 
цьому поголів’я свиней скоротилося у 2015 р. по 
відношенню до 2011 р. на 11%, а поголів’я птахів 
зросло на 7% [12].

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Аналіз обсягів та джерел зовнішнього й вну-

трішнього інвестування економіки Запорізької об-
ласті за період 2011-2015 рр. показав, що обся-
ги іноземного інвестування протягом зазначеного 
періоду мали негативну динаміку й становили не 
більше 2% в загальній сумі інвестицій. Натомість 
обсяги самофінансування місцевих підприємств 
невпинно зростали й становили від 62,6 до 86%. 
Отже, найбільш оптимальним джерелом інвести-
цій наразі є кошти підприємств. Однак спрямуван-
ня підприємствами власних коштів на розвиток 
виробництва здійснюється за рахунок недофінан-

сування невиробничої й соціальної сфер. Тому 
заходами збільшення обсягів внутрішнього інвес-
тування можуть бути створення пільгових умов 
оподаткування найбільш пріоритетних галузей та 
бюджетне фінансування.

2. Найбільш перспективними для інвестуван-
ня видами економічної діяльності в Запорізькому 
регіоні, з огляду на наявний виробничий потен-
ціал, достатньо високий попит на кінцеву про-
дукцію та порівняно невелику капіталоємність 
виробництва, є надання туристично-оздоровчих 
послуг, виробництво біопалива та сільськогоспо-
дарської продукції.

Перспективами подальших розвідок у дано-
му напрямку можуть бути пошуки оптимальних 
заходів розв’язання проблем, накопичених у га-
лузях надання туристичних послуг, виробництва 
біопалива та сільськогосподарської продукції з 
метою створення нових підприємств, підвищення 
продуктивності їх функціонування та конкурен-
тоспроможності, а також підвищення якості ви-
роблюваної ними продукції.
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ІДЕНТИФІКУВАННЯ ВПЛИВУ ДІАГНОСТОВАНИХ  
КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто особливості ідентифікування впливу діагностованих консалтингових проектів на діяльність підприємства-
замовника. Сформовано перелік об’єктів впливу, до якого належать: керуюча система, система комунікацій, персонал, 
збут та дослідження. Запропоновано групи ідентифікаторів впливу за кожним з п’яти об’єктів, що відчувають на собі 
вплив діагностованого консалтингового проекту. Наведено критерії успішності консалтингового проекту. Визначено  
параметри динамічних моделей ідентифікаторів впливу діагностованого консалтингового проекту.
Ключові слова: ідентифікатор впливу, об’єкт впливу, діагностований кон-салтинговий проект, динамічна модель, 
критерії успішності.

Постановка проблеми. Розвиток стратегічного 
планування діяльності машинобудівних підпри-
ємств має виняткове значення для розширення за-
стосування консалтингових проектів з двох причин: 
по-перше, консультаційні послуги є засобом наро-
щення інтелектуального капіталу підприємства, а 
більшість вітчизняних машинобудівних підпри-
ємств перебувають на стадії матеріального, а не ін-
формаційного розвитку; по-друге, тільки в межах 
стратегії довготривалого і стійкого розвитку можна 
виділити ті підсистеми підприємства, які доціль-
но удосконалювати за допомогою зовнішніх кон-
сультантів для досягнення найвищого рівня ефек-
тивності діяльності. Складність ідентифікування 
впливу діагностованих консалтингових проектів на 
діяльність підприємства полягає у величезній роз-
маїтості цих проектів і фактичній неповторності їх 
реалізації в умовах конкретних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у дослідження різних аспектів здій-
снення економічної діяльності промислових під-
приємств зробили такі науковці, як А.О. Босак [1], 
Н.Г. Георгіаді [3],   С.В. Князь [6], В.А. Новицький 
[6], О.І. Тревого [1], Н.О. Шпак [6, 9]. Висвітлення 
окремих теоретичних аспектів економічної діа-
гностики пропонують у своїх працях О.О. Гетьман 
[4], Т.О. Загорна [5], О.Є. Кузьмін [6,7] О.Г. Мель-
ник [7], В.М. Шаповал [4]. Проблемам формуван-
ня економічних засад консалтингових проектів та 
підвищення їх результативності присвячено праці 
В.А. Верби [2], М. Кубра [10], Ф. Уікхема [8].  Про-
те залишаються науково не дослідженими питання 
ідентифікування впливу діагностованих консал-
тингових проектів на діяльність підприємства.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Результати проведених досліджень 
виявили низку проблем методичного і прикладно-
го характеру щодо діагностування консалтингових 
проектів. Більшість з виявлених проблем викликані 
браком інформації щодо успішних проектів, а та-
кож тим фактом, що машинобудівні підприємства 
України не мають ані достатнього досвіду викорис-
тання консалтингових послуг, ані чіткої стратегії 
власного розвитку. Такий стан речей значно зву-
жує поле використання консалтингових проектів 
у практиці вітчизняних підприємств машинобуду-
вання, особливо з урахуванням складної економіч-
ної ситуації в країні та тотальним падінням рівня 
конкурентоспроможності продукції на світовому 
ринку. Однак досвід іноземних компаній свідчить, 

що стійкого успіху на ринку досягають ті гравці, 
які вміють заглянути вперед аж настільки, щоб ви-
явити майбутні інформаційні та знаннєві потреби і 
при цьому визнати, що задовольнити їх власними 
силами або не вдасться, або це стане надто дорого.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
статті є здійсненні іден-тифікування параметрів 
впливу діагностованих консалтингових проектів на 
діяльність підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Діа-
гностування консалтингового проекту на стадії його 
розроблення базується на критеріях, закріплених 
в договорі, а для уникнення конфліктів щодо ви-
бору показників, збору вхідних даних, обчислення 
конкретних значень та інтерпретації результатів 
ми пропонуємо закріпити ці процедури в окремому 
додатку до договору. На стадії розроблення про-
екту ми не маємо реальних даних його впливу на 
роботу підприємства, однак можемо розраховува-
ти прогнозні значення показників, ймовірності на-
стання різних подій і відтак встановлювати межі 
допустимих похибок у розрахунках. Якщо з по-
чатком реалізації консалтингового проекту роз-
рахунки реальних показників відрізнятимуться 
від прогнозних в межах встановлених похибок, це 
свідчитиме про реальність прогнозування подаль-
ших впливів на бізнес. Незначні відхилення допус-
каються, але тільки, якщо вони не спрямовані в 
той самий бік, бо в цьому випадку можливе настан-
ня лавиноподібного куму-лятивного ефекту, який 
знівелювати на стадії впровадження буде вже не-
мож-ливо.

Якщо розробники проекту мають доступ до да-
них управлінського обліку замовника за останні 
періоди (не менше 20-ти) і ці дані є повними і до-
стовірними, то виправдано провести математичне 
моделювання залежностей показників, які є кри-
теріями успішності проекту, від дискретних зна-
чень тих показників, які будуть безпосередніми 
об’єктами впливу консалтингу. Якщо, наприклад, 
критерієм успішності консалтингового проекту є 
приріст обсягу збуту, то слід перевірити чи була 
чітка залежність обсягу продажів від показників 
якості клієнтської бази, цінових коливань, рівня 
конкуренції тощо. В умовах багатокритеріальності 
доцільно встановити тісноту зв’язку кожного кри-
терію від його незалежних змінних окремо, попар-
но і в загальному комплексі, що дозволить усунути 
з розгляду показники, які є мало значимі, або ду-
блюються іншими показниками.

© Бортнікова М. Г., 2017
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Розрахунок інтервалів довіри та діапазону до-
пустимих значень постійно контрольованих показ-
ників дає змогу уточнити постановку завдання і 
уникнути багатьох суперечностей між замовником 
та виконавцем як на стадії проектування, так і при 
визнанні готового проекту успішним. 

Результати діагностування консалтингового 
проекту на стадії розроблення використовуються 
двояко: по-перше, вони є підставою вважати, що 
проект має високу ймовірність бути визначним 
успішним, а по-друге – ці дані дають можливість 
ідентифікувати параметри впливу проекту на ді-
яльність підприємства.

Ідентифікація впливу діагностованих консал-
тингових проектів на діяль-ність підприємства-
замовника визначається насамперед переліком 
об’єктів цього впливу. Цим об’єктами можуть бути 
цілі підсистеми підприємства чи їх окремі елемен-
ти, бізнес-процеси, конкретні функції менеджмен-
ту, методи впливу на керовану систему чи окремі 
показники діяльності. Різнорідність об’єктів впливу 
значно ускладнює завдання проектантам, тому для 
універсалізації механізму ідентифікування впли-
ву діагностованих консалтингових проектів на ді-
яльність підприємств ми рекомендуємо зводити ці 
об’єкти до конкретних бізнес-процесів або функцій 
менеджменту. Щоб уникнути конфлікту функціо-
нального та процесного підходів до управління мо-
жемо розглядати не самі об’єкти, а фактори або 
наслідки впливу на них в розрізі окремих підсис-
тем управління чи їх елементів (табл. 1).

У нашому випадку об’єктами виступають ке-
руюча система, система ко-мунікацій, персонал, 
збут та дослідження. Ми свідомо не розглядаємо 
вплив на фінансові результати, оскільки вони є на-
слідком зміни системи управління, а також вплив 
на виробництво, бо в нашому випадку консалтин-
говий проект на них не спрямований. Кожен з на-
званих п’яти об’єктів відчуває на собі вплив діа-
гностованого консалтингового проекту, причому 
ідентифікуємо ми цей вплив за допомогою п’яти 
показників по кожному з об’єктів. Кількість по-
казників довільна, однак практика діагностування 
доводить, що їх кількість повинна коливатися в 
межах 3-7 по кожному об’єкту. По різних об’єктах 
кількість ідентифікаторів впливу може коливати-
ся, хоча для подальшої інтерпретації зручніше, 
щоб їх число було однаковим.

Кожен ідентифікатор впливу в межах окре-
мого об’єкта має вагу w

ij
, яка встановлюється 

замовниками виходячи з пріоритетів, які вони 
ставлять перед консалтинговим проектом. Сила і 
напрям впливу запропонованих консалтинговим 
проектом заходів на ідентифікатори впливу ви-
значається темпами приросту відповідних показ-
ників. Якщо значення темпу приросту показни-
ка I

ij
 перевищує одиницю, то маємо позитивний 

вплив. Для того, щоб результати були зручни-
ми для подальшої обробки, показники, значення 
яких має скорочуватися (наприклад, плинність 
кадрів), ми переводимо у зворотній бік (2 – I

ij
). 

Загальний ідентифікатор впливу на конкретний 
об’єкт розраховуємо за формулою:

I w Ii
j

m

ij ij
Ψ =

=
∑

1

,                      (1)

де w
ij
 – вага j-го показника і-го об’єкта;

I
ij
 – значення приросту j-го показника і-го 

об’єкта;

m – кількість показників діагностування об’єкта; 
j ϵ [1, … m].

Кожен з показників (часткові та загальні за 
об’єктами) ми розраховуємо кілька разів, оскіль-
ки вплив діагностованого консалтингового про-
екту на кожен об’єкт буде різним у момент за-
кінчення проектування (прогнозні значення), 
відразу після впровадження і через якийсь час 
після того, проект буде завершений. Тестувати 
ідентифікатори впливу можна скільки завгодно 
разів, ми ж пропонуємо зробити це двічі після 
впровадження – через 3 місяці і через 6 міся-
ців. Довший термін тестування неефективний, бо 
вплив діагностованого консалтингового проекту 
з часом буде важко виділити на фоні загальних 
змін ринкового середовища.

Маючи значення ідентифікаторів впливу за три 
періоди можна визначити, наскільки тривалим і 
стабільним є вплив консалтингового проекту на ді-
яльність підприємства. Для кожного показника ми 
розраховуємо коефіцієнт зміни впливу (затухан-
ня), який відображає, реакцію об’єкта управління 
на регулюючі дії, коли їх активна фаза закінчена:

K
t I I t I I

t t Kij

ij
t

ij
t

ij
t

ij
t

r

=
−( ) + −( )

+
×1 2

1 2

1 0 2 0 1 ,      (2)

де t
1
, t

2
 – час, який пройшов до першого і друго-

го післяпроектного тестування, міс.;
I ij
t0 , I ij

t1 , I ij
t2  – значення приростів показників 

відразу після провадження (t
0
), через 3 (t

1
) і через 

6 (t
2
) місяців після впровадження;

K
r
 – коефіцієнт опору персоналу організацій-

ним змінам, який показує ймовірність невиконання 
вказівок підлеглими (ми прийняли K

r
 = const = 5%).

Такий самий коефіцієнт зміни впливу (затухан-
ня) розраховуємо і для загальних ідентифікаторів 
впливу на кожен об’єкт:
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де I i
tΨ 0( ) , I i

tΨ 1( ) , I i
tΨ 2( )  – загальні ідентифікато-

ри впливу на і-й об’єкт відразу після провадження 
(t

0
), через 3 (t

1
) і через 6 (t

2
) місяців після впрова-

дження.
Коефіцієнти затухання (часткові та групові) 

визначають наскільки стій-кий є вплив консал-
тингового проекту після його остаточного впрова-
дження. Додатне значення коефіцієнтів затухання 
означає, що відповідні показники покращуються 
і протягом певного періоду після реалізації про-
екту. Від’ємне значення означає, що з плином 
часу вплив проекту нівелюється. Розкид значень 
коефіцієнтів затухання [-0,05; 0,05] вважається 
незначним (відкладеного впливу проекту фактич-
но не відчувається), [-0,1; 0,1] – помірним, [-0,25; 
0,25] – сильним, [-0,5; 0,5] – дуже сильним. Тех-
нічно значення коефіцієнтів затухання можуть 
перевищувати 0,5 і навіть бути більшими від оди-
ниці, однак на практиці таких різких коливань 
майже не зустрічається, оскільки це означає при-
ріст контрольованих показників поза активними 
діями проектантів з наростанням понад 3% що-
місяця (до 40% в річному еквіваленті). Це не озна-
чає, що такі прирости неможливі, однак тоді ви-
никає питання щодо бази порівняння показників і, 
крім того, різкі коливання окремих показників все 
одно знівелюються в межах об’єкту впливу.
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Таблиця 1
Ідентифікація параметрів впливу діагностованого консалтингового проекту  

на діяльність машинобудівного підприємства (на прикладі ПАТ «Іскра»)
Об’єкти 
впливу 
(підсис-
теми або 
процеси)

Ідентифікатори впливу (показники)

Сила і 
на прям 
впли ву 
(темпи 

приросту)

Ваги по-
казників 
в межах 
об’єктів

Вплив після впро-
вадження проекту Коефіці-

єнт зміни 
впливу  

(затухання)
через  

3 місяці
через  

6 місяців

К
ер

у
ю

ч
а 

 
п
ід

си
ст

ем
а

Відповідність фактичної кількості управ-
лінців до нормативної 1,038 0,18 1,033 1,026 -0,1933

Коефіцієнт реалізації довгострокових цілей 1,092 0,24 1,081 1,148 0,1000
Коефіцієнт виконання поточних завдань 1,059 0,19 1,042 1,062 -0,0311
Економічність керуючої підсистеми 1,012 0,21 0,942 0,954 -0,2844
Ефективність керуючої підсистеми за про-
дуктивністю праці 1,029 0,18 0,964 0,987 -0,2378

Ідентифікатор впливу на керуючу підсистему 1,0479 – 1,0147 1,0400 -0,0912

С
и
ст

ем
а 

 
ко

м
у
н
ік

ац
ій

Коефіцієнт автоматизації бізнес-процесів 1,152 0,25 1,182 1,24 0,2622
Коефіцієнт інформаційного завантаження 
персоналу 1,054 0,15 1,062 1,085 0,0867

Коефіцієнт автоматизації документообігу 1,127 0,2 1,135 1,148 0,0644
Коефіцієнт автоматизації обробки інформації 1,141 0,18 1,162 1,187 0,1489

Коефіцієнт захищеності інформації 1,169 0,22 1,22 1,257 0,3089

Ідентифікатор впливу на систему комунікацій 1,1341 – 1,1594 1,1926 0,1862

П
ер

со
н
ал

Продуктивність праці 1,034 0,25 1,095 1,062 0,1978
Коефіцієнт завантаження персоналу 1,083 0,14 1,114 1,095 0,0956
Коефіцієнт плинності кадрів 1,063 0,16 1,084 1,092 0,1111
Коефіцієнт володіння технологіями 1,097 0,22 1,142 1,148 0,2133
Коефіцієнт інтелектуальної активності 1,084 0,23 1,11 1,16 0,2267

Ідентифікатор впливу на персонал 1,0709 – 1,1097 1,1129 0,1797

З
бу

т

Частка постійних споживачів 1,029 0,22 1,035 1,042 0,0422
Індекс надійності клієнтської бази 1,032 0,18 1,058 1,062 0,1244
Середній темп приросту клієнтської бази 1,04 0,15 1,062 1,08 0,1378
Індекс зростання якості споживчого капіталу 1,02 0,18 1,03 1,028 0,0400
Капіталовіддача клієнтського капіталу 1,043 0,27 1,068 1,07 0,1156

Ідентифікатор впливу на збут 1,0334 – 1,0512 1,0563 0,0908

Д
ос

л
ід

ж
ен

н
я Обсяг продажу інноваційної продукції 1,029 0,22 1,028 1,016 -0,0311

Вартість об’єктів інтелектуальної власнос-
ті (ОІВ) 1,037 0,16 1,092 1,12 0,3067

Коефіцієнт приросту інновацій 1,098 0,18 1,152 1,169 0,2778
Частка комерціалізованих ОІВ 1,034 0,24 1,059 1,062 0,1178
Коефіцієнт розповсюдження ОІВ 1,026 0,2 1,038 1,08 0,1467

Ідентифікатор впливу на дослідження 1,0433 – 1,0700 1,0840 0,1498
Інтегральний показник впливу діагностованого кон-
салтингового проекту на діяльність підприємства 1,3719 – 1,4683 1,5805 0,6777

Джерело: Розроблено автором.

Зокрема, великі позитивні коефіцієнти затухан-
ня спостерігаються за коефіцієнтом захищеності 
інформації (0,3089), вартістю ОІВ (0,3067) та коефі-
цієнтом приросту інновацій (0,2778), однак пояснен-
ня в тому, що цими елементами діяльності раніше 
на підприємстві практично не займалися. Інше по-
яснення великих від’ємних коефіцієнтів затухання 
впливу проекту за економічністю керуючої підсис-
теми (-0,2844) та ефективністю керуючої підсисте-
ми за продуктивністю праці (-0,2378). Тут ми маємо 
наслідок високої інерційності системи управління 
великого машинобудівного підприємства, коли по-
казові зусилля керівництва під час проектування 
і впровадження консалтингового проекту перетво-
рюються у різке знеохочення в пізніші періоди і 
намагання збільшити витрати на утримання апа-
рату управління за рахунок зростання прибутку.

Реакція окремих ідентифікаторів впливу має 
більше значення для детального аналізу резуль-

татів окремих частин проекту, а для підведення 
підсумку і визнання проекту успішним більше ін-
формації несуть загальні ідентифікатори впливу 
на конкретні об’єкти системи управління. Загалом 
по впливу на керуючу підсистему маємо слабкий 
від’ємний коефіцієнт затухання (-0,0912), що свід-
чить про погіршення загального результату впро-
вадження консалтингового проекту через півроку. 
Само по собі це не є проблемою, адже результатом 
впровадження проекту є середній приріст показ-
ників на 4,79%, однак цей результат втрачається з 
часом (1,0147 через 3 місяці і 1,04 – через 6 місяців). 
Звідси висновок: закінчення впровадження консал-
тингового проекту не означає, що потрібно переста-
ти займатися виявленими проблемними ділянками, 
а навпаки, слід інтенсифікувати зусилля у вказа-
ному консультантами напрямку. Або ж залучати 
цих консультантів для подальшого моніторингу по-
казників і розроблення наступних регулюючих дій.
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Решта об’єктів впливу має помірні (0,0908 для 
збуту) або сильні (0,1862 для системи комуніка-
цій, 0,1797 для персоналу і 0,1498 для досліджень) 
рівні стабільності впливу консалтингового проек-
ту. Наголошуємо на тому, що для іншого підпри-
ємства потрібно буде заново проводити процедуру 
ідентифікування впливу діагностованого консал-
тингового проекту, бо це буде інший проект на 
іншому підприємстві, яке матиме інші проблеми. 
Керівництво по-іншому оцінюватиме пріорите-
ти контрольованих показників, буде інший кое-
фіцієнт опору персоналу, кількість і тривалість 
контрольованих періодів для розрахунку коефі-
цієнта затухання теж різнитимуться. За таких 
умов, щоб отримати порівняні дані з різних під-
приємств можна провести комп’ютерне імітаційне 
моделювання, припустивши відносну стабільність 
факторів зовнішнього середовища та звівши по-
казники ресурсного забезпечення підприємств до 
спільного нормованого значення.

Підсумковим, але не єдиним, критерієм визна-
ння проекту успішним буде інтегральний показник 
впливу діагностованого консалтингового проекту 
на діяльність підприємства:

I Iproject
impact
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Ψ α ,                  (4)

де I i
Ψ  – загальні ідентифікатори впливу на і-й 

об’єкт; і ϵ [1, … n];
αi  – вагомість і-го об’єкта;
n – кількість об’єктів в межах консалтингового 

проекту.
У нашому випадку розподіл вагомостей об’єктів 

був нерівномірним (α
1
=0,3; α

2
=0,18; α

3
=0,17; 

α
4
=0,15, α

5
=0,2), тобто найбільше значення мав 

вплив на керуючу підсистему, а найменше – на 
збут готової продукції. Виходячи з цього почат-
ковий вплив проекту після його впровадження 
склав 1,0637 з наступним нарощенням впливу до 
1,0722 через 3 місяці і до 1,0898 через 6 місяців. 
Коефіцієнт затухання слабо позитивний (0,0771), 
маємо стабільний вплив проекту на подальших 
стадіях роботи підприємства без втручання кон-
сультантів, отже проект є успішним.

Запропонований спосіб ідентифікування пара-
метрів впливу консалтингового проекту на діяль-
ність підприємства можна модифікувати залежно 
від кількості і тривалості періодів діагностування 
та потреби враховувати додаткові умови. Форму-
ла (5) для розрахунку коефіцієнта затухання на-
буде загального вигляду:
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де I i
tlΨ( )

 – загальні ідентифікатори впливу на 
і-й об’єкт в момент часу t

l
; l ϵ [1, … k];

k – кількість моментів спостереження (діагнос-
тування впливу);

¥ l  – l-й корегуючий коефіцієнт;
β

l
 – вагомість l-го корегуючого коефіцієнта.

У випадку, якщо вагомість різних об’єктів є од-
наковою, то формула розрахунку інтегрального 
показника впливу діагностованого консалтингового 
проекту (4) спроститься до вигляду:

I Iproject
impact

i

n

i
n=

=
∏

1

Ψ ,                   (6)

де I i
Ψ  – загальні ідентифікатори впливу на і-й 

об’єкт; і ϵ [1, … n];
n – кількість об’єктів в межах консалтингово-

го проекту.
Комбінацій об’єктів впливу діагностованого кон-

салтингового проекту, окремих факторів та на-
слідків впливу є багато, але більшість з них можна 
відкинути через явну економічну, організаційну 
або технологічну неефективність. Якщо підходи-
ти суто технічно, то можна будувати однофактор-
ні регресійні моделі залежності ідентифікаторів 
впливу (окремих, групових чи загальних) від часу 
з моменту впровадження консалтингового проек-
ту. Якщо ці моделі вказують однакові тенденції, то 
на їх основі можна прогнозувати подальші реакції 
системи управління на регулюючі дії. Такий підхід 
особливо корисний у випадку, коли підприємство 
реалізує повторні консалтингові проекти навіть за 
іншої комбінації об’єктів впливу.

Хоча даних за 6 періодів не цілком достатньо, 
але на їх основі можемо змоделювати загальну 
тенденцію зміни ідентифікаторів впливу за 5-ма 
об’єктами на ПАТ «Іскра» і зробити висновки щодо 
їх репрезентативності (табл. 2)

Коефіцієнти затухання, розраховані за 6 періо-
дів дещо відрізняються від тих, які були розрахо-
вані за двома періодами за рахунок того, що змі-
нюються коефіцієнти опору персоналу та точніше 
відображаються поточні впливи консалтингового 
проекту на діяльність підприємства. Для наочності 
відобразимо графічно отримані результати (рис. 1) 
та спрогнозуємо подальшу реакцію системи.

Виходячи з отриманих рівнянь регресії бачимо, 
що різні об’єкти системи управління по-різному 
реагують на впровадження консалтингового про-
екту. Керуюча підсистема, виходячи з логіки по-
ліноміального рівняння парного ступеня, тяжіє до 
синусоїдального виду реакції, тобто за відсутності 
постійних зовнішніх впливів ідентифікатори коли-
ватимуться навколо базового значення приросту з 
періодом приблизно раз на квартал. Такі автоколи-
вання властиві традиційним бюрократичним сис-
темам управління, які реагують на звітні показни-
ки кварталу підвищеною активністю з наступним 
вирівнюванням показників і навіть скочуванням 
у від’ємні прирости. За відсутності спрямованого 
впливу поза межами консалтингового проекту у 
наступні періоди ми прогнозуємо поступове ско-
рочення позитивних наслідків консалтингу щодо 
керуючої підсистеми з 4,8% відразу після впрова-
дження проекту до 2,4% через рік.

Що стосується інших об’єктів, то всі вони 
мають додатній коефіцієнта затухання впливу і 
різною мірою, але все ж нарощують позитивні 
результати від реалізації консалтингового про-
екту. Система комунікацій показує зростання 
приростів показників з 13,4% до 48,2% протягом 
року. Такий значний приріст зумовлений різким 
покращенням рівня автоматизації обробки ін-
формації та ступеня її захисту порівняно з дуже 
слабкими показниками, які мали місце до кон-
салтингу. Приріст показників роботи персоналу з 
7,1% до 18,7% теж є дуже високим результатом, 
який однак навряд чи зможе протриматися дов-
го, оскільки потенціал зростання продуктивності 
праці та інтелектуальної активності персоналу 
протягом цього року значною мірою вичерпався.
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Таблиця 2
Вхідні дані і параметри динамічних моделей ідентифікаторів впливу  
діагностованого консалтингового проекту (на прикладі ПАТ «Іскра»)

Об’єкти впливу
Моменти спостережень Коефіцієнт 

затуханняt0 t1 t2 t3 t4 t5 t6

Керуюча підсистема 1,0479 1,0327 1,0208 1,0147 1,0258 1,0361 1,0400 -0,0866
Система комунікацій 1,1341 1,1392 1,1458 1,1594 1,1659 1,1746 1,1926 0,1869
Персонал 1,0709 1,0815 1,0926 1,1097 1,1214 1,1018 1,1129 0,1855
Збут 1,0334 1,0358 1,0426 1,0512 1,0538 1,0556 1,0563 0,0962
Дослідження 1,0433 1,0539 1,0612 1,0700 1,0763 1,0811 1,0840 0,1647
Значення параметрів рівняння регресії (поліном 4-го ступеня)

R2
Прогнози

Коефіцієнти a
4
 (t4) a

3
 (t3) a

2
 (t2) a

1
 (t1) a

0
 (t0) t

9
t
12

Керуюча підсистема -0,0003 0,0046 -0,0189 0,0145 1,0479 0,9911 1,0326 1,0237
Система комунікацій 0,0002 -0,003 0,0166 -0,0279 1,1485 0,9967 1,2672 1,4823
Персонал 0,0005 -0,0087 0,0464 -0,0812 1,115 0,9275 1,1408 1,1866
Збут 0,0001 -0,0022 0,0129 -0,023 1,0456 0,9974 1,0598 1,0614
Дослідження -0,00002 0,0003 -0,002 0,0142 1,0309 0,9992 1,0842 1,0970

Джерело: розраховано автором.
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Рис. 1. Графічна інтерпретація динамічних моделей ідентифікаторів впливу  
діагностованого консалтингового проекту

Джерело: розроблено автором.
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Значно скромніші результати за такими 
об’єктами впливу як збут і дослідження. Щодо 
збуту – маємо зміну приростів з 3,3% до 6,1%, 
а в розрізі досліджень та інновацій – з 4,3% до 
9,7 протягом року. Потенціал подальшого прирос-
ту результатів за цими елементами керованої під-
системи управління залишається високим, однак 
його реалізація потребує значного фінансування і 
відповідної зміни стратегії розвитку бізнесу.

Загалом запропонований метод ідентифіку-
вання параметрів впливу діагностованих кон-
салтингових проектів на діяльність підприємств 
довів свою ефективність як в частині логіки де-
композиції системи управління на об’єкти, що 
зазнають впливу з боку консалтингу, так і в 

Література:
1. Босак А.О. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом 

підприємства : [монографія] / А.О. Босак, О.І. Тревого; за ред. проф., д.е.н. О.Є. Кузьміна. – Львів: СТ «Міські 
інформаційні системи», 2015. – 326 с.

2. Верба В. Консалтинговий проект: сутність, ознаки та передумови успішної реалізації [Текст] / В. Верба //Вісник 
Хмельницького національного університету. – № 4, T. 4, 2010. - С. 274-280. 

3. Георгіаді Н.Г. Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств : [монографія] / 
Н.Г. Георгіаді. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 336 с.

4. Гетьман О. О. Економічна діагностика / О. Гетьман, В. Шаповал. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с. 
5. Загорна Т.О. Економічна діагностика : навчальний посібник / Загорна Т.О. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с. 
6. Кузьмін О.Є. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства : проблеми, методологічні та 

прикладні аспекти : [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.О. Шпак, В.А. Новицький. – Львів : Видавництво 
Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 148 с.

7. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика / О. Кузьмін, О. Мельник. – К. : Знання, 2012. – 318 с.
8. Уикхэм Ф. Консалтинг в управлении проектами / Ф. Уикхэм; пер. 2-го анг. изд. – М. : Дело и Сервис, 2006. – 368 с. 
9. Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підпри-ємств : [монографія] / Н.О. Шпак. – Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 328 с.
10. Kubr M. Management consulting: A guide to the profession (fourth edition). Geneva: International Labour Office, 2002. – 904 p.

Бортникова Марьяна Григорьевна
старший преподаватель кафедры внешнеэкономической
и таможенной деятельности
Национального университета «Львовская политехника»

ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЛИЯНИЯ ДИАГНОСТИРОВАНЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Рассмотрены особенности идентификации влияния диагностированных консалтинговых проектов на деятельность 
предприятия-заказчика. Сформирован перечень объектов воздействия, к которому относятся: управляющая система, 
система коммуникаций, персонал, сбыт и исследования. Предложено группы идентификаторов влияния по каждому 
из пяти объектов, испытывающих на себе влияние диагностированного консалтингового проекта. Приведены критерии 
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IDENTIFICATION OF INFLUENCE OF DIAGNOSTIC CONSULTING PROJECTS  
ON ACTIVITY OF ENTERPRISE

Summary
The peculiarities of identification of the influence of the diagnosed consulting projects on the activity of the enterprise-
customer are considered. The list of objects of influence, which includes: control system, system of communications, personnel, 
sales and research, is formed. The groups of identifiers of influence for each of the five objects, which feel the influence of 
the diagnosed consulting project, are proposed. The criteria of the successfulness of the consulting project are presented. The 
parameters of the dynamic models of the identifiers of influence of the diagnosed consulting project are determined.
Key words: identifier of influence, object of influence, diagnosed consulting project, dynamic model, criteria for success.

частині виявлення зв’язку між ідентифіковани-
ми параметрами та результатами діяльності під-
приємства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, важливими є ре-зультати порівняння змі-
ни показників, прогнозованих на стадії проекту-
вання та отриманих вимірюванням фактичних 
рівнів за всіма частковими та загальними іден-
тифікаторами. Впровадження консалтингового 
проекту ймовірно вимагатиме уточнення показ-
ників та відповідних критеріїв успішності управ-
лінських дій, після чого будуть розраховуватися 
фактичні значення показників у різні періоди і на 
основі аналізу отриманих даних прийматиметься 
рішення щодо визнання проекту успішним.
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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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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕГУЛЯТИВНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ – 
ПОКАЗНИКОМ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Важливим показником, який характеризує фінансову стійкість банку і банківської системи загалом є регулятивний 
капітал, оскільки основним призначенням регулятивного капіталу банку є забезпечення належного рівня фінансової 
стійкості. На темп росту регулятивного капіталу банку можуть впливати зовнішні та внутрішні фактори. Визначено 
вплив основних факторів на темп росту регулятивного капіталу банків, а отже і на фінансову стійкість , а саме: темп 
інфляції, темп росту ВВП та темп росту облікової ставки НБУ. Визначено напрями змін факторів впливу на темп 
росту регулятивного капіталу банків, що сприятиме удосконаленню процесу управління регулятивним капіталом для 
забезпечення фінансової стійкості банків. Визначено загальні тенденції  змін темпу інфляції, темпу росту ВВП та 
темпу росту облікової ставки НБУ на основі побудови ліній трендів. 
Ключові слова: фінансова стійкість, банк, кореляційно-регресивний аналіз, фактори впливу. 

Постановка проблеми. Вплив регулятивного 
капіталу банку на забезпечення належного рівня 
фінансової стійкості є актуальним питанням, що 
є недостатньо  розробленим в економічній науці. 
Тому виникає необхідність пошуку методів, які 
б могли більш детально проаналізувати стан фі-
нансової стійкості банку.

Постановка завдання. Метою статті є удо-
сконалення управління регулятивним капіталом 
банку – показником фінансової стійкості.

Регулятивний капітал є одним із найважливі-
ших показників діяльностібанків, основним при-
значенням якого є покриття негативних наслід-
ків різноманітних ризиків, які банки беруть на 
себе у процесі своєї діяльності, та забезпечення 
захисту вкладів, фінансової стійкості та стабіль-
ності банківської діяльності. Він складається із 
основного та додаткового капіталу [8]. Саме -ре-
гулятивний капітал банку вважається одним із 
основних показників, що впливають на фінансо-
ву стійкість банків.

Одним з найважливіших завдань банку є 
оцінка ефективності дій щодо формування та 
реалізації його стратегії управління фінансовою 
стійкістю (далі – ФСБ). Якісна системи оціню-
вання ФСБ є підґрунтям для удосконалення ме-
ханізму прийняття управлінських рішень, які 
впливають як на поточну ефективність банку, 
так і на формування заходів з попередження 
майбутніх кризових явищ [2]. Міра ефективності 
функціонування банку та управління ФСБ ним 
залежить від сукупного впливу дії екстенсив-
них та інтенсивних факторів, що проявляються в 
рамках його окремих підсистем та, відповідно, до 
виду фактору впливу оцінюються за кількісни-
ми, якісними й змішаними характеристиками [1].

Результати управління банком аналітично 
відтворюються в показниках його діяльності. Для 
оцінки впливу факторів на регулятивний капітал 
банку  обрано фактори, а саме: темп  інфляції, 
темп росту ВВП, темп росту облікової ставки 

НБУ. ВВП [5] є основним індикатором економіч-
ного розвитку і найповнішим показниом сумар-
ного обсягу виробництва товарів та послуг за 
певний період. Облікова ставка НБУ – це базова 
ставка рефінансування, яка застосовується при 
кредитуванні банків [4].

Кореляційно-регресійний аналіз – це побудо-
ва та аналіз економіко-математичної моделі у ви-
гляді рівняння регресії (рівняння кореляційного 
зв’язку), що виражає залежність результативної 
ознаки від однієї або кількох ознак-факторів і 
дає оцінку міри щільності зв’язку [5].

Кореляційні зв’язки виявляються не в кож-
ному окремому випадку, а в середньому для ба-
гатьох випадків. У цих зв’язках між причиною і 
наслідком немає повної відповідності, а спостері-
гається лише певне співвідношення. Особливості 
кореляційних зв’язків породжують у теорії коре-
ляції два завдання визначити теоретичну форму 
зв’язку (регресійний аналіз) і виміряти щільність 
зв’язку (кореляційний аналіз). 

Перше полягає в тому, щоб знайти форму 
функціонального зв’язку, яка найбільшою мірою 
відповідає суті кореляційної залежності [10]. 

Друге – виміряти за допомогою спеціальних 
показників, якою мірою кореляційний зв’язок 
наближається до зв’язку функціонального. 

До інформаційної бази кореляційно-регресій-
ного аналізу ставляться відповідні вимоги. Су-
купність має бути досить великою за обсягом (за 
кількістю одиниць або спостережень), щоб ви-
значені у процесі кореляційно-регресійного ана-
лізу статистичні характеристики були достатньо 
типовими й надійними. Вихідні дані мають бути 
якісно та кількісно однорідними [8]. 

Якісна однорідність передбачає наближеність 
умов формування результативних і факторних 
ознак, кількісна – відсутність одиниць спостере-
ження, які за своїми числовими характеристика-
ми суттєво відрізняються від основної маси да-
них. А регресійний аналіз – це метод визначення 
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відокремленого і спільного впливу факторів на 
результативну ознаку та кількісної оцінки цього 
впливу шляхом використання відповідних кри-
теріїв [8].

Ґрунтуючись на даних [9] сформовано вихідні 
данні для визначення ступеня впливу факторів 
на темп росту регулятивного капіталу банків, що 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1
Вихідні данні для визначення впливу факторів 
на темп росту регулятивного капіталу банків

Рік
Темп росту 

регулятивного 
капіталу, %

Темп 
інфляції,%

Темп 
росту 

ВВП, %

Темп 
росту 

облікової 
ставки 
НБУ, %

2003 100 108,2 105,28 100
2004 94,24 112,3 109,03 128,57
2005 110,04 110,3 99,09 105,56
2006 135,41 111,6 96,36 89,47
2007 107,58 116,6 107,45 94,12
2008 147,17 122,3 99,31 150
2009 114,49 112,3 96,33 85,42
2010 131,35 109,1 100,05 75,61
2011 135,09 104,6 125,19 100
2012 117,17 99,8 87,99 96,77
2013 114,26 100,5 96,50 86,67
2014 108,55 124,9 104,28 215,38
2015 134,35 126,30 110,25 215,90
2016 217,04 127,49 120,39 100

Як видно з табл. 1, до факторів впливу на 
темп росту регулятивного капіталу належать: 
Х1 – темп інфляції, Х2 – темп росту ВВП, Х3 – 
темп росту облікової ставки НБУ. 

В умовах поступового зниження темпів ін-
фляції має місце істотне зменшення процентних 
ставок, що призводить до скорочення маржі і 
відповідно до падіння доходів банку. Це вимагає 
зміни структури балансів банків у напряму під-
вищення частки довгострокових кредитів.

Збільшення облікової ставки НБУ є негатив-
ним показником для банків, оскільки її розмір 
впливає на вартість кредитів, що надаються НБУ. 
Чим вона вища, тим дорожчими є кредити бан-
кам, позики рефінансування, тим дорожче вони 
пропонують власні кредити, тим менше пози-
чальників оформляють позики. Зниження обсягів 
кредитування приводить до того, що зменшуєть-
ся ліквідність та прибуток, а з ним і показники 
фінансової стійкості.

Запропонований перелік факторів впливу на 
темп росту регулятивного капіталу банків можна 
розширити. До них також можна віднести: кре-
дитну, процентну і валютну політику НБУ, стан 
грошового ринку та ін. 

Для вимірювання щільності зв’язку між 
У – темпу росту регулятивного капіталу банків і 
факторами, що входять до рівняння регресії, ви-
користовують сукупний індекс детермінації [2].  

Однією з проблем, що впливає на достовір-
ність отриманих результатів визначення ступе-
ня впливу є мультиколінеарність, наявність якої 
заважає отримати достовірні результати моде-
лювання та здійснювати аналіз функціональних 
зв’язків [3]. Мультиколінеарність моделі зале-
жить від коефіцієнтів парної кореляції, тому оці-
нено зв’язок між коефіцієнтами парної кореля-
ції, що наведено  у табл. 2.

Як видно з табл. 2, що значення парних кое-
фіцієнтів кореляції між незалежними змінними 
не перевищує 0,75, то це свідчить, що відсутній 
тісний зв’язок між ними, отже мультиколіне-
арність незначна, але аналіз показав, що темп 
росту облікової ставки НБУ має залежність від 
темпу росту ВВП.

Множинна регресія [4] є моделлю, де серед-
нє значення залежної змінної У розглядається 
як функція декількох незалежних змінних Х1, 
Х2, Х3.

Multiple R – коефіцієнт множинної кореля-
ції, який характеризує тісноту лінійного зв’язку 
між залежною й всіма незалежними змінними. 
Цей коефіцієнт прийняв значення. Чим ближче 
цей коефіцієнт до 1, тим кращою є побудована 
модель [8].

Коефіцієнт детермінації (R2) – це доля дис-
персії залежної змінної, з'ясовна даною моделлю 
залежності, тобто пояснюючими змінними. Точ-
ніше – це одиниця мінус доля непоясненої дис-
персії (дисперсії випадкової помилки моделі, або 
умовній по чинниках дисперсії залежної змінної) 
в дисперсії залежної змінно [5]. Його розглядають 
як універсальну міру залежності однієї випад-
кової величини від множини інших. У окремому 
випадку лінійної залежності R2 є квадратом так 
званого множинного коефіцієнта кореляції між 
залежною змінною і пояснюючими змінними. 

Для моделі парної лінійної регресії коефіці-
єнт детермінації дорівнює квадрату звичайного 
коефіцієнта кореляції між У і Х [7]. Коефіцієнт 
детермінації повинен бути наближений до 1, ко-
ефіцієнт прийняв значення 0,8. 

Використання кореляційно-регресійного ана-
лізу надало можливість визначити функцію, 
згідно якої встановлено вплив параметрів моделі 
на залежну змінну загальному вигляді рівняння: 

у = 0,14609 + 0,64598 Х1 +
+ 0,76321 Х2 – 0,26325 Х3            (1)

Аналіз коефіцієнтів регресії дозволить 
з’ясувати ступінь впливу факторів впливу на 
результативну змінну. У результаті найбільшу 
вагу має такий показник – темп інфляції, а саме 
0,87.  

Таблиця 2
Матриця коефіцієнтів парної кореляції

Показник Темп інфляції Темп росту ВВП Темп росту облікової 
ставки НБУ

Темп інфляції 1 0,38 0,66
Темп росту ВВП 0,38 1 0,17
Темп росту облікової ставки НБУ 0,66 0,17 1
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Отриманий коефіцієнт множинної кореляції 
та значення залишкової дисперсії показує тіс-
ноту зв’язку результативного показника з фак-
торними показниками, тобто характеризує якість 
вибору рівняння регресії R2 = 0,8.

Визначення напрямів змін факторів впливу 
на темп росту регулятивного капіталу банків 
сприятиме удосконаленню процесу управління 
для забезпечення фінансової стійкості банку. 
Оскільки, технологія аналізу на основі побу-
дови лінії тренду використовується у випад-
ку, коли необхідно виявити загальну тенденцію 
змін [1]. У цьому випадку прогнозування зна-
чень результативного показника здійснюється 
на основі динаміки його значень у минулих пе-
ріодах. 

Під час побудови лінії тренду у програмі 
Microsoft Office Excel вибрано найдоцільніший з 
шести типів тренду: лінійні, логарифмічні, полі-
номіальні, степеневі, експонентні лінії тренду та 
лінії тренду змінного середнього значення. Тип 
лінії тренду, який потрібно використовувати, ви-
значається за типом наявних даних.

Лінія тренду найбільш точна, якщо значення 
R2 дорівнює або наближене до 1. Визначення на-
прямів змін темпів інфляції в Україні показано 
на рис. 1.

Як видно з рис. 1, підібрана лінія тренду най-
краще підходить до показника апроксимації, по-
казник якої більше за 0,75, із використанням  по-
ліноміальної лінії тренду в 6 степені отримано 
значення 0,87. 

Отже, дана лінія тренду з ймовірністю 89 % 
відображає динаміку цього показника. Із вико-
ристанням визначеної моделі отримано прогноз-
не значення темпу інфляції на 2017 рік, що ста-
новить 127,49 %. 

Визначення напрямів змін темпу росту ВВП в 
Україні наведено на рис. 2.

Як видно з рис. 2, вибір апроксимації дав 
низьку достовірність та негативний результат, 
отже прогноз не є точним. Лінія тренду показує 
зміну темпу росту ВВП, але ймовірність прогно-
зу є граничною. 

При побудові лінії тренду були використані 
такі параметри лінії тренду як: експоненціаль-

Рис. 2. Визначення напрямів змін темпу росту ВВП в Україні

Рис. 1. Визначення напрямів змін темпів інфляції в Україні
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на, лінійна, логарифмічна та степенева, але при 
отриманих значеннях показник апроксимації ще 
менший нормативного значення.

Що стосується лінії тренду до рівня облікової 
ставки, використано також поліноміальну лінію 
тренду в 6 степені, отримане значення 0,80 яке 
перевищує нормативне коефіцієнта детермінації. 
Визначення напрямів змін темпу облікової став-
ки НБУ показано на рис. 3.

Як видно з рис. 3, прогнозне значення стано-
вить 120 % . Лінія тренду має показник 0,80, це 
максимально наближене значення до 1. Тобто до-
стовірність даних є високою. 

Висновки з проведеного дослідження. Важ-
ливим показником, який характеризує фінан-
сову стійкість банку і банківської системи зага-
лом є регулятивний капітал, оскільки основним 

призначенням регулятивного капіталу банку 
є забезпечення належного рівня фінансової  
стійкості. 

На темп росту регулятивного капіталу банку 
можуть впливати зовнішні та внутрішні факто-
ри. Визначено вплив основних факторів на темп 
росту регулятивного капіталу банків, а отже і на 
фінансову стійкість, а саме: темп інфляції, темп 
росту ВВП та темп росту облікової ставки НБУ.

Визначено напрями змін факторів впливу на 
темп росту регулятивного капіталу банків, що 
сприятиме удосконаленню процесу управлін-
ня регулятивним капіталом для забезпечення 
фінансової стійкості банків. Визначено загальні 
тенденції  змін темпу інфляції, темпу росту ВВП 
та темпу росту облікової ставки НБУ на основі 
побудови ліній трендів.

Рис. 3. Визначення напрямів змін темпу облікової ставки НБУ
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Аннотация
Важным показателем, характеризующим финансовую устойчивость банка и банковской системы в целом является 
регулятивный капитал, поскольку основным назначением регулятивного капитала банка является обеспечение над-
лежащего уровня финансовой устойчивости. На темп роста регулятивного капитала банка могут влиять внешние и 
внутренние факторы. Определено влияние основных факторов на темп роста регулятивного капитала банков, а сле-
довательно и на финансовую устойчивость, а именно: темп инфляции, темп роста ВВП и темп роста учетной ставки 
НБУ. Определены направления изменений факторов влияния на темп роста регулятивного капитала банков что бу-
дет способствовать усовершенствованию процесса управления регулятивным капиталом для обеспечения финансовой 
устойчивости банков. Определены общие тенденции изменения темпа инфляции, темпа роста ВВП и темпа роста 
учетной ставки НБУ на основе построения линий трендов.
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IMPROVEMENT THE MANAGEMENT OF THE BANK’S REGULATOR CAPITAL –  
THE INDEX OF FINANCIAL SECURITY

Summary
An important parameter that characterizes the financial security of the bank and the banking system as a whole is a 
regulatory capital, as the main purpose of regulatory capital is to ensure the appropriate level of financial security. At the 
rate of growth of regulatory capital may be affected by external and internal factors. The influence of the main factors in 
the growth rate of banks' regulatory capital, and hence on financial stability, namely inflation, GDP growth rate and the 
growth rate of NBU discount rate. Directions changes in factors influencing the growth rate of regulatory capital banks 
will help to improve regulatory capital management process to ensure the financial security of banks. The general trends 
in inflation, GDP growth and growth rate of NBU discount rate based on the construction of trend lines.
Key words: financial security, bank, correlation-regression analysis, factors of impact. 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ26

3 (16), серпень  2017

УДК 334.02

Derzhavska Anna Vasylivna
Аspirant

National Technical University of Ukraine
“Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky”

THE FORMATION OF THE INNOVATIVE COMMERCIAL STRATEGY

The article summarized stages of the innovative product strategies formation and analyzed the product portfolio of TM 
“Zhivchik”, which allowed to conclude that the trademark portfolio was balanced. The main results of the marketing 
study proposed the innovative product strategies formation of TM “Zhivchik” and developed marketing activities for its 
implementation.
Key words: innovation strategy, commodity strategy modification.

Statement of the problem. On the Ukrainian 
market of soft drinks there are about 150 compa-
nies offering their products to consumers. In such 
circumstances, the enterprises raises the issue 
of the difficulty of encouraging new and retain-
ing existing customers. That is why the company 
needs to learn customer needs and their satisfac-
tion, improve its product portfolio and strengthen 
its position in the market. The urgency is due to 
market developments occurring in recent years in 
the soft drinks market that is developing inten-
sively and is in a state of constant change.

The aim of the article is to substantiate the de-
velopment of innovative product strategies in an 
enterprise-enterprises of “Obolon”, TM “Zhivchik”.

Analysis of recent researches and publications. 
Various aspects of innovation and product strate-
gy of the company was reflected in the research 
of many foreign scientists: A. Kazantsev. Santa, 
V. Grinev, D. Sugar, Is. Mansfield, J. Schumpeter, 
P. Drucker, G. Fatkhutdinova, L. Mendel. A signif-
icant contribution to the study of General theoret-
ical questions regarding innovation strategy made 
by domestic scientists. Stadnik, A. Butnik-Sev-
ersky, A. A., Gavrish, A. Sosunov, A. Savchuk, 
A. Hryniuk, S. Ilyashenko, N. Krasnokutskaya, 
L. Fedulova, N. Kubyshina, N. Chukhray, N. John. 
I. Fedulova and others.

Despite the significant number of publications, 
their scientific and practical value, at the micro-
economic level remain insufficiently used mar-
keting approaches to the process of formation of 
innovative strategy of commercial corporate en-
terprises that led to the urgency of this work.

The theoretical basis of research were works of 
domestic and foreign experts in the field of forma-
tion of the innovative product policy.

Methodological basis of research are Gener-
al scientific and special methods of economic and 
mathematic analysis, synthesis, statistical and 
logical analysis. Information is based on scientific 
works of domestic and foreign scientists, materials 
of periodicals, Internet resources, results of mar-
keting research.

The results of the study. Commodity strategy 
is an integral part of the economic activities of 
the enterprise, which provides direction for future 
activities and ways of current actions adjustment.

The formation of a certain commodity enterprise 
strategy will determine the course of action and prin-
ciples of conduct that ensure, on the one hand, the 

highest value for the consumer; on the other hand, 
the competitive position of the enterprise. The ob-
jectives of such commodity strategy ensure logically 
interrelated decisions and actions on the formation of 
the product range, maintaining the competitiveness 
of enterprises, developing and implement additional 
strategies to service consumers.

In the process of formation of commodity strat-
egy in opinion of Kudenko N. it is necessary to 
consider a number of conditions:

– understanding the objectives of the produc-
tion, sales and exports for the future, strategies of 
production and marketing activities of the enter-
prise;

– study of the nature of the consumer market 
and its needs;

– estimat the rate of turnover in General and 
in relation to certain types of goods, taking into 
account the life cycle of the product and of the 
enterprise;

– analysis of the opportunities and resources of 
enterprise in present and in future.

We considered the basic stages of formation of 
commodity strategy with proposed Shershnyova. 
At the first stage analyzes the nomenclature of 
manufactured products is carried out and its clas-
sification by nomenclature groups. The grouping 
is based on the principle enterprises of goods that 
are interchangeable in the sense that exclusion 
from the production program of one of them will 
not affect the potential of the company, or this ef-
fect will be compensated by increasing the release 
of other products of the same group.

In the second phase the table is formed of the 
strategic product groups, y, which for each group 
are given the following data: name; description of 
the level of demand by categories of consumers; 
assessment of the level of resistance by consumer 
groups (the y scores); assessment of volume of de-
mand at different price levels of consumer groups, 
at different levels of the cost of promotion of prod-
ucts on the market and stimulating demand; list of 
types of raw materials needed for production and 
assess the sustainability of the delivery; unit costs; 
evaluation of complexity of development of new 
products [3].

The third stage includes formulation of policy 
solutions. Options first and foremost can be:

– saving the real production item groups;
– the expansion of the list of product groups 

manufactured;

© Derzhavska A. V., 2017
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– narrowing the list of groups;
– the inclusion or exclusion of groups from the 

production program.
The fourth stage y is the choice of a particular 

variant nomenclature (commodity) strategies. This 
should take into account the following factors: 
stability of demand for a certain type of product; 
elasticity of demand the volume of supply and 
price; the ability to continuously provision of raw 
materials, materials and energy; the elasticity of 
the supply price of payment of raw materials and 
energy; the elasticity of the price of resources that 
supply the company, to the volume of demand; 
the intensity of competition on the market for the 
product; the financial condition of the enterprise.

Other authors believe that each of the stag-
es of company product development strategy is 
a separate subsystem that performs a particular 
function, without which the implementation can-
not achieve the fundamental objectives of the en-
terprise [3].

Therefore, when analyzing the major stages 
which are used to form a product strategy, we can 
develop the sequence of development of product 
strategy.

Stages of formation of the innovative product 
strategies [authoring]:

1. Analysis of existing product groups
2. Conducting marketing research
3. Selection of innovative product strategies
4. The introduction of innovative product strat-

egies in the enterprise
In our opinion the above sequence of stages of 

formation commodity strategy reflects the main 
stages that must pass the company in the forma-
tion of the product strategy. First we examined 
existing products, their profitability, and so on. 
Next, we needed to hold marketing research, and 
then makes a decision about the product strategies 
that will implement in the enterprise.

Creation of innovative product strategies with 
market research. In marketing research collected 
primary information, because the research subject 
is directly the product itself. Secondary informa-
tion was used to create a base for the study is the 
analysis of the marketing environment.

We interviewed around 50 respondents. Selec-
tion criteria were age (less than 21 years when you 
already have the opportunity to make their own 
decisions about the purchase) and the purchase 
nonalcoholic drink.

From the study we received additional tastes 
would like to try consumers in the range of TM 
“Zhivchik”. For visualization of the results of the 
construct look at the Fig. 1.

After all, this enables the company to meet the 
needs of all consumers who want to see the range 
of TM “Zhivchik” a new flavor – strawberry.

Also from the study we learned that the tar-
get audience perceives the tastes of beverages as 
natural and that mostly grow on the territory of 
Ukraine. Based on these data, a new flavor was 
elected to the strawberries.

So, we can say that a large percentage of con-
sumers wants to see the range of TM “Zhivchik” 
strawberry taste, so this is an opportunity for the 
company to offer an easy solution to this problem.

From the research we got what flavors would 
like to see consumers. It will help the company 
in the manufacture of the most suitable beverage 
for a target consumer. To make drinks to be sold 
better it is necessary to meet the needs of the con-
sumer. We received information in the course of 
the study that the most significant characteristics 
of the beverage to the target audience is the width 
of the range (Fig. 2).

 

Fig. 2. Percent distribution of the most important 
characteristics

From the research we got the major competi-
tors – manufacturers of non-alcoholic beverages, 
their characteristics, positioning. It will help the 
company to state the position itself well in the 
market. Also we learned that the market compe-
tition is quite tough, but among the competitors, 
only two companies offer this taste of the drink to 
consumers.

In Fig. 3 presents graphically the percent of the 
most popular companies for the sale of window 
structures among consumers.

Therefore, we can conclude that as seen from 
Fig.3 the most popular among consumers are such 
TM–rivals: “Fanta”, “Pepsi”, “Rosinka”. That is, 
the company will need more details to perform the 
activities of these firms and to develop a strategy 
to compete.

Based on the results of marketing research can 
conclude that soft drinks strawberry flavor should 
be introduced to the market.

Having this kind of information to shape the 
product strategy of the company, as well as to im-
prove not only the product itself, but also the pro-
motion strategy, pricing policy, sales strategy.

By implementing the process of formation of 
the innovative product strategies, we will be able 

 

Fig. 1. Percent distribution of the most-anticipated 
taste and the assortment of TM “Zhivchik”
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to make necessary adjustments in commercial pol-
icy of the company.

Let us consider the process of formation of inno-
vative strategy of commercial for TM “Zhivchik”:

Analysis of strategic commodities. The product 
range of TM “Zhivchik” consists of the variety of 
tastes, namely: Apple, pear, lemon, sparkling Ap-
ple, cherry and cherry carbonated, orange.

All the commercial range of TM “Zhivchik” has 
the same price for their products in appropriate 
containers, that is, through the taste of the drink 
price does not change and this is a competitive 
advantage of the enterprise.

As shown by market research, though the prod-
uct range of “Obolon”, TM Zhivchik is balanced, 
however, consumers still would like to see in the 
line of drinks from TM “Zhivchik” new taste, so you 
need to adjust the product range of TM “Zhivchik”

For determination of strategic goods are the 
following groups of methods:

– methods for the determination of consumer 
preferences;

– methods of economic analysis;
– methods of portfolio analysis.
The first group of methods includes the iden-

tification of consumer preferences. In our opinion, 
suitable for a strategic set of products to consider 
methods of differentiation of the individual ele-
ments and properties of products.

The second group of methods are methods of 
economic analysis. In this group there are such 
as: method ABC-, XYZ-analysis, a method Dibb 
Simca, Markon method, linear programming, and 
analysis of a range of economic indicators.

The third group includes the methods of anal-
ysis of the product life cycle and portfolio analysis. 
The basis of the analysis of commodity portfolio is 
the concept of the product life cycle.

Method of analysis using the product life cy-
cle. Optimization of assortment of products that 
are sold simultaneously in the market, but differ 
in the degree of novelty, allows to guarantee the 
enterprise is relatively stable General condition for 
sales volumes, costs and profit level.

In the analysis of strategic goods of TM “Zhivchik” 
a method of analysis with the product life cycle.

Drink “Zhivchik” is on the maturity stage of 
the product life cycle, so the company is very im-
portant to maintain the range of TM “Zhivchik” 
(Fig. 4).

 

Fig. 4. The life cycle of the product TM “Zhivchik”

Analyzing strategic collection of goods TM 
“Zhivchik” is proposed to consider the following 
options:

– the most successful strategic set of products 
on the market of soft drinks;

– variations and tastes of drinks, the most pop-
ular on the market of soft drinks;

– the most desired changes in the strategic set 
of products TM “Zhivchik” for consumers.

Economic effect from implementation of the 
corrected strategic set of products and enterprises 
to implement it.

It is suggested that the improvement of the 
existing strategic goods, namely soft drinks TM 
“Zhivchik” with the following possible modifica-
tions:

– change of taste (adding to the existing range 
of products strawberry flavor);

– change the design of the bottles already ex-
isting flavors TM “Zhivchik”;

– the release of a new multi-fruit flavor that will 
be produced in limited quantities for the holidays;

– edition all available flavors in aerated condi-
tion.

The next stage of the process of formation of 
the innovative product strategies is the choice of 
policy solutions. Options first and foremost can be:

– saving the real production product groups;
– the expansion of the list of product groups 

produced;
– narrowing the list of groups;
– the inclusion or exclusion of groups from the 

production program.
Basic models, which the company can use for 

strategic decision-making:
– the matrix “product – market” (matrix An-

cova);
– the matrix of competition (porter);
– matrix “growth – share markets” (Boston 

consulting group);
– the matrix “attractiveness – competitive-

ness” (McKinsey).
Given the strengths and weaknesses of the en-

terprise and the market threats and opportunities, 
the most effective model for making strategic de-
cisions for “Oblong” the matrix “product-market” 
(matrix Ancova).

Fig. 3. The percentage distribution  
of the most popular brands among consumers

 

Fruts 
12% 

Zhivchik 
20% 

Rosinka 
19% 

Pepsi 
21% 

Fanta 
28% 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 29

3 (16), August 2017

Include the following four alternatives for TM 
“Zhivchik”:

1. promotion of TM “Zhivchik” via the Internet 
(deeper market penetration);

2. diversification and healthy juice drinks TM 
“Zhivchik” (development of product) through the 
creation of new tastes with useful properties;

3. increasing the representation of drink TM 
“Zhivchik” at the points of the regions (market 
development);

4. establishment of the production of energy 
drinks under the trademark “Zhivchik” (diversi-
fication).

To analyze the strengths and weaknesses de-
rived alternatives will bring them to the table (Ta-
ble 1).

Within the matrix I. Ansofa “Obolon” should 
choose the product development strategy. This 
means that the “Obolon” has the potential for de-
velopment in this market and can increase their 
market share by expanding the range “Zhivchik” 
as a factor in reducing the price elasticity, which 
is especially important in the Ukrainian market of 
soft drinks.

Based on market research of soft drinks, the 
product range of “Obolon” and given the stage of 
maturity TM “Zhivchik”, we believe that the com-
pany should keep the production of real product 
groups, only to adjust production volume, nomen-
clature of the external and internal characteristics 
by modification of the product.

Modification of products of TM “Zhivchik” is 
one of the possibilities of increasing the duration of 
the maturity stage in the product life cycle, which 
is aimed at expanding the scope of existing prod-
ucts. This will give the opportunity to attract new 
buyers of the goods, to maintain the continuity of 
his sales and ensures growth of sales.

It is proposed to modify the list of product 
groups, which involves:

– improvement of taste properties of TM 
“Zhivchik”;

– improving the package design of TM 
“Zhivchik”;

– changing the trademark logo TM “Zhivchik” 
and saving clearance.

The next step is the formulation of the goals 
of commodity policy, available for “Obolon”, TM 
Zhivchik:

– modification of existing soft drinks;
– the development of new types of products;

– providing the best range of products;
– establishment of the feasibility and identify 

opportunities for the use of trademarks modified 
products;

– the creation of the necessary packing and 
holding of labeling of modified products;

– modification of the complex marketing TM 
“Zhivchik”.

So were the proposed activities to implement 
tasks aimed at prolonging the life cycle of the 
product TM “Zhivchik”, which is presented in the 
following section.

The final stage of the process of formation of 
commodity strategy TM “Zhivchik” is the selection 
of innovative product strategies.

During the selection of innovative product 
strategies must take into account the stage of the 
product life cycle, because depending on the stage 
of the product life cycle change of the company's 
costs of production of goods and profits, chang-
ing the level of competition and the price of the 
product, customer behavior and differentiation of 
manufactured goods. Considering the market of 
soft drinks TM “Zhivchik” is at the stage of ma-
turity (Fig. 4).

Since TM “Zhivchik” is at the stage of maturi-
ty, the most appropriate is the choice of strategy 
modification of product. Based on the results of in-
ternal and external analysis of commercial policy, 
“Obolon”, TM Zhivchik, as well as relying on inter-
nal resources and capabilities of the enterprise, the 
most appropriate is adding to the product line of 
TM “Zhivchik” of a new flavor, a strawberry that 
is using the strategy of modifications.

Of the company by modification of the prod-
uct can choose from the unlimited number of 
characteristics and benefits of those merchandise, 
which can differentiate themselves from competi-
tors. Strategy modifications do not require radical 
changes in technology and does not require exces-
sive investment.

Modification of TM “Zhivchik” is offered by the 
issue of drink with strawberry flavor. The imple-
mentation of this development will provide signif-
icant benefits to TM “Zhivchik” over similar com-
petitors. First, it will increase competitiveness in 
the market, and secondly, it will increase the level 
of customer satisfaction that will attract attention, 
especially the “agile” and enterprise as a whole.

The formation of an innovative commercial 
strategy represents a set of successive stages 

Table 1
Strengths and weaknesses of the alternatives

Alternative Strong side Weakness
1. Promoting TM “Zhivchik” via the 
Internet

The ability to accurately focus on 
the target audience at a relatively 
low cost per contact

Requires professional approach to 
implementation

2. Expansion of product line and 
healthy juice drinks TM “Zhivchik” 
by creating new flavors of mineral 
properties;

The ability to attract new customers 
through new products

Requires significant investment in 
developing and bringing to market 
new products

3. Increase the representation drink 
TM “Zhivchik” outlets in regions

The ability to expand the reach 
target audience

Requires significant investment 
in creating additional branches in 
regions

4. to produce natural energy drinks 
under the “Zhivchik”

Exclusive new know-how Erosion of brand value “Zhivchik”
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aimed at creating an innovative commercial strat-
egy which will form the basis for the development 
of innovative product strategies TM “Zhivchik”. 
By implementing the process of formation of the 
innovative product strategies, we can make nec-
essary adjustments in the innovation and product 
policy of a corporate enterprise “Obolon”.

Stages of innovative strategies aimed at the re-
alization of following main tasks: support of the 
Foundation for innovative growth enterprises to 
ensure the continuity of implementation of inno-
vative changes and support within the company 
(organizational, technical, financial, etc.), control 
and analysis of the feasibility of an innovation in 
connection with the change in the level of compet-
itiveness of the enterprise.

So, among all the above stages of formation 
of the innovative product strategies is also rec-
ommended the involvement of marketing in these 
stages so that they covered all areas of work.

Conclusions. The formation of an innovative 
commercial strategy of the enterprise should be 
based on the cumulative assessment of both inter-
nal and external capabilities of the enterprise deter-
mined by its market potential. That is the justifica-
tion of innovative product strategies will enable the 
company to form a reasoned proposals for further 
improving the competitiveness of enterprises.

Thus was made all the suggested steps of the 
process of formation of the innovative product 
strategies in an enterprise-enterprises of “Obolon”, 
TM Zhivchik.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття присвячена проблемі встановлення рівня конкурентоспроможності готельного господарства. Показано можливість 
застосування вартісного методу оцінки рівня конкурентоспроможності готельного господарства, за яким у якості основних 
параметрів були використані споживча цінність та ціна готельного продукту. На підставі їх аналізу встановлені умови форму-
вання різних рівнів конкурентоспроможності готельного продукту, а відтак конкурентного поло-ження готельного господар-
ства. Представлена матриця, яка встановлює рівень рентабельності (рівень конкурентоспроможності) готельного господарства.
Ключові слова: методичні підходи, готельне господарство, індекс конкурентоспроможності, матриця 
конкурентоспроможності готельного господарства.

Постановка проблеми. Актуальність, значен-
ня і складність вирішення проблем надійної та 
ефективної діяльності готельного господарства 
значною мірою зростає у зв’язку зі зміною ідео-
логії управління конкурентоспроможністю . Для 
готельного господарства на даний час це досить 
складна наукова проблема, оскільки її вирішення 
потребує формування організаційно та техноло-
гічно гнучких, високо конкурентних організацій-
ний структур, здатних до оперативного реагу-
вання на зміни споживчих смаків. На будь-якому 
підприємстві готельного господарства виникає 
потреба у здійсненні певних дій, пов’язаних із 
встановленням рівня конкурентоспроможності із 
врахуванням параметрів виробленого готельно-
го продукту. Саме це обумовлює потребу дослі-
дження проблеми встановлення рівня конкурен-
тоспроможності готельного господарства.

Питаннями, які пов’язані із функціонуванням 
готельного господарства та аналізом його конку-
рентоспроможності, присвячені роботи вітчизня-
них і зарубіжних вчених, таких як Г. Яковлєва, 
Г. Балашова, Є. Кускова, А. Медіка, А. Інграма, 
Х. Шмакова, Х. Ревенкова, В. Любіцевої, Х. Ро-
глева і т. д. Поряд з таким, як свідчить аналіз 
цих робіт, потребує теоретичного обґрунтуван-
ня можливість використання методів вартісної 
оцінки конкурентоспроможності готельного гос-
подарства, що дозволить сформулювати наукові 
підходи щодо встановлення співвідношення такої 
оцінки та рівня його конкурентоспроможності.

Постановка завдання. На даний час існує 
наукова дискусія відносно визначення єдиного 
методологічного підходу до встановлення кон-
курентного положення готельного господарства. 
Різноманіття понять пов’язано із складністю та 
багатогранністю такого явища як конкуренція, 
яке у тій чи іншій мірі характеризує ринкове по-
ложення підприємства сфери гостинності. Все це 
зумовлює актуальність обраної теми досліджен-
ня та постановку його мети: формування методо-
логії визначення рівня конкурентного положення 
готельного господарства. Для досягнення такої 
мети у роботі вирішуються такі завдання:

– дослідити сучасні методичні підходи до 
оцінки конкурентоспроможності підприємства;

– обґрунтувати застосування вартісного методу 
оцінки рівня конкурентоспроможності готельного 
господарства, визначити параметри такої оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
свідчить аналіз фахової літератури, у питаннях 
оцінки конкурентоспроможності продукції на да-
ний час досягнуті безперечні успіхи, розроблені 
прийнятні методики оцінки конкурентоспромож-
ності ідентичних товарів та послуг [1; 4]. Поряд 
з цим, більш складною проблемою є оцінка рівня 
конкурентоспроможності підприємства невироб-
ничої сфери економіки. За тим, що певні кроки 
у цьому напряму робилися і робляться, універ-
сальної та загальноприйнятої методики комп-
лексної оцінки рівня конкурентоспроможнос-
ті підприємства невиробничої сфери діяльності 
економістами ще не відпрацьовано. У той же час 
потреба у такій оцінці існує, оскільки в умовах 
ринкової економіки вона складає невід’ємний 
елемент діяльності будь-якого господарюючого 
суб’єкта. У табл. 1 подані основні методи оцінки 
рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Необхідно відзначити, що ні один із вищев-
казаних підходів не знайшов широкого застосу-
вання у практиці готельної діяльності. На погляд 
автора може бути обумовлено тим, що більшість 
методів базується на встановленні максимальної 
кількості факторів із формуванням вичерпного 
їх переліку. Щодо готельного господарства, то 
система факторів його конкурентоспроможності 
є відкритою, а її численні елементи – нечіткими.

Сутність вирішення вищевикладених проблем 
у роботі визначається такими положеннями.

Положення 1. За суттю конкурентоспромож-
ність готельного господарства – це його здатність 
бути на одному рівні із собі подібними господар-
ствами у частині можливостей забезпечити го-
тельному продукту максимальну конкуренто-
спроможність. При цьому вона розглядається як 
узагальнюючий показник, який по-перше, визна-
чає здатність готельного господарства задоволь-
нити більш ефективно ніж конкуренти запити 
споживачів і, по-друге, відповідати вимогам кон-
курентного ринку, на якому реалізуються анало-
гічні продукти [2; 3].

У найбільш загальному підході конкуренто-
спроможність готельного продукту (К

ГП
) може 

бути оцінена ступенем сприйняття споживачем 
готельного продукту (С

ГП
), яка залежить від його 

споживчої цінності (СЦ
ГП

) та його ціни (Ц
ГП

) [5]. 
Це може бути представлено таким чином:

С
ГП

 = (СВ
ГП

 : Ц
ГП

).                (1)

© Коваленко Д. С., 2017
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За таких умов можливі наступні варіанти 
формування конкурентоспро-можності готельно-
го продукту (рис. 1):

а) СЦ
ГП

 = Ц
ГП

. У такому випадку С
ГП

 = 1. Го-
тельний продукт має низьку нестійку конкурен-
тоспроможність;

б) СЦ
ГП

 > Ц
ГП

. У такому випадку С
ГП

 > 1. Спо-
живач повністю задоволений готельним продук-
том, він відповідає його потребам і вимогам, має 
підвищену стійку конкурентоспроможність;

в) СЦ
ГП

 < Ц
ГП

. У такому випадку С
ГП

 < 1. Спо-
живач не задоволений готельним продуктом, він 
не відповідає його потребам і вимогам, дуже кон-
курентоспроможний;

г) Ц
ГП

 >> СЦ
ГП

. У такому випадку С
ГП

 << 1. 
Конкурентоспроможність продукту практично 
відсутня, не має реального попиту.

Розгляд представленої схеми дозволяє вста-
новити такі умови формування різних рівнів 
конкурентоспроможності готельного продукту, а 
відтак конкурентне положення готельного госпо-
дарства.

1. На бездефіцитному ринку зниження ціни 
готельного продукту при його низькій спожив-
чій цінності досягається за рахунок забезпечення 
СЦ

ГП
 > Ц

ГП
 (ціна дещо вище собівартості вироб-

ництва готельного продукту). У такому випадку 
вплив параметрів готельного продукту (спожив-
ча вартість і ціна) на його конкурентоспромож-
ність може бути представлена таким чином:

ꜛК
ГП

 = ꜛС
ГП

 = ꜜСЦ
ГП

 / ꜜЦ
ГП

.         (2)
Вочевидь, така ситуація є безперспективною: 

низька ціна при низькій споживчій цінності (ква-
драт 3, рис. 1). 

2. Забезпечення конкурентоспроможності го-
тельного продукту за рахунок підвищення його 
споживчої цінності при відповідному підвищенні 
ціни. У такому випадку споживча цінність значно 
вище ціни Ц

ГП
 >> СЦ

ГП
 :

ꜛК
ГП

 = ꜛС
ГП

 = ꜛСВГП / ꜛЦ
ГП

.         (3) 
Одночасне підвищення споживчої ціннос-

ті та ціни готельного продукту може призвести 
до його нестійкої конкурентоспроможності (ква-
драт 1, рис. 1).

3. Найбільш перспективним є значне підви-
щення споживчої цінності го-тельного продукту 
при одночасному зниженні його ціни СЦ

ГП
 >> Ц

ГП
,  

що може бути представлено таким чином (ква-
драт 2, рис. 1):

ꜛК
ГП

 = ꜛС
ГП

 = ꜛСЦ
ГП

 / ꜜЦ
ГП

.         (4)
Готельне господарство зацікавлене у тому, 

щоб СЦ
ГП

 > Ц
ГП

. Але від нього залежить ціна го-
тельного продукту, тому він вимушений або ж 
знижувати собівартість його виробництва, або ж 
значно підвищувати його якість. 

На підставі вище викладеного, висувається 
гіпотеза, що конкурентоспроможність готельно-
го господарства (К) визначається формуванням 
системи обслуговування, яка охоплює весь комп-
лекс дій та рішень, пов’язаних зі створенням та 
реалізації готельного продукту, як такого, що має 
найбільший рівень сприйняття споживачем (С

ГП
)

max, що у свою чергу визначається найвищою 
споживчою цінністю (СЦ

ГП
)max та мінімальною 

ціною (Ц
ГП

)min, готельного продукту.
Положення 2. Існує суто вартісний метод 

оцінки конкурентоспроможності за так названою 
«межею рентабельності» [6]. У даному випадку 

Таблиця 1
Основні методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства

(на підставі www.cfin.ru/management/strategy/competit/analysis2.shtml).
Методи Характеристика методів

Продуктові 
методи

Базуються на міркуванні, що оцінка конкурентоспроможності підпри-ємства може бути вико-
нана через оцінку конкурентоспроможності його продукції: чим вище конкурентоспроможність 
продукції – тим вище конкурентоспроможність підприємства. Для цього використовують різні 
маркетингові і кваліметричні методи, в основі яких покладено знаходження співвідношення 
«ціна – якість» продукції

Матричні 
методи

Вихідною умовою таких методів є оцінка конкурентоспроможності підприємства із враху-
ванням повного спектру його функцій та довго-строкових цілей. До числа матричних методів 
відносять розробки Бос-тонської консалтингової групи (Boston Consulting Group), відомої роз-
робкою матриці «Відносна частка ринку» – «Темпи росту ринку»

Операційні 
методи

Розглядаються як подальший розвиток інструментарію матричних ме-тодів стратегічного пла-
нування. Відповідно таким методам конкурен-тоспроможним є те підприємство, де найкращим 
чином організована робота всіх підрозділів і служб (у літературі така група методів відома під 
назвою «методи, що засновані на теорії ефективної конкуренції). На ефективність діяльності 
підрозділів впливає багато факторів – ресурсів підприємства. За таким, конкурентоспромож-
ність підприємства повс-тає як сукупність окремих показників ефективності виконання ним 
окремих аспектів господарської діяльності – операцій (ефективність використання ресурсів)

Комбіновані 
методи

Оцінка конкурентоспроможності підприємства у раках таких методів проводиться на підставі 
виділення не лише досягнутої, але і потенцій-ної конкурентоспроможності. У основі таких ме-
тодів лежить твер-дження, що конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта є інте-граль-
на величина поточної конкурентоспроможності підприємства і його конкурентного потенціалу. 
У більшості випадків поєднують оцін-ки конкурентоспроможності продукції підприємства і 
оцінку окремих показників ефективності виконання ним окремих аспектів господарсь-кої ді-
яльності

Методи 
оцінки 
вартості 
бізнесу

Методи базуються на припущенні того, що об’єм продаж, прибуток, собівартість, інші фінан-
сові показники (ліквідність, фінансова стійкість, оборотність активів і ефективність) є проміж-
ними характеристиками окремих економічних аспектів діяльності підприємства. Лише ринкова 
оцінка підприємства, яка об’єднує в себе всі ключові показники його зовнішнього і внутрішньо-
го оточення, є кінцевим критерієм фінансового достатку та економічної ефективності. За таким, 
зістав-лення динаміки вартості різних господарюючих суб’єктів дозволяє зіс-тавити результа-
ти і перспективи діяльності різних підприємств, а тому – оцінити їх конкурентоспроможність
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розглядається відношення середньо-регіональної 
ціни готельного продукту до його ціни:

I =
PÖ
ÖK

mid

ÃÏ

                      (5)

де I
K
 – індекс конкурентоспроможності го-

тельного господарства;
PЦ

mid
 – середньо-регіональна ціна готельного 

продукту.
Якщо I

K
 > 1, то готельне господарство є рен-

табельним і, відповідно, конкурентоспроможним. 
У випадку, коли I

K
 < 1, господарство нерента-

бельне і неконкурентоспроможне. При I
K
 = 1, гос-

подарство має нестійку конкурентоспроможність.
Можливі напрями підвищення рівня кон-

курентоспроможності готельного господарства 
представлені на рис. 2.

Аналіз такої матриці, дозволяє зробити ви-
сновок, що рівень конкурентоспроможності го-
тельного господарства може бути визначений 
у першому наближенні за співвідношенням  
1 < (PЦ

mid
 / Ц

ГП
) > 1. При цьому можливі такі 

варіанти конкурентоспроможності:
– рівень конкурентоспроможності готельного 

господарства високий за умови 1 < (PЦ
mid

 / Ц
ГП

); 
I
K
 > 1;
– рівень конкурентоспроможності готельного 

господарства низький за умови (PЦ
mid

 / Ц
ГП

) = 1;  
I
K
 = 1;
– готельне господарство неконкурентоспро-

можне за умови (PЦ
mid

 / Ц
ГП

) > 1; коли I
K
 < 1.

Таким чином об’єктивно рівень конкуренто-
спроможності готельного господарства обумов-

Рис. 1. Схема впливу споживчої цінності та ціни готельного продукту  
на його конкурентоспроможність (доопрацьовано автором [5; 6])
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Рис. 2. Матриця конкурентоспроможності готельного господарства
(доопрацьовано автором [5; 6])
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люється у основному підвищеним рівень спо-
живчої цінності готельного продукту (вочевидь 
рівнем його якості) та рівнем його ціни. При цьо-
му, якщо навіть продукт достатньо дешевий і 
умови його придбання прийнятні, основою конку-
рентоспроможності готельного господарства буде 
рівень якості продукту. 

У той же час дослідження поняття конку-
рентоспроможності готельного господарства, 
виходячи із розгляду конкурентоспроможнос-
ті певного готельного продукту, повинно до-
повнюватися такими незалежними від нього 
факторами, як стан ринку готельного обслу-
говування, його специфіка (кон’юнктура), стан 
і перспективи розвитку мережевих готельних 
структур, якість, вплив моди, реклама тощо. 
Такі доповнення, не змінюючи сутність пропо-
нованого підходу, можуть у тій чи іншій мірі 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация
Статья посвящена проблеме определения уровня конкурентоспособности гостиничного хозяйства. Показана возмож-
ность применения стоимостного метода оценки уровня конкурентоспособности гостиничного хозяйства, где в качестве 
основных параметров были использованы потребительская ценность и цена гостиничного продукта. На основе их 
анализа определены условия формирования разных уровней конкурентоспособности гостиничного продукта, а со-
ответсвенно конкурентного положения гостиничного хозяйства. Представлена матрица, которая определяет уровень 
рентабельности (уровень конкурентоспо-собности) гостиничного хозяйства. 
Ключевые слова: методические подходы, гостиничное хозяйство, индекс конкурентоспособности, матрица конкурен-
тоспособности гостиничного хозяйства.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING  
THE HOTEL INDUSTRY COMPETITIVENESS LEVEL

Summary
The article deals with the problem of determining the level of competitiveness of the hotel industry. The possibility of 
using the cost method for assessing the level of competitiveness of the hotel industry, where the consumer value and the 
price of the hotel product were used as the main parameters, has been shown. Based on their analysis, the conditions for 
the formation of different levels of competitiveness of the hotel product, and the competitive position of the hotel industry, 
have been determined. The matrix that determines the level of profitability (level of competitiveness) of the hotel industry 
has been presented.
Key words: methodical approaches, hotel industry, competitiveness index, matrix of competitiveness of the hotel industry.

впливати на конкурентоспроможність готель-
ного господарства,

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, викладені вище положення підводять до 
представлення особливостей формування конку-
рентоспроможності готельного господарства. За 
тим, що ні один із розглянутих підходів не знай-
шов широкого застосування у практиці готельної 
діяльності, теоретичне і практичне значення скла-
дає побудова загального підходу до формування 
конкурентоспроможності готельного господарства, 
який визначається формуванням системи обслу-
говування, яка охоплює весь комплекс дій та рі-
шень, пов’язаних зі створенням та реалізації го-
тельного продукту, як такого, що має найбільший 
рівень сприйняття споживачем, що у свою чергу 
визначається найвищою споживчою цінністю та 
мінімальною ціною готельного продукту.
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ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ ПІД ЧАС ШАХРАЙСТВА,  
ПОВ’ЯЗАНОГО З ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Стаття присвячена дослідженню предмета посягання під час шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки. 
Аналізуються викладені у юридичній літературі погляди на розуміння загального поняття предмет посягання. Розгля-
нуто коло та характер об’єктів, які можуть бути предметом посягання по розглядуваній категорії злочинів.
Ключові слова: злочин, кошти, кредитна спілка, майно та право на майно, предмет посягання, шахрайство.

Постановка проблеми. Невід’ємним елементом 
сучасної криміналістичної науки, що продовжує 
розвиватися і вдосконалюватися, є криміналіс-
тична характеристика кримінальних правопору-
шень (злочинів). Одним із найбільш дискусійних 
питань у теорії криміналістичної характеристи-
ки є питання про якісний та кількісний склад її 
елементів. Результати аналізу наукових праць 
з цього приводу дають підстави говорити про 
те, що криміналістична характеристика не має 
усталеної структури як з огляду на її загальний 
аспект, так і на окремі злочинні діяння. Це без-
посередньо стосується і такого злочину як шах-
райство, пов’язане з діяльністю кредитної спілки. 
Незважаючи на різноманітні думки з цього при-
воду, є ряд елементів, які наводять абсолютно 
у всіх криміналістичних характеристиках. Мова 
в першу чергу йдеться про предмет посягання, 
що досліджується не тільки криміналістикою, а й 
іншими науками кримінально-правового блоку та 
має надзвичайно важливе значення як у теоре-
тичному, так і практичному аспектах діяльності 
органів, уповноважених розслідувати злочини.

Науковому дослідженню цієї криміналістичної 
категорії присвячено значну кількість праць та-
ких видатних учених-криміналістів як Р. С. Бєл-
кін, П. Д. Біленчук, К. В. Весельський, А. Ф. Во-
лобуєв, А. П. Гель, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, 
А. В. Журавель, А. В. Іщенко, М. В. Капустіна, 
М. В. Салтевський, Г. С. Семаков, В. М. Шевчук, 
В. Ю. Шепітько, А. П. Шеремет та ін.

В останні роки питання предмету посягання як 
загалом, так і окремих видів злочинів досліджу-
вали Н. В. Гоч [1], І. Р. Курилін [2], О. В. Курман [3], 
О. Р. Лужецька [4], С. Поліщук [5], О. Федорчук 
[6] тощо. Значна кількість науковців описують 
предмет посягання у межах статті про криміна-
лістичну характеристику певного виду злочину. 
Проте, предмет посягання під час шахрайства, 
пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, за-
лишається недостатньо дослідженим та потребує 
більшої уваги криміналістів.

Постановка завдання. На основі вищенаве-
деного можна сформулювати завдання дослі-
дження – проаналізувати та визначити сутності 
предмету шахрайства, пов’язаного з діяльністю 
кредитної спілки, а також обумовлених приро-
дою його закономірних зв’язків із механізмом 
означеної злочинної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У криміналістичній науці щодо категорії «пред-
мет посягання» сформульовано фактично два 

підходи, пов’язаних із розумінням його сутнос-
ті та місця у криміналістичній характеристиці. 
Одна частина науковців-криміналістів відносить 
його до обов’язкових елементів криміналістичної 
характеристики злочину, а інша – як елемент 
криміналістичної характеристики не розглядає 
взагалі. Ми підтримуємо позицію першої групи 
науковців та вважаємо, що виключення предме-
та посягання із елементного складу криміналіс-
тичної характеристики є невиправданим, оскіль-
ки саме він дозволяє із загальної групи злочинів 
(у нашому випадку шахрайства) виокремити 
конкретні види, визначити обстановку злочину, 
спосіб вчинення злочину, особу злочинця.

У криміналістичній літературі, як зазначає 
О. В. Одерій, для позначення предмета посягання 
використовуються низка таких термінологічних 
зворотів: об’єкт і предмет злочинного посяган-
ня, безпосередній предмет злочинного посягання, 
предмет злочинного посягання, предмет посяган-
ня. При цьому науковці не пояснюють викорис-
тання ними того чи іншого терміну. Виходячи з 
того, що етимологічно значення слова посягання – 
дія за значенням «посягати», та враховуючи, що 
криміналістику цікавить виключно злочинне ді-
яння як реальна подія в динаміці, а не його те-
оретико-законодавча конструкція, криміналістами 
було введено в обіг термін «предмет посягання», 
намагаючись саме таким чином відобразити кри-
міналістичний аспект дослідження злочину. Інші 
словосполучення, на думку науковця, видаються 
дещо некоректними [7, с. 257]. О. В. Одерій пропо-
нує використовувати термін «предмет посягання», 
що є найбільш адекватним і таким, що відповідає 
предмету вивчення науки криміналістики вцілому.

У контексті вивчення специфіки злочинів, 
пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди, 
Ю. О. Андрейко пише, що дослідження предмета 
посягання є обставиною, що підлягає встановлен-
ню, а також орієнтує щодо засобів, прийомів, ме-
тодів, технологій розкриття злочину. Цей об’єкт 
закономірно пов’язаний з іншими елементами 
криміналістичної характеристики злочинів, тому 
встановлення особливостей предмету посягання 
допомагає з’ясувати інші обставини вчиненого 
та його учасників. Предмет посягання є ключо-
вим, визначальним елементом механізму утво-
рення слідової картини злочину [8, с. 54]. З цим 
можна погодитися та послатися на положення п. 
1 ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального ко-
дексу України, у якому говориться, що у кри-
мінальному провадженні підлягає доказуванню 

© Ковальчук О. В., 2017
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подія кримінального правопорушення (час, місце, 
спосіб та інші обставини вчинення кримінально-
го правопорушення) [9]. Власне до трактування 
«інші обставини вчинення…» і можна віднести 
предмет посягання.

А. П. Шеремет наголошує на тому, що озна-
ки предмета посягання мають значення для ком-
пенсації матеріальних збитків, а характеристика 
предмету посягання важлива для встановлення 
злочинця у таких випадках: 1) коли викрадення 
предмета свідчить про знання його призначення 
і можливостей використання; 2) коли викрадення 
свідчить про знання злочинцем вартості чи осо-
бливих властивостей предмета посягання; 3) якщо 
має місце заволодіння предметами з особливими 
властивостями; 4) коли за предметом посягання 
можна визначити специфічну мету злочину; 5) 
коли до предмету посягання має доступ обмежене 
і певне коло (число) осіб [10, с. 343].

Необхідність вивчати злочини проти власнос-
ті саме під кутом з’ясування їх предмета, пише 
О. Р. Лужецька, зумовлена існуванням ряду пи-
тань, які не дістали однозначного вирішення у 
кримінально-правовій науці та які суперечливо 
вирішуються на практиці. Предмет посягання та 
законодавче регулювання у криміналістичній ха-
рактеристиці мають важливе значення, оскільки 
саме він відбиває суттєвість злочину та складає 
особливість їх вчинення [4, с. 203].

І. Р. Курилін зауважує, що зміст предмету по-
сягання вчені розкривають за сукупністю певних 
ознак. В. С. Кузьмічов і Г. І. Прокопенко під пред-
метом посягання розуміють різноманітні фізичні 
тіла, об’єкти органічного і неорганічного похо-
дження. В. Ф. Єрмолович визначає предмет по-
сягання як речі і предмети, що характеризуються 
видом, призначенням, категорією, особливостями 
(розмір, ваша, густина тощо) та особливостями 
сутності об1єктів (упаковка, тара), що здатні під 
час взаємодії з іншими предметами до зміни та 
фіксації цих змін. На думку М. В. Салтевського, 
зміст предмету посягання становлять різноманітні 
фізичні об’єкти, які характеризуються ознаками 
їх агрегатного стану, споживчим призначенням, 
фізико-хімічними властивостями. І. В. Кузнєцов 
до предметів матеріального світу, як можливих 
предметів певних злочинів, відносить інформацію 
та продукти інтелектуальної творчості, виражені 
у тій чи іншій об’єктивній формі. В. А. Образцов, 
думку якого підтримує і сам І. Р. Курилін, зазна-
чає, що криміналістичному поняттю предмета по-
сягання близьким є кримінально-правове поняття 
предмета злочину [2, с. 109]. Тому варто сказати 
кілька слів про співвідношення криміналістично-
го поняття «предмет посягання» та кримінально-
правового «предмету злочину».

У кримінальному праві найбільш поширеним 
є погляд, відповідно до якого предмет злочину 
визнається факультативною ознакою складу 
злочину. М. І. Бажанов предмет злочину роз-
глядає як річ (фізичне утворення) матеріального 
світу, поводження з якою закон пов’язує з пев-
ною кваліфікацією, а значить із відповідальніс-
тю. В. Я. Тацій вважає, що під предметом зло-
чину слід розуміти будь-які речі матеріального 
світу, з певними властивостями яких закон про 
кримінальну відповідальність пов’язує наявність 

у діях особи ознак конкретного складу злочину. 
П. С. Матишевський дотримується думки, що 
предметом злочину є речі матеріального світу, 
впливаючи на які, особа посягає на блага, що на-
лежать суб’єктам суспільних відносин. Інша по-
зиція науковців полягає в тому, що предмет зло-
чину слід відносити до ознак об’єктивної сторони 
злочину. Третій підхід щодо предмету злочину 
полягає в тому, що науковці його ототожнюють 
з об’єктом злочину або не розглядають взагалі 
[6, с. 186–187]. На сучасному етапі розвитку сус-
пільства багато відносин виникають вже не тіль-
ки з приводу матеріальних, але й нематеріальних 
благ (інформації, прав на волевиявлення тощо). 
Інколи ці блага тісно пов’язані з матеріальними. 
Тому предметом злочину у самому загальному 
розумінні слід вважати не тільки об’єкти мате-
ріального світу, але й інформацію та продукти 
інтелектуальної творчості, виражені у тій чи ін-
шій формі. У зв’язку з цим, варто погодитися з 
думкою П. П. Андрушко, що предметом злочину 
можуть бути не тільки матеріальні речі, але й 
інші явища об’єктивного світу (нематеріалізовані 
об’єкти – інформація, енергія), які мають зовніш-
ній вияв чи можуть набути його і сприйматися 
органами відчуття людини [11, с. 34].

У ст. 190 Кримінального кодексу України за-
значено, що шахрайство – це заволодіння чужим 
майном або придбання права на майно шляхом 
обману чи зловживання довірою [12]. Криміналь-
не право, пише А. В. Плотнікова, для визначення 
предмета шахрайства використовує такі цивіль-
но-правові категорії як право та право на май-
но. Однак автор зауважує, що вказані поняття 
мають різний правовий статус у цивільному та 
кримінальному праві. Відповідно до ст. 190 Ци-
вільного кодексу України, майном вважається 
окрема річ, сукупність речей, а також майнові 
права та обов’язки. Натомість у кримінально-
правовому розумінні майнові права та обов’язки 
не включені до поняття «майно». З цього автор 
робить висновок, що кримінально-правове ро-
зуміння поняття «майно» є вужчим за цивіль-
но-правове. Ще більше складнощів виникає при 
з’ясуванні сутності «права на майно». Фактично 
терміном «право на майно», пише Н. О. Анто-
нюк, ми умовно позначаємо право на речі, які 
в кінцевому підсумку отримає винний: право на 
спадщину – спадкове майно, безготівкові гроші – 
готівку тощо. Отже, правом на майно є майнові 
права з приводу набуття права власності на річ 
шляхом відповідного документального оформ-
лення (наприклад, право власності на нерухо-
мість) або ж набуття права на отримання речі 
в майбутньому (наприклад, право на отримання 
спадщини) [13, с. 113–114].

Предметом шахрайства, як пише Т. А. Па-
зинич, може бути не тільки майно (гроші, цінні 
речі), але й право на нього (злочинець заволоді-
ває документами, що надають право на спадщину 
або на частину майна при його поділі) [14, с. 29].

Відповідно до чинного законодавства, кредит-
на спілка – це неприбуткова організація, що за-
снована з метою задоволення потреб її членів у 
взаємному кредитуванні та наданні фінансових 
послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків 
членів кредитної спілки [15]. З цього можна зро-
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бити загальний висновок, що предметом пося-
гання у розглядуваному нами злочині є грошові 
внески, а їх специфічною ознакою є те, що вони 
належать членам кредитної спілки. Крім того, 
кредитна спілка є юридичною особою, яка має 
самостійний баланс та банківські рахунки, вона 
може укладати договори, набувати майнові та 
немайнові права. Їй належить майно, у межах 
якого кредитна спілка несе відповідальність за 
своїми зобов’язаннями. Тому можна стверджу-
вати, що предметом посягання також може бути 
майно кредитної спілки.

Кредитна спілка характеризується вузькою 
спеціалізацією щодо можливостей використання 
заощаджених фінансових ресурсів. Її діяльність 
спрямована не на отримання прибутку, а на на-
дання кредитних та ощадних послуг тільки влас-
ним учасникам. Отримані в результаті надання 
позичок кошти становлять дохід кредитної спіл-
ки, який і спрямовується на формування фондів 
та нарахування відсотків відповідно до сум вне-
сків її членів [16, с. 29].

Членами кредитної спілки можуть бути гро-
мадяни України, іноземці та особи без грома-
дянства, які постійно проживають на території 
України, мають повну цивільну дієздатність та 
об’єднані хоча б за однією з таких ознак: 1) мають 
спільне місце роботи чи навчання; 2) належать 
до однієї професійної спілки, об’єднання про-
фесійних спілок, іншої громадської чи релігійної 
організації; 3) проживають в одному населеному 
пункті, районі чи області. Членство у кредитній 
спілці настає з дня сплати особою вступного та 
обов’язкового пайового внесків [15].

Загальний механізм функціонування кредит-
ної спілки досить точно описала О. М. Шинка-
ренко. Відповідно до нього, внески членів кредит-
ної спілки використовуються кредитною спілкою 
для здійснення основної, інвестиційної та фі-
нансової діяльності. До таких внесків належать: 
вступні, пайові та інші внески, а також депозитні 
вклади. Депозитні вклади використовуються для 
здійснення основної діяльності (надання креди-
тів учасникам кредитної спілки) та інвестиційну 
діяльність (надання кредитів іншим кредитним 
спілкам, внески в об’єднання кредитних спілок, 
внески до капіталу кооперативного банку). За ре-
зультатами інвестиційної, фінансової діяльності 
завдяки відсоткам утворюється сума, яка йде 
на виплату відсотків членам кредитної спілки 
за вкладами, а також на нерозподілений дохід, 
формування фондів, операційні витрат та витра-
ти на формування РЗПВНП [17, c. 183].

Ще одним важливим, з точки зору предмету 
посягання, є положення ст. 21 Закону України 
«Про кредитні спілки». У ній говориться, що кре-
дитна спілка відповідно до свого статуту може: 
1) надавати кредити своїм членам на умовах 
платності, строковості та забезпеченості в готів-
ковому та безготівковому еквіваленті. Отриму-
вати кредити від імені членів кредитної спілки; 
2) залучати на договірних умовах внески (вкла-
ди) своїх членів на депозитні рахунки як у готів-
ковій, так і безготівковій формі; 3) виступати по-
ручителем виконання членом спілки зобов’язань 
перед третіми особами; 4) розміщувати тимчасо-
во вільні кошти на депозитних рахунках в уста-

новах банків, які мають ліцензію на право роботи 
з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спіл-
ці, а також придбавати державні цінні папери, 
перелік яких встановлюється уповноваженим 
органом, та паї кооперативних банків; 5) залуча-
ти на договірних умовах кредити банків, кредити 
об’єднаної кредитної спілки, кошти інших уста-
нов та організацій; 6) надавати кредити іншим 
кредитним спілкам; 7) виступати членом платіж-
ної системи; 8) оплачувати за дорученням своїх 
членів вартість товарів, робіт і послуг у межах 
наданого йому кредиту; 9) провадити благодійну 
діяльність за рахунок коштів спеціально створе-
них для цього фондів [15]. Закон забороняє кре-
дитній спілці зайняття іншою діяльністю окрім 
вищенаведеної. У зв’язку з цим можна зробити 
висновок, що типовим предметом посягання під 
час шахрайства, пов’язаного з діяльністю кре-
дитної спілки, може бути: 1) грошові кошти у го-
тівковому та безготівковому еквіваленті; 2) дер-
жавні цінні папери; 3) паї кооперативних банків; 
4) кошти інших кредитних спілок, установ та ор-
ганізацій, залучені на договірних умовах; 5) май-
но кредитної спілки.

Кошти – це гроші у національній чи інозем-
ній валюті або їх еквіваленти [18]. Національ-
ною валютою є валюта, що випущена державою 
(її центральним банком) і перебуває в обігу пере-
важно на території цієї держави. Відповідно до 
ст. 99 Конституції України, грошовою одиницею 
України є гривня [19]. Валюта може існувати у 
готівковому та безготівковому вигляді. Готівка – 
це сума випущених в обіг паперових і монетних 
грошей, які є дійсними платіжними засобами. 
Безготівкові кошти – це записи на рахунках у 
банку, які за своїм юридичним значенням в ці-
лях оподаткування є рівними готівковим коштам 
(тобто, такими, що існують у формі грошових 
знаків). До такого висновку можна дійти, проана-
лізувавши ст. 3 Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» [20]. Бан-
ківські рахунки – це рахунки, на яких облікову-
ються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку 
стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають 
можливість здійснювати переказ коштів за до-
помогою банківських платіжних інструментів. 
До системи банківських рахунків для грошового 
обороту належать такі рахунки: кореспондетські; 
поточні; вкладні (депозитні); кредитні (позичко-
ві); розподільчі тощо [21].

Висновки. Предметом посягання у досліджу-
ваному нами виді злочину є кошти у готівковому 
та безготівковому еквіваленті; державні цінні па-
пери; паї кооперативних банків; майно кредит-
ної спілки. Визначальними ознаками є правова 
природа коштів, що знаходяться в обороті під 
час господарської діяльності кредитної спілки. 
Основним джерелом надходження таких коштів 
є члени кредитної спілки. Крім того, такі кошти 
можуть залучатися з банківських установ, ін-
ших кредитних спілок, установ і організацій. До-
слідження предмета посягання у шахрайствах, 
пов’язаних із діяльністю кредитних спілок, та 
пропонована характеристика дає можливість в 
подальшому сформувати досить повну криміна-
лістичну характеристику даного виду злочину і 
розробити окрему методику його розслідування.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию предмета посягательства при мошенничестве, связанного с деятельностью кредит-
ного союза. Анализируются изложенные в юридической литературе взгляды на понимание общего понятия предмет 
посягательства. Рассмотрен круг и характер объектов, которые могут быть предметом посягательства по рассматри-
ваемой категории преступлений.
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Summary
The article is devoted to the investigation of the subject of infringement during the fraud related to the activities of the 
credit union. The views expressed in the legal literature on the understanding of the general concept of the subject of 
infringement are analyzed. The range and nature of objects that may be the subject of infringement on the considered 
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Key words: crime, money, credit union, property and the right to property, subject of infringement, fraud.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ40

3 (16), серпень  2017

УДК 314.1:331.55(477) 

Кондрацька Лілія Петрівна
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму
Тернопільського національного економічного університету

DEMOGRAPHIC “GAP” ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Стаття присвячена проблемі, яка є чи не найменш дослідженою у вітчизняній економічній науці: впливу demographic 
“gap” на перспективи нагромадження та результативність формування українського ринку робочої сили. Шляхом 
зіставлення статистичних даних визначено значні масштаби структурних деформацій: негативні відхилення у вікових 
пірамідах, пов’язані з катастрофічними втратами населення та відповідними демографічними хвилями. Розроблено 
понятійний апарат та напрями формування demographic “gap”. Проаналізовано причини негативних і позитивних 
деформацій в Україні в цілому. Обґрунтовано об’єктивну необхідність формування нового чинника ринку робочої сили. 
Зроблено висновок, що формування українського ринку робочої сили означає кардинальну перебудову всіх сегментів 
інституту зайнятості. Сформульовано пропозиції щодо шляхів подолання кризових демографічних явищ.
Ключові слова: demographic “gap”, демографічна ситуація, ринок робочої сили, економічна активність, безробіття, 
трудова міграція, демографія підприємств, зайнятість населення, рівень трудового потенціалу.

Постановка проблеми. В умовах зростаючої 
загрози, що постала перед сучасною Україною, є 
демографічна. У перші роки незалежності наша 
держава зазнала глибокої demographic кризи, 
яка характеризувалась значним зниженням на-
роджуваності, зростанням смертності, негатив-
ним міграційним сальдо та, як наслідок, пере-
ходом від розширеного відтворення населення 
спочатку до простого, а згодом і до депопуляції. 
За даними офіційної статистики, суто арифме-
тично за 25 років незалежності населення Укра-
їни скоротилося на понад 9 млн осіб. У 1991 році 
в Україні проживало 51,944 млн. осіб, а ста-
ном на 1 січня 2016 – 42,760 млн. осіб (дані за  
2015-2016 роки подаються без урахування «тим-
часово окупованої території Автономної Респу-
бліки Крим і м. Севастополя», також досить при-
близними є дані щодо неконтрольованих Києвом 
територій на сході країни). Отже точніше буде 
сказати, що населення України скоротилося на 
8 мільйонів осіб.

Demographic криза – один із визначальних 
індикаторів щодо гарантування стабільного й 
безпечного розвитку the workforce market. Про-
те нинішня економічної ситуація в країні усклад-
нила демографічні процеси, призвела до помилок 
і проблем, що болюче позначаються на головному 
суб’єктові нинішніх перетворень – населенні. Тут 
не лише перетинаються інтереси працівників та 
роботодавців, а й віддзеркалюються всі соціаль-
но-економічні, політичні, демографічні та інші 
процеси, що відбуваються в соціумі. Глобальна 
криза у сфері зайнятості ускладнює для людей 
реалізацію цих прагнень, посилює вразливість 
щодо безробіття, низької якості робочих місць, 
надмірної нерівності між різними групами, до-
вших та менш захищених переходів від навчання 
до роботи, відчуженості від ринку робочої сили.

Саме тому дослідження впливу демографіч-
них чинників, розробка заходів спрямованих на 
удосконалення системи їх регулювання, є вкрай 
важливим і актуальним завданням із безпреце-
дентною кризою у сфері зайнятості. Ці заходи 
повинні базуватися на багатовекторному підході, 
спрямованому на прискорення й полегшення пе-

реходу від навчання до зайнятості, а також на 
створення гідних робочих місць. При цьому ми 
дотримуємось гіпотези, що в умовах загострення 
глобальної конкуренції, забезпечення розвитку 
людського капіталу і підвищення конкуренто-
спроможності робочої сили потребує створення 
в Україні нових інститутів ринку робочої сили, 
які сприятимуть його адаптації до умов глобаль-
ного світу, взаємозв’язку, узгодженості ринкових 
і неринкових підсистем, механізмів та інстру-
ментів його регулювання нададуть їм необхідної 
спрямованості і впорядкованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні у науковій літературі – не лише вітчиз-
няній, але й інших країн пострадянського про-
стору – практично проігнорованою залишається 
проблематика факторів, які спричиняють вплив 
на результативність демографічних процесів. 
Безперечно, статей та монографій, які стосу-
ються демографічної ситуації, кризи на ринку 
робочої сили, – безліч, але майже відсутні на-
укові доробки, які б розкривали взаємозв’язок 
демографічних процесів і ринку робочої сили із 
можливістю застосування знань в якості еконо-
мічного активу. Разом з тим, розв’язок піднятої 
у дослідженні проблеми був би неможливим без 
звернення до публікацій відомих українських 
та зарубіжних дослідників. Зважаючи на еконо-
міко-демографічний контекст піднятої пробле-
ми, на першочергову увагу заслуговують робо-
ти Е. Лібанової [1], О. Гладуна [2], Н. Левчук [3], 
О. Рудницького [4], А. Савчук [4], П. Шевчука [5] 
спільно із зарубіжними науковцями О. Волови-
ною [4] та А. Романюком [7]. Втім, слід враху-
вати, що ґрунтовного теоретичного осмислення 
та практичного врахування каталізатора певних 
ментальних змін щодо “demographic gap” при 
виробленні глобальної стратегії розбудови Укра-
їнської держави потребує саме кваліфікована 
освічена робоча сила.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
комплексне дослідження demographic “gap” в 
Україні як основи формування ринку робочої 
сили; аналіз причин та чинників demographic 
“gap” в країні; вивчення впливу політичної си-
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туації, а також специфіки відтворення трудово-
го потенціалу населення як самостійного явища 
стосовно загальних соціально-економічних умов.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Demographic криза, яку переживає Україна 
останніми десятиріччями, вважається одні-
єю з основних реальних і потенційних загроз 
у соціальній та гуманітарній сферах. Втрати 
людського капіталу через смертність істотно 
впливають на економічний, військовий та ін-
телектуальний потенціал держави [8;9;10]. Пе-
редчасна смертність призводить до скорочення 
тривалості життя та загрожує прогресивному 
суспільному розвитку і процесу відтворення 
населення [11].

Демографічна ситуація в Україні зумовлена 
негативним впливом двох світових війн, голо-
домором, Чорнобильською трагедією, анексією 
Криму і військових дій в східному регіоні, а та-
кож великою економічною «депресією» 20-х ро-
ків минулого століття. Економічна криза  
1990-х рр. і нинішня екологічна, соціально-
економічна та геополітична ситуації ще біль-
ше загострили демографічні проблеми. Суттєві 
скорочення чисельності населення, зниження 
тривалості життя і стрімке падіння народжу-
ваності, від’ємне сальдо міграції дають підстави 
кваліфікувати їх як ознаки demographic “gap”.

Дисбаланс працездатного і непрацездатного 
населення призводить до нестабільного функ-
ціонування системи життєзабезпечення насе-
лення, створює проблеми в наданні пенсій, со-
ціальної допомоги та соціальних послуг, змінює 
ситуацію на ринку робочої сили, в освіті та охо-
роні здоров’я. З майже 42,8 млн. жителів близь-
ко половини населення належить до категорії 
непрацездатних. Демоекономічне навантажен-
ня на працездатних громадян з кожним роком 
зростає, що також формує demographic “gap”. 
Отже, такий стан стає викликом для системи 
соціального захисту і зумовлює невідворотність 
її модернізації.

Вважається, що провідними фахівцями у 
сфері демографії та економіки праці є науков-
ці Інституту демографії та соціальних дослі-
джень НАН України. Проте, постійні негативні 
тенденції в демографічній ситуації України зу-
мовлюють необхідність ретельного аналізу про-
блем народжуваності та смертності як основного 
фактору формування української нації на ринку 
робочої сили.

Аналізуючи аспекти демографічної кризи 
в Україні зазначимо, що за 25 років незалеж-
ності населення України скоротилося на по-
над 9 млн. осіб: 1991 – 51,944 млн. осіб; 1993 – 
52,244 млн. осіб; 2016 – 42,760 млн. осіб.

Від 1994 року у нас відбувається абсолютне 
скорочення чисельності населення. Як і 25 ро-
ків тому, жінок в Україні, більше, ніж чоловіків 
(див. рис. 1).

До 2050 року, за прогнозами ООН, в Укра-
їні спостерігатиметься demographic “gap”, яка 
утворилася внаслідок різкого падіння народжу-
ваності протягом останніх десятиріч. За останні 
25 років українці стали пізніше заводити дітей:  
1991-го року жінки народжували переважно у віці  
20-24 років, а зараз тих, хто народжує у 25-29 ро-
ків та 30-34 роки, удвічі більше. Майже вдвічі 
скоротилася кількість дітей порівняно з 1991 ро-
ком, 1,5 дитини на одну жінку (див. рис. 2):

Варто зазначити, що жоден з прогнозів не 
передбачав тих темпів зростання смертнос-
ті населення, які мали і мають місце остан-
нім часом. Особливий несприятливий вплив 
на сповільнення природного убутку населен-
ня України має відкрита агресія Росії проти 
нашої держави у 2014-2017 рр.: відбувається 
прискорення зниження рівня народжуванос-
ті та підвищення показників смертності. Зни-
ження рівня смертності населення України, за 
даними статистичної служби, у минулому році 
порівняно з попереднім видається артефактом, 
пов’язаним із похибками первинного обліку 
померлих у зоні АТО, так і нарешті терито-

Рис. 1. Коефіцієнти народжуваності та смертності населення в Україні, 
1991-2016 рр.
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рії нашої країни (особливо серед біженців), та 
неврахуванням первинних даних обліку демо-
графічних подій з окупованих територій Лу-
ганської та Донецької областей.

Є підстави вважати, що, через глибоку еко-
номічну кризу, повільне зниження сумарного 
коефіцієнта народжуваності змінилося на стрім-
ке. Різко зросла смертність, знизилася середня 
тривалість життя, активізувалася зовнішня мі-
грація. Розміри demographic “gap” сягатимуть 
біля 8 млн. чоловік (з урахуванням тимчасово 
окупованих територій, АРК і м. Севастополь) – 
на жаль, не викликає сумнівів, що це зменшен-
ня триватиме й далі. Смертність – складний 
демографічний процес. Його характеристики 
залежать від умов життя і праці, загальних са-
нітарних умов, відкриттів медичної науки та 
доступності медичної допомоги. На сьогодні за-
гальні коефіцієнти смертності в Україні є одними 
з найбільш високих у світі. Характерними осо-
бливостями поточного режиму смертності є ви-
сока чоловіча смертність, певне перевищення 
рівня смертності у сільській місцевості над місь-
ким, локалізація основних втрат від передчасної 
смертності у працездатному віці, переважан-
ня у структурі передчасної смертності причин, 
пов’язаних із способом життя, наявність вагомої 
частки смертей, яким можна запобігти, а отже – 
значних резервів скорочення необоротних демо-
графічних втрат (див. рис. 3).

 

1991 • 669 тис. осіб 
1999 • 700 тис. осіб 
2005 • 782 тис. осіб 
2015 • 594 тис. осіб 

Рис. 3. Коефіцієнти смертності населення в Україні, 
чол. на 1000 наявного населення період 1991-2015 рр.

За розрахунками фахівців Інституту демо-
графії та соціальних досліджень, очікувана три-

валість здорового життя українців ледве долає 
59-річний бар’єр, що на десять років менше ніж 
у країнах ЄС. При цьому – зважаючи на поточ-
ний стан здоров’я громадян, їх байдужість до 
принципів здорового способу життя та фізичного 
розвитку, нерозважливу санітарну поведінку, а 
також обмежені економічні спроможності держа-
ви – очевидним є те, що основним шляхом про-
тидії стрімкій депопуляції населення є активіза-
ція народжуваності.

Ще більш складна ситуація для українського 
суспільства у сфері demographic “gap” пов’язана 
із зовнішньою трудовою міграцією. Навіть за 
умов очевидного недообліку міграційних перемі-
щень, який в умовах війни та агресії закономірно 
посилився, офіційні дані міграційної статистики 
показують, що в 2014 р. сальдо міграції хоча й 
залишалося додатнім (22,6 тис.) проте було на 
третину меншим, ніж у 2013 р. (32 тис.). Додатне, 
нехай і незначне, сальдо міграції в умовах ві-
йни виглядає парадоксально, проте його стрімке 
зменшення, хоча й не демонструє реальну ситу-
ацію, однак вказує на тенденцію: виїзд з України 
зростає, тоді як в’їзд скорочується. Міграція ро-
бочої сили для України несе переважно негатив-
ні наслідки, такі як: 

• втрата висококваліфікованих спеціалістів 
(особливо науковців і фахівців), що спричиняє упо-
вільненню темпів науково-технічного прогресу; 

• втрата конкурентоспроможної робочої сили; 
• втрата іноземної валюти, яка вивозиться 

іммігрантами; 
• зростання злочинності та соціальної напру-

женості у суспільстві, яке спричинене міжнаціо-
нальними конфліктами;

• політичні та економічні претензії до Украї-
ни через зростання нелегальної трудової міграції 
українців; 

• дискримінація та експлуатація українців 
місцевими роботодавцями; 

• збільшення тиску на національний ри-
нок праці через конкуренцію робочої сили за  
рубежем.

За такої ситуації все більше українців опи-
няються за межею бідності. Бідних в Україні, за 

Рис. 2. Кількість немовлят (народжуваність та смертність)  
в період з 1991-2016 рр.
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оцінками, не менше 25% (за національним кри-
терієм бідності, що становить 75% медіанних 
доходів). За прогнозами вчених кількість вибу-
лих зменшиться тільки тоді, коли підвищиться 
рівень та якість життя населення. Тоді сальдо 
міграції досягне до 2015 р. 50 тис. осіб на рік [12]. 

Отже, в умовах, що склалися, коли зростання 
економіки практично зупинено, а ринок робочої 
сили повинен шукати шляхи адаптації до нової 
реальності – українська економіка впритул пі-
дійшла до стадії різкого скорочення пропозиції 
праці, пов’язаної з вступом країни в тривалу де-
мографічну яму. Це скорочення носить характер 
довгострокового тренду, який в наступні роки 
буде надавати колосальний вплив на всі сторони 
економічного життя країни.

Особливість такої ситуації полягає в тому, що 
чисельність працездатного населення (всі особи у 
віці 16-54 / 59 років) вже почала досить швидко 
скорочуватися, але економіка цього на практиці 
поки не відчуває. Це можна пояснити тим, що 
чисельність економічно активного населення (за-
йняті плюс безробітні у віці 15-72 року) продо-
вжує залишатися на дуже високому рівні. 

Ще однією рисою сучасної ситуації щодо 
demographic “gap” є такий вид міграції, як уси-
новлення іноземцями українських дітей – відбу-
вається значний відтік потенційної робочої сили, 
спостерігається старіння робочої сили, а нова не 
поступає в потрібній кількості.

Констатуючи факт затяжної кризи зазна-
чимо, що демографічний потенціал станов-
лення українського ринку праці позначається 
надмірною територіальною мобільністю робо-
чої сили, чому значно сприяє усунення раніше 
обов’язкової умови: єдності місця роботи з міс-
цем мешкання. Внаслідок цього прискорилось 
переміщення молоді та осіб середнього віку у 
напрямках: «село – мале місто», «мале місто – 
велике місто», «село і мале місто – зарубіжні 
країни». Натомість досить помітним потоком 
прибувають мігранти з ще слабкіше розвинених 
країн, ніж Україна. І подібно тому, як легаль-
ні та нелегальні українські мігранти займають 
за кордоном найнепристижніші робочі місця 
(прибиральниць, хатніх служниць, будівельних 
робітників, сміттярів), іммігранти з азійських 
країн потроху заповнюють такі ж робочі місця 
в Україні. Раніше, у закритому від зовнішньо-
го впливу СРСР такого явища просто не могло 
бути. Отже, «заробітчанство» створило надто 
серйозні економічні, соціальні та морально-пси-
хологічні проблеми для українського суспіль-
ства, що також негативно позначається на укра-
їнському ринку робочої сили.

Так, технократичний підхід до управління 
економікою, що панував в українській економіч-
ній думці протягом попередніх років, привів до 
того, що сьогодні мало хто розуміє віддачу від 
інвестицій у людський капітал. Теорія людсько-
го капіталу одержала визнання світової науко-
во-економічної думки. Відповідно до цієї теорії, 
«якісні характеристики робочої сили, здатності 
людини до трудової діяльності, її вміння, знання, 
навички можна розглядати як людський капітал. 
Проста модель прийняття рішень про інвестиції 
в освіту, або модель індивідуальної віддачі від 

інвестицій, припускає, що процес освіти безпо-
середньо не збільшує й не зменшує корисність 
людини, тобто освіта – об’єкт для інвестицій, а 
не споживче благо, і що потоки доходів, пов’язані 
з різними рівнями освіти, відомі» [13, с. 141].

Серед науково-методичних проблем вивчення 
трудових ресурсів слід відмітити певну плутани-
ну у формулюванні поняття «ринок праці». Будь-
який ринок має свою назву за назвою титульного 
товару. Але на ринку праці не купується і не 
продається праця, бо купується і продається, з 
одного боку, робоча сила робітників (як їх тру-
довий ресурс), з іншого боку – робочі місця (як 
виробничий ресурс підприємців, роботодавців). 
Таким чином, під широко розповсюдженим по-
няттям «ринок праці» фактично мають місце два 
самостійних ринки: ринок робочої сили та ринок 
робочих місць. На кожному з них відбуваються 
специфічні процеси:

• здійснюється купівля потенційної робочої 
сили працівника власником 

робочих місць, з одного боку;
• з другого боку – здійснюється, так би мови-

ти, купівля робочого місця (скоріше, може, його 
оренда) працівником як власником робочої сили. 

Слід зазначити що саме не конкуренто-
спроможність робочих місць сприяє розвитку 
demographic “gap” цього цільового ринку. Врів-
новажуються і перша і друга покупки через 
потенційну заробітну платню, що визначається 
власником робочого місця за змістом і конкрет-
ними умовами.

Потенційний робітник пропонує і продає 
свою робочу силу (здатність до праці) і окрім 
заробітної платні пред’являє власні, повністю 
обґрунтовані вимоги, інтерес (попит) на кон-
кретні характеристики запропонованого йому 
для праці робочого місця. Тобто наймач, до того 
як купити у працівника його потенційну зді-
бність до праці (робочу силу), окрім зарплатні 
повинен надати всебічну характеристику за-
пропонованого, продаваємого (пропозиція) ро-
бочого місця. Тобто паралельно купівлі-прода-
жу робочої сили відбувається зустрічний обмін 
(купівля-продаж) робочих місць. Таким чином 
виявляється, що сучасний стан національного 
ринку праці є кризовим, що продукує розви-
ток demographic “gap” ринку робочих місць. 
Одиницею обліку на цьому ринку є не праця, а 
кількість робочих місць у перерахунку на за-
йнятість на протязі робочої зміни однієї особи 
на одному робочому місці: людино-місце. Але в 
практичній діяльності (навіть і в науковій літе-
ратурі) друга частина одиниці вимірювання на 
ринку робочих місць опускається (так би мо-
вити, тримається у розумі). Розрахунки ж, за-
мість того, щоб виконуватись у людино-місцях, 
зазвичай здійснюються тільки у людях, особах. 
Ціною рівноваги на ринку робочих місць ви-
ступає оплата часу функціонування праці на 
робочому місці – витрати роботодавця на пра-
цю, вони ж – заробітна платня залученої особи. 
Вказані дві взаємно доповнюючи системи по-
питу та пропозиції на робочу силу та робочі 
місця і складають повну картину ринку праці. 
Тобто, фактично ринок праці являє собою інте-
грацію двох ринків: ринку робочої сили і рин-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ44

3 (16), серпень  2017

ку робочих місць. Точкою перетину є заробіт-
на платня, яку отримує власник робочої сили, 
і яку сплачує власник робочого місця. Якщо 
маркетинг товару «робоча сила» висвітлюється 
більш-менш детально у працях закордонних та 
вітчизняних авторів, то demographic “gap” рин-
ку робочих місць в найближчому майбутньому 
стане не просто основним негативним чинником 
на шляху економічного зростання, а переросте 
у широкомасштабну загрозу [14].

Вивчення основних дефініцій demographic 
“gap”, поданих у вітчизняних наукових джере-
лах, показує відсутність у них суттєвих ознак 
досліджуваного предмета з позицій логічного по-
яснення на ринку робочої сили. За теоретичною 
концепцією зазначеної закономірності модель 
демографічного переходу є невід’ємною складо-
вою теорії demographic “gap” на українському 
ринку робочої сили.

Демографічний перехід відноситься до пере-
ходу від високої народжуваності та смертності 
до низьких рівнів цих показників в період роз-
витку країни від преіндустріальної до індустріа-
лізованої економічної системи. Теорія базується 
на інтерпретації історії демографії розвиненої в 
1929 році американським демографом Уорреном 
Томпсоном [15]. Томпсон спостерігав зміни, пере-
ходи, у рівнях смертності та народжуваності в ін-
дустріалізованих суспільствах за останні 200 ро-
ків. Більшість розвинених країн знаходяться на 
3 або 4 стадії; більшість країн, що розвиваються, 
досягнули 2 або 3 стадії (див. рис. 4). 

Кореляція, що з’єднує демографічні переходи 
вже встановлена; проте не можна стверджувати 
з точністю чи індустріалізація і підвищення при-
бутків ведуть до меншої чисельності населення, 
чи менша кількість населення веде до індустріа-
лізації і підвищення прибутків [16].

В країнах, що уже є розвиненими цей де-
мографічний перехід розпочався у XVIII ст. і 
триває до сьогодні. У менш розвинених країнах 
цей демографічний перехід розпочався набага-
то пізніше і все ще знаходиться на його ранніх 
стадіях [17].

Демографічний перехід складається з 4 осно-
вних стадій, однак узагальнення напрацювань 
дозволяють зробити висновок про незаверше-
ність досліджень 5 стадії й актуалізують потре-
бу пошуку інструментів впливу інтелектуального 
ресурсу на соціально-економічний розвиток кра-
їни. Таким чином, на:

• першій стадії – преіндустріальне суспіль-
ство, рівні смертності та народжуваності є висо-
кими та дотримуються жорсткої рівноваги. 

Усе населення людства дотримувалось такого 
балансу до кінця XVIII ст., аж поки він не завер-
шився у Західній Європі. Фактично, рівні збіль-
шення були меншими ніж 0,05% ще до почат-
ку сільськогосподарської революції приблизно 
10 000 років тому. Оскільки рівні народжуваності 
та смертності майже дотримуються повної рівно-
ваги, збільшення чисельності населення залиша-
ється дуже повільним на першій стадії;

• друга стадія – належить країнам, що роз-
виваються, рівень смертності швидко спадає че-
рез покращення в постачанні їжі та засобів гігі-
єни, які збільшують рівень життя та зменшують 
захворюваність. 

Близько середини ХХ ст. ці покращення у 
сфері охорони здоров’я були в основному задіяні 
в галузях постачання води, особистої гігієни та 
торгівлі продуктами. У Європі рух рівня смерт-
ності розпочався під кінець XVIII ст., поширю-
ючись від північного заходу на південь і схід, і 
тривав приблизно 100 років. Без відповідного па-
діння рівня народжуваності усе це призводить 
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Рис. 4. Модель демографічного переходу, включаючи 5 стадію [17]
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до дисбалансу, і країни на цій стадії відчувають 
великий приріст населення;

• щодо третьої стадії рівень народжуваності 
падає через доступ до контрацепції, збільшення 
заробітної плати, скорочення натурального сіль-
ського господарства, підвищення статусу і освіти 
жінок, скорочення оцінювання дитячої роботи, 
підвищення батьківських інвестицій в освіту сво-
їх дітей та інші соціальні зміни. 

Збільшення населення поступово згасає. Па-
діння рівня народжуваності у розвинених кра-
їнах розпочалось в кінці XIX ст. у північній 
Європі. Важливо зазначити, що падіння рівня 
народжуваності спричинене також переходом в 
оцінюванні цінностей, не лише через відкритий 
доступ до контрацептивів. На даному етапі зна-
ходяться більшість країн, що прагнуть до розви-
тку, проте їхні демографічні дані не змінюються 
і тому це перешкоджає переходу до четвертої 
стадії демографічного переходу. Така проблема 
існує вже досить давно, за що її і назвали «де-
мографічною пасткою». На жаль, Україна від-
носиться до таких держав, не зважаючи на її 
«родючість» в плані покращення демографічної 
політики держави та уряду, зокрема;

• коментуючи четверту стадію, то рівень на-
роджуваності та смертності знаходяться на до-
сить низьких показниках. 

Народжуваність може опуститись значно ниж-
че рівня відтворення. Оскільки велика група на-
роджена в часи другої стадії, то це становить еко-
номічний бар’єр для скорочення працездатного 
населення. Рівні смертності можуть залишатись 
постійно низькими або можуть підвищуватись че-
рез прості буденні захворювання або велику кіль-
кість жертв надмірного ожиріння та передчасного 
старіння. Під кінець ХХ ст. рівні народжуваності 
та смертності у розвинених країнах знаходились 
на досить низьких показниках [18].

Стандартна модель демографічного переходу 
має лише чотири стадії, але згідно аналізу по-
зиціонування країн вчені почали виокремлювати 
додаткові стадії. Як більш так і менш «родючі» 
сценарії розвитку демографічної ситуації світу 
пропонуються досліджувати у п’ятій стадії. 

У наш час більшість розвинених країн сприя-
ють «родючості» населення. З точки зору еволю-
ційної біології, це досить неочікувано, що багат-
ші люди мають менше дітей, оскільки природній 
відбір міг би сприяти індивідуумам, які хочуть 
і спроможні перетворити безмежні матеріальні 
ресурси на рясну кількість «родючих» нащадків. 
Це може бути результатом відходу від серед-
овища еволюційної адаптивності [19; 20]. Таким 
чином, з точки зору еволюційної психології, су-
часне навколишнє середовище здійснює еволю-
ційний тиск для підвищеної «родючості» [19; 20].

Виходячи з вищезазначеного, спробуємо вибу-
дувати методологічний ланцюжок демографічних 
викликів сучасної трудової діяльності людини [21; 
22]. Зміст чинників, вплив яких закладено у модель, 
та взаємозв’язки між ними наведено на рис. 5.

Застосування моделі дає можливість врахува-
ти вплив основних чинників на динаміку та за-
кономірності зміни чисельності населення. Підбо-
ром окремих показників можна імітувати вплив 
державних заходів на розвиток демографічної 

ситуації і трудового потенціалу. На основі моделі 
можна спрогнозувати вплив коефіцієнта наро-
джуваності на майбутню вікову структуру насе-
лення і розвиток трудового потенціалу. Так само 
державні заходи в галузі міграційної політики 
будуть зумовлювати часткову зміну чисельності 
і вікової структури населення. 

Маємо констатувати, що у дослідженнях со-
ціально-економічного, зокрема демографічного 
розвитку поняття вік та вікові зміни посідають 
особливе місце, яке визначається як загальною 
залежністю комплексу набутих, досяжних соці-
ально-економічних характеристик індивіда від 
віку, так і специфікою віку як такого соціального 
ресурсу, який можна назвати субстратним. Фак-
тично вік уособлює собою демографічний час – 
ту форму руху населення, з якою пов’язано на-
копичення кількісних і якісних змін у кожному 
окремому індивіді й у конкретному населенні. 
Відомий український економіст В. Косинський 
розглядаючи час як відбиття невипадкових при-
чин розвитку, говорив про вік як про «.. міру тих 
послідовних безперервних станів розвитку, які 
переживає дана особа, перш ніж дійде до да-
ного стану» [22]. Набуття і зміна всього спектра 
властивостей окремим індивідом, процес зміни 
його демографічних і соціальних станів тісно 
пов’язаний з віком, а також соціально-економіч-
ними перетвореннями, що супроводжують інди-
відуальні вікові зміни.

Отже, вивчення основних дефініцій 
demographic “gap”, поданих у вітчизняних науко-
вих джерелах, показує відсутність у них суттєвих 
ознак досліджуваного предмета з позицій логіч-
ного пояснення новітніх проявів на ринку робо-
чої сили. Так, влучний вислів А.Я. Боярського про 
«цвинтар демографічних прогнозів» продовжує 
справджуватися стосовно точності перспектив-
них оцінок і в останні десятиліття. Прогнози чи-
сельності населення, розроблювані різними уста-
новами, постійно коригуються. Динаміка числа 
мешканців планети та її окремих частин мовби 
насміхається над демографами. Результати пер-
ших спроб наукового прогнозу населення явно не-
дооцінили дійсні зміни людності [22].

Висновки з проведеного дослідження. До-
слідження літературних джерел дає нам зрозу-
міти, що розвиток сучасної науки все більшою 
мірою зосереджується на вивченні проблеми лю-
дини. Загальні економіко-демографічні резуль-
тати щодо передумов формування робочої сили 
полягають у тому, що в ході реформ виявилися 
диспропорції ринку праці, викликані нестабіль-
ністю і нерозвиненістю економіки в цілому, зо-
крема чітко окреслилася проблема структурного 
безробіття; трудові ресурси на відміну від інших 
ресурсів економіки обтяжені соціальною складо-
вою, значущою в процесі їх регулювання; визна-
чальним критерієм якості робочої сили є рівень 
професійних компетенцій, що дозволяють мірку-
вати і про рівень можливого трудового доходу; 
ефективність реалізації працівниками своїх ком-
петенцій в компанії залежить не тільки від того, 
яким потенціалом володіє кожен з них; прагнен-
ня отримати високий рівень професійної підго-
товки означає очікування працівників отримати і 
більший рівень доходу.
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Рис. 5. Взаємозв’язок між чинниками, які впливають на демографічну ситуацію
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Аннотация
Статья посвящена проблеме, которая является едва ли не наименее исследованной в отечественной экономической 
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формаций: отрицательные отклонения в возрастных пирамидах, связанные с катастрофическими потерями населения 
и соответствующими демографическими волнами. Разработано терминологические проработки используемого понятия 
demographic «gap». Проанализированы причины отрицательных и положительных деформаций в Украине в целом.
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Ключевые слова: demographic «gap», демографическая ситуация, рынок рабочей силы, экономическая активность, 
безработица, трудовая миграция, демография предприятий, занятость населения, уровень трудового потенциала.
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Summary
The article is devoted to the problem, which is almost the least investigated in the national economic science: the impact 
of demographic «gap» on the prospects of accumulation and effectiveness of the formation of the Ukrainian labor market.
By comparing statistical data, significant scales of structural deformations were identified: negative deviations in age 
pyramids, associated with catastrophic population losses and corresponding demographic waves. The conceptual apparatus 
and directions of formation of demographic «gap» are developed. The causes of negative and positive deformations in 
Ukraine as a whole are analyzed. The objective necessity of forming a new factor of the labor market is substantiated. 
It is concluded that the formation of the Ukrainian labor market means a radical reorganization of all segments of the 
employment institute. Proposals on ways to overcome crisis demographic phenomena are formulated.
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ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

В статті досліджується один з головних етапів прийняття управлінського рішення – формування та аналіз проблемної 
ситуації. Особливу роль при цьому відіграє правильне формування рішення, яке неможливо здійснити без формуван-
ня і глибокого аналізу проблемної ситуації. При цьому на етапі формування рішення реалізуються наступні підзадачі: 
аналіз проблемної ситуації; формування цілей і обмежень рішення; формування і оцінка альтернативних варіантів 
рішень. Завданням даного дослідження є визначення та аналіз проблемної ситуації.
Ключові слова: аналіз, економічний аналіз, управлінське рішення, прийняття рішення, аналіз проблемної ситуації. 

Постановка проблеми. Одним з найважливі-
ших факторів підвищення ефективності управ-
ління будівельним підприємством є забезпечення 
його системи управління всіма даними, необхід-
ними для прийняття цілеспрямованих управлін-
ських рішень, які адекватно відображають різні 
стани виробничого процесу і зовнішнього серед-
овища.

Рішення зазначеного вище завдання практич-
но неможливо без проведення аналізу, що до-
зволяє визначити забезпеченість підприємства і 
його структурних підрозділів усіма необхідними 
компонентами виробничого потенціалу і провес-
ти оцінку рівня їх використання за узагальнюю-
чими та приватними показниками. Аналіз також 
дозволяє встановити причини зміни виробничого 
процесу; розрахувати вплив використання осно-
вних складових виробничого потенціалу на об-
сяг виробництва будівельної продукції і на інші 
підсумкові показники його виробничої діяльнос-
ті; вивчити ступінь використання виробничої 
потужності будівельного підприємства; виявити 
резерви підвищення ефективності використання 
запроваджених факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальний внесок у розвиток проблем 
аналізу та його впливу на ефективність управ-
ління будівельним виробництвом внесли такі 
вчені – економісти: Баканов М., Балабанов І., Ко-
вальов В., Крейнина М., Савицька Г., Сайфулін 
Н., Шеремет А. і багато інших [1-7].

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в визначенні операцій, які здійсню-
ються при аналізі проблемної ситуації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Технологічний процес прийняття управлінських 
рішень можна представити у вигляді послідов-
ності етапів і процедур, що мають між собою 
прямі і зворотні зв'язки, що утворюють інфор-
маційні потоки. При цьому в процесі прийняття і 
реалізації управлінських рішень прийнято виді-
ляти такі основні чотири етапи:

– постановка задачі;
– формування безлічі допустимих рішень;
– вибір найбільш ефективного вирішення;

– організація виконання і контролю за реалі-
зацією обраного рішення.

Постановка завдання прийняття рішення по-
винна містити характеристику проблемної ситу-
ації, а також при необхідності інші відомі елемен-
ти моделі задачі. Постановка завдання служить 
підставою для подальшої виработки і прийняття 
відповідного управлінського рішення.

Проблемна ситуація в постановці завдання 
прийняття рішення зазвичай описується зміс-
товно, але якщо це можливо і кількісними пара-
метрами. При цьому повинні бути сформульовані 
умови, пов'язані з проблемою, визначені причини 
її виникнення і розвитку, тобто проведено ана-
ліз навколишнього середовища будівельного під-
приємства. Опис проблемної ситуації має закін-
чуватися коротким змістовним формулюванням 
проблеми, яке необхідно вирішувати, а також 
постановкою цілей, пов'язаних з її реалізацією. 

Формулює завдання прийняття рішення ке-
рівник або фахівець, що планує і контролює ро-
боту об'єкта управління, щодо якого приймається 
рішення, причому ставити завдання, знаходити і 
приймати рішення можуть одні й ті ж або зовсім 
різні працівники апарату управління будівельно-
го підприємства.

Важливим фактором у прийнятті рішення є 
час. Залежно від характеру завдання він може 
становити секунди або години для оперативних 
завдань, місяці або роки – для довгострокових 
стратегічних завдань. Наявний час впливає на 
можливості отримання інформації про проблем-
ну ситуацію і всебічного обґрунтування наслідків 
рішення.

В якості ресурсів, необхідних для прийняття 
рішення, можуть використовуватися знання і до-
свід осіб, котрі приймають рішення, аналіз і за-
соби автоматизованої обробки даних, економіко-
математичні методи і моделі, прототипи рішень.

Іноді при ухваленні рішення відсутня повна 
і достовірна інформація про проблемну ситуа-
цію. Невизначеність може бути обумовлена різ-
ними особистими факторами, наприклад, погодні 
умови, рівень попиту на продукцію або послу-
ги, рівень інфляції. У цих умовах для уточнення 
проблемної ситуації в процесі пошуку рішення 
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необхідно сформулювати ситуації (гіпотези, вер-
сії). Всі ситуації повинні бути взаємовиключни-
ми і незалежними. Кожна ситуація описується 
кількісно і якісно, причому характеристика до-
стовірності ситуації оцінюється ймовірністю ви-
никнення ситуації.

Прийняття рішень завжди здійснюється в 
умовах різних обмежень: фінансових, матері-
альних, правових, етичних тощо. Тому важливо 
чітко сформулювати безліч обмежень, які пови-
нні враховуватися при прийнятті рішення в кон-
кретній проблемній ситуації.

Таким чином, завдання прийняття рішення 
формується таким чином: в умовах проблемної 
ситуації, наявного часу і ресурсів необхідно ви-
значити дану ситуацію безліччю альтернативних 
ситуацій, сформулювати безліч цілей, обмежень, 
альтернативних рішень, провести оцінку переваг 
рішень і знайти найкраще рішення , керуючись 
сформульованим критерієм вибору. Найкраще 
узгодження визначається вибором відповідного 
принципу. Найбільш відомим принципом узго-
дження індивідуальних переваг, що створює гру-
пову перевагу, є, наприклад, принцип більшості 
голосів.

В кінцевому підсумку постановка задачі при-
йняття рішення повинна давати відповіді на на-
ступні питання [8]:

– в чому суть проблеми;
– які основні чинники і умови виникнення і 

розвитку проблемної ситуації (з якої причини і з 
чиєї вини виникла ця ситуація);

– актуальність і терміновість вирішення про-
блеми;

– ступінь повноти та достовірності інформації 
про проблемну ситуацію;

– які можливі наслідки від невжиття заходів;
– хто повинен приймати рішення.
Особливу роль при цьому відіграє правильне 

формування рішення, яке неможливо здійснити 
без формування і глибокого аналізу проблемної 
ситуації. При цьому на етапі формування рішен-
ня реалізуються наступні підзадачі:

– аналіз проблемної ситуації;
– формування цілей і обмежень рішення;
– формування і оцінка альтернативних варі-

антів рішень.
Завданням даного дослідження є визначен-

ня та аналіз проблемної ситуації. В ході аналізу 
проблемної ситуації здійснюються такі операції.

1. Визначення об'єктивності існування про-
блеми. Для виконання такої вимоги аналізуєть-
ся інформація про стан об'єкта управління і зо-
внішнього середовища, визначається місце і роль 
аналізованих об'єктів серед суміжних об'єктів 
і об'єктів більш високого рівня, виявляються, 
структуруються і ранжуються проблеми за мі-
рою їх впливу на кінцеві результати роботи під-
приємства.

Визначення об'єктивності існування проблем 
дозволяє в подальшому поставити цілі і визна-
чити стратегічні напрямки їх досягнення.

2. Визначення новизни проблемної ситуації. 
Необхідно для виявлення можливих прецеден-
тів або аналогій проблемної ситуації для вико-
ристання минулого досвіду в поточних умовах 
функціонування.

Важливим напрямком в накопиченні такої 
інформації є автоматизація процесів прийняття 
рішень в системах автоматизованої обробки да-
них будівельного підприємства. Автоматизація 
процесів прийняття рішень дозволяє не тільки 
створити банк типових управлінських рішень, 
а й посилити інтелектуальні можливості керів-
ників, фахівців і експертів, які залучаються для 
прийняття рішень.

3. Встановлення причин і сопричин виник-
нення проблемної ситуації. Виявлення причин 
виникнення проблемної ситуації є найважли-
вішою умовою прийняття правильного рішен-
ня. Знання причин дозволяє своєчасно вияви-
ти проблему в момент її зародження. В цьому 
випадку виявляються тенденції, які ведуть до 
зародження проблеми. У будь-який момент сте-
ження за розвитком проблемних ситуацій може 
бути прийнято рішення.

Відсутність знань про причини виникнен-
ня проблемної ситуації при-водить до того, що 
проблема може виникнути раптово. В цьому ви-
падку часу на прийняття правильного рішення 
буде менше.

Встановлення причин виникнення проблемної 
ситуації можливо на основі повної і достовірної 
інформації про характер і особливості функціону-
вання керованого об'єкта. Однак, збір фактичного 
матеріалу про проблемну ситуацію пов'язаний з 
додатковими витратами і часом. Кількість і якість 
матеріалу, що дозволяє судити про причини по-
яви проблеми, може бути визначено наступними 
факторами. По-перше, впевненістю в тому, що 
так звані факти дійсно об'єктивно відображають 
причину виникнення проблеми. По-друге, ступе-
нем і напрямком впливу кожного факту на про-
блему, яка розглядається.

Особливу роль для підвищення ефективнос-
ті управління будівельним підприємством може 
зіграти визначення стійко повторюваних перед-
вісникових причин, облік яких може дозволити 
будівельному підприємству завчасно уникнути 
пов'язаних з ними негативних наслідків. 

У багатьох випадках аналіз проблемної си-
туації дозволяє виявити цілу сукупність різних 
взаємопов'язаних проблем і причин їх виник-
нення. 

4. Виявлення взаємозв'язку даної пробле-
ми з іншими проблемами. Визначення таких 
взаємозв'язків дозволяє встановити причинно-
наслідкову залежність даної проблемної ситу-
ації і сприяє розробці комплексного вирішення. 
В організаційно-економічних об'єктах управлін-
ня локальні проблеми, як правило, не виника-
ють. Поява однієї проблеми тягне за собою ви-
никнення інших. Тому необхідно мати на увазі, 
що будь-яке рішення в області науково-технічної 
політики торкнеться всіх сфер виробничо-госпо-
дарської діяльності будівельного підприємства.

5. Визначення ступеня повноти і достовірнос-
ті інформації про проблемну ситуацію. Напи-
сання об'єктивного плану розвитку проблемної 
ситуації в управлінні виробництвом і прийнят-
тя ефективного рішення можливо тільки в разі, 
коли керівники і фахівці мають у своєму розпо-
рядженні повну і достовірну інформацію про цю 
ситуацію. Конкретне управлінське рішення при-
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ймається на основі аналізу спеціально відібра-
ної для цієї мети інформації. Поточний аналіз 
інформації дозволяє судити про наявність або 
про відсутність відхилень від заданих параме-
трів виробничого процесу, а також виявити ту 
чи іншу назріваючу проблему.

При аналізі отриманої інформації в залеж-
ності від поставленої мети також застосовуються 
різні методи. Якісна інформація вивчається за 
допомогою: порівняння, аналогій, аналізу, синте-
зу, абстракції, узагальнення, індукції, дедукції 
та інших відомих методів та доказів. Для обробки 
і аналізу інформації широко використовуються 
кількісні методи: групування, складання статис-
тичних таблиць, обчислення питомої ваги, відсо-
тків, кореляційно-регресійний аналіз та інші еко-
номіко-математичні методи.

Використання сучасних засобів і методів об-
робки інформації дозволяє звільнити осіб, які 
приймають рішення від рутинної роботи та зо-
середити їх зусилля на пошуку найбільш ефек-
тивного вирішення. Наявність попередньо обро-
бленої інформації у вигляді зведень, доповідей, 
прогнозів та рішень дає можливість менедже-
рам, які приймають рішення зробити висновки 
про розвиток проблемної ситуації, про ступінь її 
розв'язання.

Кінцевим результатом цієї операції є вияв-
лення так званих базових проблем, за вирішення 
яких треба братися в першу чергу, а також ран-
жування цих проблем і вибір напрямів їх вирі-
шення з попередньою оцінкою ресурсів.

6. Виявлення ступеня можливості розв'язання 
проблеми. На першому етапі формування рішен-
ня важливо знати приблизно наявні можливості 
вирішення проблеми.

Виявлення ступеня можливості розв'язання 
проблеми є складним, але вирішуваним завдан-
ням. Головним інструментом її реалізації є інтуі-
ція особи, що приймає рішення.

Важливими умовами оцінки ступеня можли-
вості розв'язання проблеми є наступні. При вирі-
шенні проблеми керівники і фахівці намагаються 
отримати максимально можливу, а не мінімально 
необхідну інформацію про стан проблемної си-
туації. Тому, на цьому етапі слід з усієї сукуп-
ності інформації вибрати ключові параметри, за 
якими можна судити про розвиток проблемної 
ситуації, а решту інформації використовувати 
на етапі пошуку рішення. При пошуку рішен-
ня часто велике значення надається сформова-
ній думці. В цьому проявляється консерватизм 
в оцінці ситуації, навіть якщо йому суперечать 
нові факти. Нарешті, на даному етапі можна об-
межитися розглядом порівняно невеликого числа 
альтернатив прийняття рішень у проблемній си-
туації. При цьому повинно прийматися до ува-
ги не прагнення знайти оптимальне рішення, що 
зробити важко, а часом і неможливо, а слід про-
вести оцінку та знайти принципову можливість 
наявності досить задовільного рішення. Тому, 
приймаються до уваги тільки деякі вирішальні 
чинники, які свідомо усувають побічні наслідки 
прийнятого рішення, дається схематична оцінка 
та оцінка майбутнього стану виробничо-госпо-
дарської сітуаціі.

На наступних етапах ці похибки можуть бути 
усунені за рахунок більш глибокого аналізу і 
опрацювання рішення.

Висновки. Таким чином, резюмуючи вище-
викладене, можна зробити висновок про те, що 
економічний аналіз є стрижневим чинником 
підвищення еффективності прийняття рішень 
в процесі управління складними економічними 
об'єктами. І, в першу чергу, це обумовлено тим, 
що без аналізу навколишнього середовища бу-
дівельного підприємства неможливо сформувати 
проблемну ситуацію, визначити цілі функціону-
вання і вибрати найбільш ефективні шляхи їх 
реалізації.
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Аннотация
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FORMATION AND PROBLEM SITUATION ANALYSIS OF CONSTRUCTION 
ENTERPRISE AS THE STAGE OF MANAGEMENT SOLUTIONS IMPLEMENTATION

Summary
The article investigates one of the main stages of the decision-making process is the formation and analysis of problem 
situation. A special role in this is played by the correct formation of a solution, which is impossible to implement without 
forming and deep analysis of the problem situation. At the same time, at the stage of solution forming, the following 
subtasks are implemented: analysis of the problem situation; formation of goals and decision limitations; formation and 
evaluation of alternative solutions. The task of this study is to identify and analyze the problem situation.
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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 енергозбере-
ження в сучасних реаліях дуже важливе для кож-
ного суспільства, оскільки його вирішення допома-
гає 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 ре-
конструкції уже існуючих. Державний та приват-
ний сектори можуть вирішити цю проблему пра-
цюючи разом з метою підвищення ефективності 
виробництва та використання енергоресурсів.

Державно-приватне партнерство є ефектив-
ним та перспективним інструментом економічного 
і соціального розвитку на регіональному та місце-
вому рівні, засобом залучення коштів у проекти, 
де державні та місцеві органи влади намагають-
ся зберегти контроль та налагодити співпрацю з 
інвесторами. Під час такого співробітництва між 
державою і суб’єктами господарювання досяга-
ються кращі техніко-економічні показники та ре-
зультати господарювання, ефективніше викорис-
товуються 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. До-
слідження практики господарювання як економіч-
но розвинених країн, так і країн, що розвиваються, 
свідчить про зростання активності застосування 
різних форм партнерства держави та приватного 
сектору в різноманітних галузях. Фундаментальні 
економічні, політичні правила та юридичні норми, 
що використовуються партнерськими відносинами 
держави та бізнесу в господарській області, фор-
мувалися в провідних країнах уже протягом кіль-
кох століть. Вони зазнавали деяких трансформацій 
в періоди війн, революцій, економічних спадів і де-
пресій, 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 
зростання і скорочення податкових надходжень. 
В умовах нестачі коштів та потреби модерніза-
ції галузі ідея державно-приватних партнерств 
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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-
но доручається і розробка концесії, і реалізація 
заходів, необхідних для створення або модерніза-
ції інфраструктурних об’єктів і їх експлуатація.
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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 інф-
раструктури для покращення економіки держав 
[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 – британський 
проект Future Strategic Tanker Aircraft і створен-
ня пан’європейської супутникової системи 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 розвитку 
енергоефективності будинків протягом 5 років 
(2009-2013). Італія пропонує 55% податкових пільг 
для енергоефективних інвестицій для власників 
житлового фонду (програма почалась у 2014, про-
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грама збільшує пільгу до 65% в деяких випадках). 
Протягом 2007 – 2013 років, більш ніж 1,8 млн 
заявок були узгоджені та близько 23 млрд євро 
інвестовані таким способом власниками житла. 
Протягом 2012 року більш ніж 2,8 млрд євро ін-
вестували у 265 500 енергоефективних проекти, 
які включають 2,3 млн м кв. заміни віконного фон-
ду і 1,2 млн м кв. утеплення стін. Інвестиції у ізо-
ляційне будівництво в Нідерландах зростає швид-
кими 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 стимулом 
для участі промисловості є передача прав на ре-
зультати досліджень і розробок для їх подальшої 
комерціалізації); співфінансування ранніх стадій 
комерціалізації («посівне», венчурне фінансуван-
ня); створення спільних дослідницьких центрів в 
областях, які традиційно знаходяться в зоні від-
повідальності держави (охорона здоров’я, охорона 
навколишнього середовища, оборона). Управління 
ДПП досить складне, тому спочатку важливо ви-
значити зони відповідальності держави і приват-
ного бізнесу і передбачити механізми їх перегля-
ду, не піддавати істотному ризику жодну зі сторін.

Виходячи з аналізу світового досвіду Між-
народна асоціація проектного фінансування 
(International Project Finance Association) виділяє 
три різновиди державно-приватного партнерства.

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 
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 
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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 репутація 
і поки не будуть реалізовані успішні проекти. Сві-
това тенденція вказує, що енергоефективне фі-
нансування перетворилось на своєрідний сегмент 
фінансового ринку. Частково, це пояснюється 
складною схемою фінансування реалізації таких 
проектів та значним рядом фінансових продуктів, 
моделей та посередників для забезпечення інвес-
тицій. Велика кількість державного фінансування 
направлена в енергоефективність. Для прикладу, 
Німецький державний інвестиційний банк напра-
вив 16 млрд євро на енергоефективні проекти в 
Німеччині в 2013 році, а Європейський інвести-
ційний банк забезпечив 2,1 млрд євро під такі ж 
цілі на території Європейського союзу. Французь-
кий Caisse des Dйpфts виділив 453 млн євро на 
енергоефективність у 2012 році, а Банк зелених 
інвестицій Великої Британії інвестували 181 млн 
євро. Банк екологічних інвестицій, встановлений в 
декількох країнах і використовує державний ка-
пітал як гарантію залучення приватних фінансів, 
в тому числі від інституційних інвесторів. Енер-
гоефективність являється цільовою галуззю для 
фінансування Банку екологічних інвестицій вста-
новлений 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 використовуються у 

все більшій кількості країн і впроваджують нові 
фінансові моделі по типу контрактування енерго-
використання. ЕСКО вперше з’явилися у Велико-
британії у 1980-х роках і ринок уже оцінювався в 
більш ніж 5 млрд дол США на рік. Найбільшим 
ринком вважається сучасний Китай, що пред-
ставляв 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 частковим по-
ширенням, включаючи США, Мексику та ЄС [3]. 

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

Використання позитивного світового досвіду 
державно-приватного партнерства призводить до 
зростання інвестицій у розвиток суспільної інф-
раструктури. 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 покра-
щенню державних активів та якості надання по-
слуг, в ситуації збереження державних коштів.

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

Аннотация
Развитие эффективных институтов взаимодействия государственных органов и частных партнеров является одной из 
наиболее важным условием для установления эффективной экономической политики, стимулирования инвестиций и 
инноваций, усиление конкурентоспособности страны. Статья исследует международный опыт развития и организации 
Государственно-частного партнерства (ГЧП).
Одной из главных тенденций современного мирового развития является рост инвестиций частного бизнеса в экономи-
ческие проекты государства в различных формах – от контрактов управления на действующие инфраструктурные 
объекты к проведению частными компаниями полного цикла строительства и эксплуатации новых объектов.
Использование положительного мирового опыта государственно-частного партнерства способствует росту инвести-
ций в развитие общественной инфраструктуры. При этом модель ГЧП не подменяет, а дополняет государственные 
инвестиции, создавая при этом государственные институты, действующие по рыночным правилам. Мировой опыт по-
казывает, что механизм государственно-частного партнерства способствует улучшению государственных активов и 
качества предоставления услуг, в ситуации сохранения государственных средств.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), энергоэффективность и энергосбережение, контракты 
эффективного энергосбережения, энергоэффективное (ЭЭ) финансирование, экономическая политика.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE INSTITUTE  
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary
The development of effective institutions of interaction between governments and business constitutes one of the most 
important conditions of establishing an effective economic policy, stimulating investment and innovation, increasing the 
competitiveness of a country. The article investigates foreign experience of the development and organization of Public 
Private Partnerships (PPP). 
One of the main trends of contemporary world development is the growth of private investments in the state economic 
projects in various forms – from management contracts for existing infrastructure facilities to private companies imple-
ment a full cycle of construction and operation of new facilities.
Using positive international experience of public-private partnership promotes investment in the development of social 
infrastructure. This PPP model does not replace but complements public investment, creating public institutions that 
operate according to market rules. World experience shows that the mechanism of public-private partnership improves 
public assets and quality of service, in a situation of saving public funds.
Key words: public-private partnership (PPP), energy efficiency and energy saving, energy saving performance contracts 
(ESPC), energy efficient (EE) financing, economic policy.
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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.
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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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Постановка проблеми: сучасний стан розви-
тку України пов’язаний зі значними виклика-
ми зовнішнього та внутрішнього характеру. Ре-
зультатом фінансово-економічної кризи стали 
проблеми платіжного балансу, зниження ВВП, 
девальвація національної валюти, значне скоро-
чення сировинних доходів, стрімке падіння ін-
дексу промислового розвиту, зростання інфляції, 
масове безробіття, відсутність соціальних гаран-
тій, крах банківської сфери, скорочення мож-
ливостей доходів регіонів. Усе це посилено по-
літичною нестабільністю у зв’язку з тимчасової 
втратою контролю над частиною території краї-
ни в поєднанні з різким зростанням витрат бю-
джету, детермінованою необхідністю збільшення 
фінансування оборони країни. Залучення коштів 
від МВФ неоднозначно впливає як на економі-
ку, так і на політичний стан країни, що викликає 
дискусії серед науковців, експертів та громад-
ськості щодо необхідності співпраці з МВФ, її 
оцінки та подальших взаємовідносин. Але у свою 
чергу країні потрібно фінансування для стабілі-
зації своєї діяльності та економіки країни в ці-
лому, тому Україна все більше і більше залучає 
фанансові ресурси від МВФ.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Питаннями взаємодії та співпраці України з 
міжнародним валютним фондом займалися такі 
вітчизняні та іноземні науковці. Серед яких 
можна виділити: В. Андрійчук, І. Балік, І. Біло-
рус, М. Димчин, Л. Гришина, П. Карась, В. Ко-
лосова, О. Мозговий, Л. Ерхард, Л. Бальцерович, 
Дж. Вільямсон, Р. Мандела, А. Зіденберг, Т. Кіл-
лік , І.Я. Чугунова, В.Л. Кротюка, І.В. Запатріної, 
Р.С. Лисенка та ін. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, 
присвячених співпраці України з МВФ, необ-
хідність подальшого вивчення, аналізу та сис-
тематизації подій з метою визначення найра-
ціональніших шляхів розвитку цієї співпраці є 
очевидною та актуальною.

Постановка завдання. Метою досліджен-
ня даної теми є висвітлення практики співро-
бітництва Міжнародного Валютного Фонду та 
України, зокрема у сфері банківської системи 
та підтримки заходів органів регулювання та 

нагляду спрямованих на розробку рекомендацій 
та пропозицій щодо ефективного використання 
одержаного фінансування. Дослідити сучасний 
стан та особливості співпраці України з міжна-
родним валютним фондом, спрямованої на до-
сягнення макроекономічної стабілізації в країні, 
виявити основні проблеми й перспективи спів-
робітництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародний валютний фонд (МВФ) – сприяє 
міжнародній фінансовій стабільності і співпраці 
в валютно-фінансовій сфері; є спеціалізованою 
установою ООН. До Фонду входять 188 держав, 
які керують організацією через Раду Директорів. 
Ідея створення МВФ зародилася на конферен-
ції ООН в Бреттон-Вудсі, штат Нью-Гемпшир, 
США, в липні 1944 року. 

На сьогодні МВФ та Україна активно співп-
рацюють між собою. Важливою стала подія від 
11 березня 2015 р., коли рада директорів МВФ 
затвердила нову чотирирічну кредитну програму 
Extended Fund Facility на фінансування заходів 
з економічної і фінансової стабілізації України. 
Гроші ці повинні надходити траншами. Зокре-
ма, вже перший транш кредиту в обсязі 5 млрд. 
дол. США поступив в Україну у березні 2015 р. 
З 2016 р. в Україні працює місія МВФ щодо при-
йняття рішення надання третього траншу за умов 
виконання Україною своїх зобов’язань, прописа-
них у спеціальному меморандумі (табл. 1).

Ціль кредитування України МВФ також 
була направлена на стабілізацію валютного кур-
су гривні, зокрема починаючи з проблемного 
2013 року.

Була досліджена певна наявність стабілізації 
курсових коливань у період кредитування МВФ, 
яка подана на рисунку 1.

Наявність певної стабілізації курсових коли-
вань у період кредитуван-ня МВФ. Поповнення 
та використання НБУ золотовалютних резервів 
у контексті плаваючого курсоутворення най-
краще згладжує валютні коливання. Крім того, 
співпраця України з МВФ значно пом’якшує 
низхідні коливання курсу за рахунок зменшен-
ня панічних настроїв населення та іноземних 
інве-сторів.

© Малишевська О. О., Корнієнко Є. О., 2017
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Таблиця 1. 
Етапи співпраці МВФ та України [1]

Етапи Роки Особливості кредитування Виконання
I етап 1992-1994 Фінансова допомога у вигляді системної трансформа-

ційної позики на суму 498,7 млн. СПЗ (763,1 млн. дол. 
США) для підтримки платіжного балансу 

Завершено завчасно через 
невиконання Україною умов 
програми

II 
етап

1995-1998 За трьома кредитними програмами Stand-Вy Україна 
отримала кредити на загальну суму 1318,2 млн. СПЗ 
(1935 млн. дол. США) на підтримку курсу національної 
валюти і фінансування дефіциту платіжного балансу

Програму виконано

III 
етап

1998-2002 Програма розширеного фінансування, яка передбачала 
надання кредиту на загальну суму 2,6 млрд. дол. США. 
Україна отримала в рамках програми EFF 1193,0 млн. 
СПЗ (1591,0 млн. дол. США), які були спрямовані на 
поповнення валютних резервів Національного банку 
України

МВФ не надав Україні залиш-
кової суми кредитів у зв’язку 
з негативними висновками 
спостерігачів ходу виконання 
програми

IV 
етап

2002-2008 У 2004–2005 рр. Україна завершила співробітництво 
за Програмою EFF, у подальших стосунках обрано на 
безкредитній основі попереджувальну програму Stand-
Вy та зосереджено стосунки в рамках надання тех-
нічної допомоги, спрямованої на вирішення проблем, 
пов’язаних із макроекономічною, грошовою, валютною, 
податковою та бюджетною політикою

Програму виконано

V 
етап

2008-2013 У 2008 р. у рамках програми Stand-Вy Україна отри-
мала три транші загальною сумою 7 млрд. СПЗ. Час-
тина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. доларів США 
та третій транш у повному обсязі були спрямовані до 
державного бюджету України. У липні 2010 р. Україна 
ухвалила нову спільну з МВФ програму Stand-Вy на 
загальну суму 10 млрд. СПЗ строком на 2,5 роки, і вже 
в серпні 2010 р. отримала перший транш у розмірі 1 250 
млрд. СПЗ, з яких 1 млрд. дол. США надійшов на під-
тримку державного бюджету і другий транш у розмірі 
1 млрд. СПЗ (1,9 млрд. дол. США) – на підтримку НБУ. 
У 2011 р. Україна не отримала від МВФ три кварталь-
них кредити в розмірі приблизно 1,5 млрд. дол. США, 
кожен у рамках програми Stand-Вy загальним обсягом 
15,15 млрд. дол. США за невиконання вимог.

Програму скасовано у 2010 році 
та усі транші, що ще залиши-
лися відповідно до Угоди Співп-
раця призупинена на невизна-
чений період

VI 
етап

2014 22 квітня 2014 р. прийнято Розпорядження Кабінету 
Міністрів № 411-р «Про схвалення проекту Листа про 
наміри Уряду України і Національного банку України 
до Міжнародного валютного фонду та проекту Мемо-
рандуму про економічну та фінансову політику». За 
результатами звернення Української сторони, 30 квітня 
2014 р. Рада директорів МВФ ухвалила 24-місячну 
угоду Stand-Bу для України на суму 10 976 млн. СПЗ 
(800% від квоти країни) 29 серпня 2014 р. Рада директо-
рів МВФ ухвалила рішення щодо завершення першо-
го перегляду програми Stand-By та виділення коштів 
другого траншу для України на суму 914 млн. СПЗ 
(приблизно 1,39 млрд. дол. США). З 11 по 25 листопада 
2014 р. у м. Київ перебувала місія Європейського депар-
таменту МВФ із метою підготовки до другого перегляду 
програми Stand-Bу.

Програму прийнято 2014 р. 
Програму призупинено січні 
2015 р.

VII 
етап

2015-2016 11 березня 2015 р. рада директорів МВФ затвердила 
нову чотирирічну кредитну програму Extended Fund 
Facility (EFF, механізм розширеного кредитування) 
на фінансування заходів з економічної і фінансової 
стабілізації України на 12,35 СПЗ, або 17,5 млрд. дол. 
США. Гроші ці повинні надходити порціями (транша-
ми), рішення по виплаті чергового траншу приймається 
за результатами перевірки того, як Україна виконує 
свої зобов’язання з реформування економіки і країни в 
цілому, прописані в спеціальному меморандумі. Пер-
ший транш кредиту в обсязі 5 млрд. дол. США посту-
пив в Україну у березні 2015 р. На сьогоднішній день 
отримано два транші на суму близько 6,7 млрд. дол. До 
кінця 2015 р. планувалось отримати третій транш (на 
1,7 млрд. дол.), але рішення призупинено до прийняття 
держбюджету 2016 р. Зараз, у травні 2016 р. в Україні 
працює місія МВФ щодо прийняття рішення надання 
третього траншу за умов виконання Україною своїх 
зобов’язань, прописаних у спеціальному меморандумі.

У процесі виконання.
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Найвищий скачок курсу валют спостерігаєть-
ся на період з 05.02.2015 по 02.03.2015 рік. Надалі 
спостерігається спад курсу гривні щодо долара 
США, тобто найбільш помітний процес стабілі-
зації гривні на період з 12.06.15 по 06.11.2015 рік, 
майже під року, далі невеликий скачок через ін-
фляційні процеси в Україні і знову стабілізація 
гривні починаючи від 28.04.2016 року. 

Загалом питання співробітництва з МВФ мож-
на розділити на стратегічні та тактичні. Страте-
гічні – це концептуальні проблеми, що базується 
на основних документах; тактичні – це виконан-
ня поставлених критеріїв програм. Проблеми 
стратегічного характеру, пов'язані зі співробіт-
ництвом України та МВФ, виникають із деяких 
базових принципів, якими керується Фонд, зо-
крема з так званого Вашингтонського консенсусу. 

Розглянемо детальніше саме тактичні пробле-
ми взаємодії України та МВФ. Треба зазначи-
ти, що основні пункти укладеного Меморандуму 
2016 р. про фінансову та економічну політику 
спрямовані на сприяння реформування та інсти-
туціональному розвитку України. Необхідними 
завданнями є:

– активізація подальшої боротьби з корупцією;
– подолання гальмування продажу земель 

сільськогосподарського призначення;
– підвищення пенсійного віку та боротьба з 

дефіцитом Пенсійного фонду України;
– приведення до ринкового рівня тарифів на 

енергоносії;
– здійснення верифікації одержувачів пенсій 

і соціальних виплат;
– активізація приватизаційних процесів 

(у Меморандумі зазначено конкретні підприєм-
ства й строки, в які слід провести їх роздержав-
лення) 

– реформування банківської системи [3].
Україні необхідні сильні антикорупційні ін-

ститути, здорова пенсійна система, ефективний 
ринок землі та якісна банківська система.

Аналізуючи економічну ситуацію в Україні на 
сьогоднішній день, можна зазначити, що не перед-
бачається наявності безумовно виграшних методів 
дії. Стійке економічне зростання можливо лише 
за умови комбінації інституціональних і структур-
них реформ та сучасної промислової політики (до 
останньої МВФ відноситься нейтрально). Україна 
повинна мати за мету рухатися саме у цих двох 
напрямках. Одне з головних завдань промислової 
політики полягає у створенні довіри і співробітни-
цтва між державою та бізнесом, що закладе осно-
ву для успішного проведення інституціональних 
перетворень. Та водночас відмовлятися від своїх 
стратегічних інтересів не можна (вони полягають 
у реалізації заходів промислової політики, спря-
мованих на забезпечення технологічної переваги).

Існує думка, що Україні необхідно залучати 
кошти ззовні і зосередитись на недорогому фі-
нансуванні, оскільки боргові показники вже до-
сягли загрозливих розмірів – державний борг 
ствновить 80% ВВП, а виплата процентів за 
ним – близько 4,5% ВВП. Але доступ до зо-
внішнього фінансування залежить від співп-
раці України з МВФ. Ще одна причина, з якої 
проведення реформ у рамках програми МВФ є 
необхідним – вони дають сигнал іноземним ін-
весторам, що країна рухається у правильному 
напрямі, її економічна політика є розважливою, 
а значить, в цю країну варто інвестувати.

Таким чином, успішне виконання програми 
МВФ є ключовою передумовою отримання фі-
нансування від інших офіційних кредиторів, а 
також зниження вартості запозичень на ринках 
приватного капіталу.

Деякі економісти виділяють альтернатив-
ний шлях, що передбачає заморозку або розрив 
співпраці з МВФ. Та така стратегія може стати 
катастрофічною для економіки та майбутнього 
розвитку країни.

На рисунку 2 висвітлена динаміка перспек-
тиви кредитних програм для України. Особливо 

Рис. 1. – офіційний курс гривні щодо долара США, грн./100 дол. США за 2013-2016 рр. [2]
 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 65

3 (16), August 2017

розкритим є графік погашення Україною відсо-
тків та кредитів МВФ. 

За роки тісної співпраці МВФ та України 
остання увійшла в трійку найбільших пози-
чальників разом із Грузією та Румунією. Дана 
співпраця є важливою для збереження належ-
ного іміджу країни, тому що імідж сприятиме 
підвищенню її кредитного рейтингу на світових 
фінансових ринках, і як наслідок – зменшен-
ню відсоткових ставок по кредитах. Також саме 
імідж країни збереже довіру іноземних інвес-
торів та заохотить їх до інвестування. Варто 
пам’ятати, що МВФ також має свій інтересу 
співпраці з Україною. Основні держави – до-
нори фонду зацікавлені в засобах нейтралізації 
надлишкових коштів, які інтенсивно вливалися 
в економіки в рамках антикризових програм із 
підтримки споживчого попиту під час світової 
фінансової кризи. Тож на розвиток національної 
економіки будуть негативно впливати як масш-
табна співпраця з МВФ, так і розрив партнер-
ських відносин із ним. Виходячи з європейсько-
го досвіду, а саме практики відносин із МВФ 
Польщі, Чехії та Угорщини, основним напрямом 
подальших відносин МВФ і України має бути 
надання технічної допомоги і консультативної 
підтримки з боку фонду [4]. 

Отже, співпраця з МВФ необхідна, але Укра-
їна повинна зайняти більш активну позицію і ви-
явити наполегливість у всьому комплексі питань, 
що стосуються утвердження нового міжнародно-
го порядку.

Україна має низку проблем: низька кредито-
спроможність та неефективне використання кре-
дитних ресурсів.

Підсумовуючи проаналізовані дані, можна 
зазначити, що отримані позики сприяють по-
кращенню макроекономічної ситуації в Укра-
їні, економічному зростанню, прискоренню 
ринкової трансформації, підвищенню конкурен-
тоспроможності економіки, поглибленню демо-
кратичних перетворень та розвитку пріоритет-
них галузей. Вимоги з боку МВФ відповідають 
реаліям вітчизняної економіки та є необхідними. 
У 2017 році обсяг платежів з погашення держав-
ного боргу становить ₴129,6 млрд, з яких 76,1% – 
зобов'язання за внутрішнім боргом, а ₴30,1 млрд., 
або 23,9%, – зобов'язання за зовнішнім боргом. 
За розрахунками МВФ, прогнозовані платежі до 
МВФ станом на 28 лютого 2017 року до 2031 року 
становитимуть $12,29 млрд. тож, беручи кожну 
нову позику, необхідно чітко розуміти, на що 
вона буде використовуватися, який буде мати 
ефект, а також – як вона буде погашатися.

Рис. 2. кредитні програми МВФ для України 2016-2025 рр. [2]

 

 

 

 

Запланований графік погашення Україною відсотків та кредитів МВФ: 

 

 
 

1994-1995 1995-1998 1998-2002 2002-2008 208-2013 2015-2018 

$760 млн $1,9 млдр $1,6 млдр співпраця на 
безкредитній основі 

$16 млдр $17,5 млдр 

$200 млн $1 млдр $2,2 млдр $1,7 млдр $1 млдр/рік 

2016 2017 2018 2019 2020-2025 

Література:
1. Науковий вісник Ужгородського національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib.
2. Співробітництво України та МВФ у формуванні національної валютної системи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://bses.in.ua/journals/2016/9-1-2016/9.pdf.
3. Співробітництво з МВФ: проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.dt.ua/

macrolevel/spivrobitnictvo-z-mvf-problemi-i-perspektivi-_.html
4. Федишин М.П, Петрик Д.С. Співпраця України з міжнародним валютним фондом: проблеми та перспективи / 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – УДК 336.1.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ66

3 (16), серпень  2017

Малышевская Александра Александровна,
Корниенко Евгения Александровна
студенты
Учебно-научный институт бизнес-технологий
«Украинская академия банковского дела»
Сумского государственного университета

НЕОБХОДИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ

Аннотация
В статье освещено современное состояние и последствия сотрудничества Украины с Международным валютным фон-
дом. Было исследовано эволюцию взаимоотношений Украины и МВФ, проанализирована целесообразность сотруд-
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ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

В статті досліджено історичний екскурс запровадження в Україні ринкових відносин – організаційно-правовими фор-
мами господарювання, серед яких особливе місце посідають акціонерні товариства. Саме в цій організаційно-правовій 
формі підприємницької діяльності, започатковується більшість нових великих та середніх підприємств/банків, стра-
хових організацій, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Соціально-економічні умови стають вагомими 
чинниками, які впливають на правове регулювання відносин у суспільстві, а їх трансформація обумовлює зміни в 
правових механізмах держави.
Ключові слова: акціонерне товариство, історичний екскурс, підприємство.

Постановка проблеми. Свій розвиток акціо-
нерні товариства (далі – АТ) пролягли не простий 
шлях. Нині, не існує єдиного погляду щодо теорії 
походження АТ. Адже, АТ мають глибокі корін-
ня, деякі науковці вважають, що значна частина 
рис господарського товариства зародилася в се-
редньовіччі у вигляді пайових товариств (Німеч-
чина та Франція). АТ – самостійна організацій-
но-правова форма підприємницької діяльності, 
що через свою своєрідність не має правових по-
передників, тому історія розвитку має унікальне 
значення для подальшого розгляду АТ.

Постановка завдання. На основі викладеного, 
можна відобразити дослідження, яке полягає у 
розгляді історичного екскурсу даної форми влас-
ності, аналіз особливостей її видів, завжди буде 
мати позитивний результат, адже, акціонерна 
форма дозволяє залучити у структурі одного під-
приємства частки капіталу багатьох осіб (акціо-
нерів) статутний фонд – капітал, причому тих, 
які особисто не можуть, в силу тих, або інших 
обставин, займатися підприємницькою (комер-
ційною) діяльністю. Це свідчить, крім іншого, про 
«позитивну сторону» акціонерної форми влас-
ності і говорить про її системну універсальність.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бурхливий розвиток ринкових відносин припа-
дає на період ХVІ-ХVІІ століття, де ключовими 
стають провідники (купці), бо саме вони були за-
цікавлені у створенні АТ – для започаткуван-
ня ризикованих справ (з метою освоєння нових 
територій та торгівлі з ними). Тому, погоджує-
мося, що організаційно-правова форма підпри-
ємництва дозволяла зібрати чимало коштів за 
рахунок відповідного становища: 1) можливості 
брати участь у товаристві (отримувати дивіден-
ди), лише оплативши акції (якнайдрібніші част-
ки основного капіталу товариства), без обов’язку 
персональної участі в діяльності товариства; 
2) незначного ризику для учасників товариства 
у разі несприятливого перебігу справ; цей ризик 
обмежувався сплаченими за акції грошовими ко-
штами (майном). 

Звичайно, в науковій літературі, кожна кон-
цепція має існувати, однак, АТ виникли не на по-
рожньому місці, адже їх поява була підготовлена 
усією історією економічного розвитку та право-
вого регулювання суспільних відносин у сфері 
господарювання.

Отже, розглядаючи питання теорії, які охо-
плюють найголовніші етапи започаткування еко-
номіко-правових підвалин створення АТ, перш 
за все необхідно погодитися, що розподіл праці 
(відокремлення землеробства від скотарства, а 
згодом – виділення ремесел і торгівлі) послаблю-
вали родоплемінні зв’язки у стародавньому світі 
і зумовили виникнення нових об’єднань на прин-
ципово нових засадах: не на підставі кровного 
споріднення, а шляхом вільного волевиявлення 
для досягнення певної мети, в т. ч. господарської 
що стало основою та підґрунтям для виникнення 
в майбутньому торгових (господарських) това-
риств, яскравим і досить своєрідним представни-
ком яких є АТ [11].

В науковій літературі, історія становлен-
ня ринкових відносин, де економічні та правові 
зв’язки між різними державами були не досить 
розвиненими, сприяли становленню організацій-
но-правових форм підприємництва та комерцій-
ного законодавства, що передували появі та фор-
муванню АТ, мали значні особливості в окремих, 
державах.

Витоки теорії прав власності, знайшли своє 
місце у наукових роботах відомих американських 
економістів – Р. Коуза та А. Алчяна. Так, Р. Коуз, 
як неокласик, довів, що у світі позитивних тран-
сакційних витрат, розподіл прав власності віді-
грає важливу роль з точки зору ефективності 
розподілу ресурсів, обґрунтував чітке уявлення, 
що вплив соціальних витрат взаємопов’язаний. 
Проблеми, які пов’язані з соціальними витра-
тами, виникають саме через нечітке визначен-
ня прав власності на важливі ресурси. Учений 
вважав, що досконала ринкова конкуренція до-
зволяє ефективно контролювати обсяг завданої 
шкоди, якщо права власності чітко визначені і 
трансакційні витрати прагнуть до нуля [11]. Нау-
ковець запропонував рішення проблеми зовніш-
ніх ефектів, що виключає безпосереднє держав-
не втручання. Вчений наполягав, що результат 
приватних добровільних угод між фабрикою і 
населенням об’єктивно збігається з «суспільним 
благом», тобто вибирається варіант, який макси-
мізує добробут суспільства у цілому. 

На думку С. М. Булгакова, зміни соціального 
способу виробництва є прагненням, насамперед, 
до економічних реформ, які реалізовані у формі 
відомих юридичних прагнень, чи не означає це, 
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що закономірності економічного життя – у змі-
нах права [7, с. 248].

Питання поняття АТ історично не мало єди-
ного, чітко сформульованого визначення. В еко-
номічній науці визнано, що підприємство – яви-
ще історичне, що являє собою форму (спосіб) 
функціонування продуктивних сил на визначе-
ному етапі розвитку суспільства. А цивілістична 
наука дореволюційного періоду оперувала термі-
ном «торговельне товариство» [8].

Найпершою акціонерною компанією, у науко-
вих колах, визнають започатковану 24 лютого 
1757 р. «Російську у Константинополі торгуючу 
(комерційну) компанію» № 10694 від 1839 р., ка-
пітал якої складався із часток, що іменувалися 
акціями. Право акціонерів посвідчувалося квит-
ком і могло бути вільно відчужено (при цьому 
на користь покупця переходили не тільки пра-
ва, але й обов’язки щодо внесення додаткових 
внесків для розвитку підприємства). Також, у 
1762 році було створено Акціонерний емісійний 
банк.

Розвиток вітчизняного підприємництва має 
своє історичне коріння. Так, ще в XVIII ст. лише 
на Лівобережжі України проводилося близько 
400 ярмарків та понад 700 місцевих базарів. Ве-
ликі ярмарки, що тривали тижнями і, безумов-
но, впливали на ціни європейського ринку, від-
бувалися в Києві, Ніжині, Ромнах, Переяславі, 
Полтаві та інших містах. Прізвища українських 
підприємців – Терещенків, Симиренків, Яхнен-
ків – були відомі не лише в Україні, а й за її 
межами.

Н. М. Дригіна вказує, що подальша діяльність 
АТ, потребувала створення відповідних зако-
нодавчих актів та справедливо наголошує, що 
у чинних, на той час, нормативних актах бага-
то питань діяльності акціонерних товариств не 
отримали свого закріплення [8, с. 743-745]. До 
1807 р. статути АТ затверджувалися царськими 
указами. Указ імператриці Катерини II 1782 р., 
закріпив створення акціонерних товариств, які 
регулювалися маніфестом «Про дарування купе-
цтву вигоди, відмінностях, переваги і нові спосо-
би до поширення і посилення торговельних під-
приємств». Були узаконені три форми товариств: 
повне товариство, товариство на вірі і товариство 
по ділянках (акціонерне товариство). Цей мані-
фест згодом увійшов до Зводу законів Російської 
імперії і виділився у Торговому статуті в окрему 
главу «Про торгові товариства».

АТ, на думку Є. О. Харитонова і О. В. Стар-
цева, це підприємницьке товариство, що має 
статутний фонд, поділений на певну кількість 
акцій рівної номінальної вартості, і несе відпо-
відальність за зобов’язаннями лише майном то-
вариства. До акціонерних товариств належать: 
відкрите акціонерне товариство, акції якого мо-
жуть розподілятися шляхом відкритої підписки 
та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонер-
не товариство – акції якого розповсюджуються 
між засновниками і не можуть поширюватись 
шляхом підписки, купуватися та продаватися на 
біржі [12, с. 130].

Порядок утворення АТ у XIX ст. в Російській 
імперії регулювався Положенням про компа-
нію на акції, що був затверджений Законом від 

06 грудня 1836 р. І був однаковим і для іноземних 
підданих.

Багатогранність поняття «підприємство» як 
«концентрованого» вираження складного еконо-
мічного явища, у науці пов’язують із здійсненням 
самостійної виробничо-господарської діяльності. 

Вища Рада народного господарства (нада-
лі – ВРНГ), яка була створена 02 (15) грудня 
1917 року з метою організації діяльності народ-
ного господарства та керівництва націоналізо-
ваними підприємствами, відповідно до декрету 
РНК ВЦВК, мала право конфіскації, реквізиції, 
примусу, об’єднання у синдикати підприємств 
різних галузей промисловості й торгівлі, регулю-
вання, розподілу продуктів, фінансування про-
мисловості.

З виникненням СРСР створено ВРНГ союзних 
республік, у т. ч. в Україні – Українська рада 
народного господарства. У січні 1932 року ВРНГ 
було реорганізовано. У 1917 р. передбачалося пе-
редача для розгляду ВРНГ документа, що пе-
редбачав націоналізацію всіх АТ, у подальшому 
проект Декрету не було прийнято, хоча націона-
лізація акціонерних підприємств відбулася, ак-
ції все-таки не скасовувалися, і власники акцій 
могли ними розпоряджатися з дозволу місцевих 
Рад.

Нова економічна політика (надалі – НЕП), яка 
проводилася починаючи з 1921 року, сприяла 
створенню АТ, діяльність яких була регламенто-
вана постановою ВЦВК від 22 травня 1922 року 
«Про основні приватні майнові паї», відповідно 
до якої було дозволено створення АТ всім пра-
воздатним громадянам. Прийнятий 10 грудня 
1922 р. Цивільний кодекс УСРР, який було вве-
дено в дію з 01 лютого 1923 року, являв собою 
повну рецепцію Цивільного кодексу РРФСР, що 
містив 45 статей, присвячених АТ. Разом із тим, 
до Цивільного кодексу було видано цілий ряд 
підзаконних актів на додаток.

Відповідно до Цивільного кодексу 1922 р., ста-
тутний капітал АТ мав формуватися за рахунок 
внесків засновників, які могли укладати будь-які 
угоди від імені товариства ще до публікації ого-
лошення про реєстрацію. При цьому, якщо зго-
дом загальні збори АТ не схвалювали ці угоди, 
засновники товариства несли особисту та солі-
дарну відповідальність за угодами перед контр-
агентами. Виконавчим органом акціонерного то-
вариства визначалося правління, яке мало право 
укладати будь-які угоди від імені товариства. 

За збитки, завдані неефективним керівни-
цтвом, члени правління несли солідарну від-
повідальність перед товариством, а у разі бан-
крутства останнього – відповідальність перед 
акціонерами та кредиторами. Важливість унор-
мування даного положення для подальшого роз-
витку корпоративного управління полягає в тому, 
що вперше було поставлене (та отримало зна-
чний резонанс у спеціальній літературі) питання 
про необхідність запровадження відповідальнос-
ті керівництва компанії перед її власниками за 
неефективне управління акціонерним капіталом. 
Проте, дане положення не отримало розвитку в 
акціонерній практиці досліджуваного періоду че-
рез деформацію економічної сутності акціонерної 
власності як механізму акумуляції капіталів.
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Так, 17 серпня 1927 р. було прийнято «Поло-
ження про акціонерні товариства» (далі – По-
ложення), що з незначними змінами діяло до 
1961 р., в якому, зокрема, вказувалося, що «най-
важливішим завданням державних акціонерних 
товариств є господарська діяльність, а не при-
множення капіталу засновників»[6].

Безумовно, положення визначило рівнознач-
ними поняття «акціонерне товариство» і «пайове 
товариство»; вид цінних паперів і внесок кожного 
учасника підприємницького проекту – «акція» і 
«пай»; власника акцій – «акціонера» і «пайщика» 
(англ. shareholder) – члена акціонерного товари-
ства, який вніс пай з метою отримання прибутку; 
«статутний капітал» та «основний капітал», тоб-
то не розмежовувалися відмінності і ототожню-
валися поняття АТ та товариства на паях.

Питання даного положення регламентувало 
елементи корпоративного устрою, що зберігають 
свою цінність не тільки як історіографічний ма-
теріал, а й мають актуальність та практичне піз-
навальне значення для сучасної практики ста-
новлення корпоративного управління, зокрема, 
щодо: порядку ліквідації АТ; компетенції загаль-
них зборів акціонерів (загальні збори мали право 
звільняти з посади членів правління до закінчен-
ня терміну їх обрання); необхідності створення 
спеціальних заходів щодо управління контроль-
ним пакетом акцій; процесу підписки на акції – 
передбачалося укладання угоди між засновни-
ками і передплатником. Положення визначало 
кількість суб’єктів акціонерного товариства, що 
повинно було мати не менше трьох засновників 
(для державних акціонерних товариств – не мен-
ше двох).

Таким чином, погоджуємося, що правове 
регулювання у другій половині 1920-х рр., яке 
знайшло своє втілення у вищенаведеному По-
ложенні обґрунтовувало, що ідея створення АТ, 
як механізму для збільшення капіталу за допо-
могою успішної господарської діяльності, втрати-
ла свою актуальність, принаймні в ідеологічному 
аспекті. Із цієї наукової проблематики слушно 
висловилася В. В. Долинська, яка зазначила, що 
відбулася відмова не тільки від вирішення кон-
цептуальних питань, а навіть і від їх постановки 
на користь прикладних моментів [9, с. 24].

У подальшому розвитку, державний капітал 
все глибше проникав в акціонерні підприємства, 
прибутки товариств розподілялися відповідними 
відомствами. До початку 1930-х рр. практично всі 
акціонерні компанії перетворюються у державні 
підприємства, після чого настає пауза, що трива-
ла багато десятиліть. Основи цивільного законо-
давства Союзу РСР та союзних республік, були 
прийняті у 1961 р. (набули чинності з 01 червня 
1962 p.), та на їх основі було прийнято Цивіль-
ний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р. 
(набув чинності з 01 січня 1964 р.). Слід зазна-
чити, що «акціонерне товариство як організацій-
на форма та вид юридичної особи» зазначеними 
нормативно-правовими актами не регулювалося. 
Втім, договори про сумісну діяльність, а також 
діяльність кооперативів, колгоспів, артілей під-
лягали регламентації.

Вирішальною подією, що відкрила шлях до 
використання корпоративних норм та сприяла 

розвитку законодавства про АТ, стала економіч-
на реформа 1965 р. – система заходів у промис-
ловості та сільському господарстві, яка перед-
бачала запровадження елементів економічного 
регулювання, розвиток ініціативи і самостійності 
підприємств.

Звичайно, соціально-економічні зміни кінця 
80-х років у СРСР призвели до розвитку при-
ватного сектора, у тому числі народження моде-
лі державного соціалістичного акціонерного під-
приємства (товариства). Розширення ініціативи і 
самостійності підприємств стали пріоритетними 
завданнями на шляху до ринкової економіки. 
Обґрунтуванням цьому слугував накопичений 
практичний досвід за попередній історичний пе-
ріод існування АТ, проте на практиці довелося 
зіткнутися з недосконалістю нормативно-право-
вої бази, що регулювала би питання створення та 
функціонування АТ, що випускали акції трудо-
вих колективів і підприємств.

Постанова Ради Міністрів СРСР № 590 від 
19 червня 1990 р. «Про затвердження Положення 
про акціонерні товариства та товариства з обме-
женою відповідальністю та Положення про цінні 
папери» передбачали можливість створення ак-
ціонерних товариств та випуску ними акцій, які 
можуть поширюватися як серед юридичних, так 
і фізичних осіб.

Законодавство про АТ, у незалежній Україні, 
починається з Постанова КМУ «Про затверджен-
ня Положення про порядок створення відкритих 
акціонерних товариств на базі майна об’єктів не-
завершеного будівництва» № 270 від 29 лютого 
1996 р. Положення визначає порядок створення 
відкритих акціонерних товариств (далі – ВАТ) на 
базі майна об’єктів незавершеного будівництва, 
що перебувають у державній власності, з ініціа-
тиви органів приватизації або потенційних інвес-
торів чи забудовників за погодженням з органами, 
уповноваженими управляти відповідним майном.

Вже 25 серпня 2004 року Кабінет Міністрів 
України прийняв Постанову «Про внесення змін 
до Положення про порядок створення відкритих 
акціонерних товариств на базі майна об’єктів не-
завершеного будівництва» № 1076 від 25 серпня 
2004 р. Положення визначає процедуру створен-
ня ВАТ, зокрема, п. 2 викладається у наступній 
редакції: рішення про створення відкритих акці-
онерних товариств приймається їх засновниками 
з ініціативи органів приватизації. Вартість май-
на об’єктів незавершеного будівництва визнача-
ється згідно з методикою за результатами не-
залежної оцінки. У разі прийняття рішення про 
збереження передбаченого проектом профілю 
використання об’єкта орган приватизації прова-
дить розрахунок коштів, необхідних для завер-
шення будівництва.

Пункт 5 Положення розширює коло суб’єктів, 
які можуть бути засновниками ВАТ, ними мо-
жуть бути органи приватизації, недержавні юри-
дичні особи, громадяни України та громадяни 
іноземних держав, іноземні юридичні особи, крім 
випадків, передбачених законодавчими актами 
України. Поряд із цим, засновники відтепер ма-
ють бути держателями акцій на суму не менш 
ніж 25% статутного фонду строком не менше 
двох років.
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Ще однією новелою стало те, що засновники 
мають укладати між собою договір, який визна-
чає порядок провадження ними спільної діяль-
ності, пов’язаної зі створенням товариства, від-
повідальність перед особами, що підписалися на 
акції, і третіми особами. Якщо сторонами такого 
договору є громадяни, то договір має бути посвід-
чений нотаріусом.

Таким чином, зазначені новели Цивільного 
кодексу України, Господарського кодексу Укра-
їни та Постанови КМУ тощо створили переду-
мови для розвитку законодавства про акціонерні 
товариства до 2008 р. – до моменту прийняття 
профільного Закону України «Про акціонерні то-
вариства» та стали основоположними норматив-
ними документами, що регламентували діяль-
ність акціонерних товариств в Україні.

На сьогодні, однією зі знакових подій у сфері 
юриспруденції – є набуття свого часу – 29 квітня 
2009 року чинності Закону України «Про акціо-
нерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008 р. 
Відповідно до новел якого, основним завданням 
інституту акціонерного товариства є створення 
суб’єкта прав і обов’язків, що існує і діє неза-
лежно від зміни його персонально-професійного 
(людського) складу – як провідної властивості 
акціонерного товариства [4].

Так, 4 червня 2017 року набув чинності довго-
очікуваний фахівцями, Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення рівня корпоративного управ-
ління в акціонерних товариствах» від 23 березня 
2017 року № 1983-VIII, який відкриває, по суті, 

нову еру у корпоративних відносинах [5]. Акціо-
нер (група акціонерів), що набули права власнос-
ті на певну кількість акцій, з одного боку, мають 
право примусово «витіснити» решту акціонерів, 
з іншого боку – зобов’язані придбати в таких ак-
ціонерів на їх вимогу акції за ринковою вартістю. 
Тому, застосування цього Закону може призвес-
ти до вирішення проблеми «сплячих» акціоне-
рів, та надасть контролюючим акціонерам більш 
ефективно використовувати кошти товариств, 
більш активно залучати інвестиції, а дрібним ак-
ціонерам – нарешті достойно вийти з товариств, 
отримавши гідну вартість належних їм акцій.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище, можна зробити наступні висновки, 
що теоретичний підхід у досліджені правового 
статусу АТ, розкривається через основну форму 
організації суб’єктів господарювання – підпри-
ємств і організацій, що є різновидом підприєм-
ницької (комерційної) діяльності у всьому світі, 
і являє собою максимально досконалий право-
вий механізм з організації економіки на основі 
об’єднання майна приватних осіб, корпорацій 
різного виду, також і інших органів. АТ відведе-
на найсуттєвіша роль, зокрема для участі у ін-
вестиційному процесі, поряд з підприємцями, та 
значній кількості простих громадян, а також пе-
рерозподілу капіталів в економіці країни у най-
більш продуктивні сфери господарювання. Онов-
лення стрімкої активізації процесів українських 
підприємств – передбачає становлення нової ци-
вілізаційної основи для побудови стандартів кор-
поративного управління в Україні.
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АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

У роботі розглянуто вітчизняні та міжнародні підходи до формування та становлення концептуальних основ держав-
ного аудиту. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку державного сектору знаходяться в процесі 
гармонізації та становлення, що спричиняє постійні динамічні зрушення в нормативно-правовому регулюванні. Тому 
державний аудит перебуває у стані оновлення та становлення, як і бухгалтерський облік. Складний та тривалий про-
цес інтеграції стандартів обліку та аудиту в державному секторі в оновлену концепцію, що базується на міжнародному 
досвіді, втілюється в практику поступово, та вимагає проведення досліджень як з точки зору аналізу поточного тео-
ретичного забезпечення, так і майбутніх проектів. 
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Постановка проблеми. Ефективність викорис-
тання державних ресурсів має ключове значен-
ня для функціонування держави, Україна не ви-
ключення. Це має вплив на суспільний добробут, 
який можливий при умові системної діяльності 
органів державного сектору, їх постійного вдо-
сконалення та підвищення рівня управлінської 
культури [1; 2]. Державний аудит є невід'ємною 
ланкою державного контролю та управління в 
умовах стрімкого розвитку міжнародних відно-
син, тому він постійно модифікується [3; 4; 5].

В процесі реформи удосконалюються прин-
ципи функціонування та взаємодії органів зо-
внішнього і внутрішнього державного фінансово-
го контролю (далі ДЗФК та ДВФК відповідно). Її 
втілення потребує ряду заходів, одним з яких є 
визначення концепцій аудиту для установ секто-
ру державного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес становлення державного фінансового 
контролю, однією з форм якого є державний ау-
дит, постійно знаходиться в полі зору науков-
ців-дослідників, серед яких В.Т. Александров, 
П.П. Андрєєв, Н.В. Винниченко, Т.А. Васильє-
ва, В.М. Гаращук, І.Б. Германчук, Л.В. Гізату-
ліна, ОМ. Есманов, Л.В. Катроша, Л.Є. Клець, 
О.О. Милостних, Н.В. Михайлова, О.І. Назарчук, 
О.А. Петрик, Т.О. Пожар, Н.І. Рубан, Р.М. Руд-
ніцька, О.А. Скорба, Л.Ф. Соколенко, І.Б. Стефа-
нюк, Б.І. Сюркало, Л.В. Трофімова, О.О Чечуліна, 
Н.В. Шевченко, О.А. Шевчук.

Вагомі рекомендації стосовно обґрунтування 
мети та термінологічної визначеності фінансового 
державного контролю запропоновано І.К. Дрозд, 
В.О. Шевчук, які постійно працюють над внесенням 
оновлень у нормативне забезпечення державного 
аудиту [6]. У той же час проблемою дослідження 
проходження адаптації державного аудиту займа-
ється ряд вчених, до яких слід віднести: С.В. Бар-
даш, А.І. Бондаренко, І.А. Лиско, О.М. Чуль.

Процес адаптації та реформування держав-
ного фінансового контролю викликає потребу в 
проведенні постійних досліджень, що забезпечу-
ється гармонізацією концептуальних основ дер-
жавного аудиту до міжнародних стандартів.

В порівнянні з державним фінансовим ауди-
том державний фінансовий контроль вже мож-
на вважати традиційним процесом. Поряд із 

звичними для вітчизняного обліковця методами 
контролю активно адаптуються оновлені його на-
прямки, а саме державний аудит, який потребує 
інформаційного забезпечення та формалізації 
[7; 8]. А це спонукає в першу чергу до осмис-
леного переформування сприйняття державного 
фінансового контролю в Україні.

Невирішені частини проблеми. У складній 
структурі державного аудиту, як форми держав-
ного фінансового контролю, відсутня належна 
внутрішня збалансована робота за дотриманням 
фінансово-бюджетної дисципліни та випробо-
вувана методика визначення ефективного ко-
ристування державними ресурсами, і відсутнє 
забезпечення оптимальними концептуальними 
засадами державного аудиту [9].

Функціонування державного аудиту має за-
безпечуватись єдністю та стійкістю організацій-
них зв’язків між бюджетними розпорядниками 
та всіма гілками влади, де основою таких вза-
ємовідносин виступають концепції державного 
аудиту з єдиними принципами та підходами [10]. 
Її Відсутність пояснюється наявністю специфіки 
притаманної державному зовнішньому фінансо-
вому аудиту (далі ДЗФК) та державному вну-
трішньому фінансовому аудиту (далі ДВФК), 
що унеможливлює створити базис єдиних пра-
вил. Тому обґрунтування концепцій державного 
аудиту як підсистеми державного фінансового 
контролю є актуальним.

Метою дослідження є аналіз вітчизняних та 
міжнародних підходів до становлення норм і пра-
вил державного аудиту в єдину систему концеп-
туальних основ, та їх імплементація в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адаптація концепцій державного аудиту в Укра-
їні враховує політику євроінтеграції державного 
сектору, та має зв’язок з привабливістю для за-
рубіжних інвесторів, засвідчуючи достовірність 
та якість фінансової інформації. У то й же час у 
різних країнах Європи існують своєрідні систе-
ми державного фінансового контролю, які мають 
певні відмінності. Функціонування державного 
контролю в інших країнах ґрунтується на єди-
них концептуальних підходах, визначених нор-
мативно-правовою системою Європейського Со-
юзу (ЄС), Міжнародної організації вищих органів 
контролю державних фінансів (INTOSAI).

© Прядка Н. М., 2017
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З точки зору INTOSAI державний аудит має 
такі форми: аудит відповідності, аудит ефектив-
ності, фінансовий аудит. Та на сьогодні в Україні 
відсутнє чітке та узгоджене розмежування видів, 
форм, функцій, систем, концепцій державного 
аудиту на рівні дієвих норм та положень.

Державний фінансовий аудит, як форма дер-
жавного фінансового контролю, є однією з най-
важливіших функцій державного управління, 
значення якої в сучасних умовах постійно зрос-
тає. Для управління державними ресурсами 
важливим є належна організація здійснення ау-
диту, що є запорукою цільового та ефективного 
використання державних коштів. Важливим кро-
ком у вирішенні цих завдань виступає розбудова 
цілісної системи державного аудиту. Для розроб-
ки стратегічних та тактичних завдань з удоско-
налення системи державного аудиту необхідний 
базис сформованих правил та нормативів, у ролі 
яких виступають концепції державного аудиту, 
адаптовані до сучасних вимог суспільства.

Державний фінансовий аудит має низку за-
вдань, одним з яких є запобігання та поперед-
ження порушень. Відповідальність за виконання 
саме цих завдань покладено на ДВФК. Слід за-
уважити, що сьогодні перед Державною ауди-
торською службою (далі Держаудитслужба), яка 
є центральним органом виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері Державного 
фінансового контролю, стоїть важливе завдання: 
зробити максимально можливим недопущення 
фінансових порушень. З цього приводу началь-
ник Північно-східного офісу Держаудитслужби 
Юрій Єфімов на семінарі-тренінгу з підвищення 
фахового рівня спеціалістів 30 березня 2017 року 
зауважив: «державний фінансовий аудит окре-
мих господарських операцій є формою попере-
днього та поточного контролю, розвиток якого в 
умовах реформування органів державного фі-
нансового контролю є вкрай важливим і акту-
альним. Особливістю такого аудиту є те, що його 
впровадження передбачає здійснення безперерв-
ного контролю безпосередньо на об’єкті аудиту 
шляхом застосування комплексу аудиторських 
процедур щодо найбільших транзакцій суб’єктів 
господарювання на стадії прийняття управлін-
ського рішення, тобто до моменту безпосеред-
нього витрачання фінансових та матеріальних 
ресурсів» [11].

Раніше у своєму виступі С. Аніщенко дала 
характеристику специфіці операційного аудиту, 
яка полягає в тому, що фахівці працюють фак-
тично на попередження порушень: «Мова йде 
про те, що ми повинні оцінити ефективність, еко-
номність і необхідність тієї чи іншої операції на 
певному державному підприємстві, щоб уникну-
ти нецільового використання на цьому підприєм-
стві державних коштів чи майна» [12].

У той же час стосовно обраного вектору по-
дальшого розвитку Держаудитслужби свою 
думку висловила директор Департаменту з пи-
тань фінансового та економічного розвитку Се-
кретаріату Кабінету Міністрів України (далі 
КМУ) В.В. Ящук, яка звертає увагу на те, що 
з прийняттям розпорядження КМУ від 03 квіт-
ня 2017 року № 275 «Середньостроковий план 
пріоритетних дій Уряду до 2021 року», на Дер-

жаудитслужбу фактично покладена відповідаль-
ність за розвиток системи державного фінансо-
вого контролю на центральному, регіональному 
та місцевому рівнях [13].

Тому для окреслення понятійних меж стаття 
3 Закону України «Про основні засади здійснен-
ня державного фінансового контролю в Україні” 
зазначає, що: «Державний фінансовий аудит є 
різновидом державного фінансового контролю і 
полягає у перевірці та аналізі органом державно-
го фінансового контролю фактичного стану справ 
щодо законного та ефективного використання 
державних чи комунальних коштів і майна, ін-
ших активів держави, правильності ведення бух-
галтерського обліку і достовірності фінансової 
звітності, функціонування системи внутрішнього 
контролю. Результати державного фінансового 
аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.» [14]. 
З цього можна зробити висновок, що у законі 
мова йдеться саме про ДВФА у частині перевір-
ки функціонування системи внутрішнього контр-
олю.

Окрім того складність процесу забезпечується 
наявністю взаємопов’язаних змін, а саме: триває 
інтеграція національного обліку до міжнародного, 
та проходить адаптація контрольної системи до 
міжнародних вимог. Тобто, окрім пристосуван-
ня до динамічного стану бухгалтерського обліку, 
необхідно враховувати процес змін у становленні 
самої системи контролю.

Варто відмітити, що результатом реформи 
2010 року є прийняття Стандартів внутрішнього 
аудиту [15]. Для спрощення та цілісності підходів 
у виконанні аудиторських процедур у практич-
ному середовищі на допомогу фахівці отримали 
Кодекс етики працівника Державної фінансової 
інспекції України [16]. Запровадження Концепції 
розвитку державного внутрішнього фінансового 
контролю до 2017 р. (далі Концепція 2017 р.) [1] 
викликало необхідність створити Департамент 
гармонізації ДВФК, з наступною передачею сво-
їх повноважень після 2017 р. Міністерству фі-
нансів України.

На базі проведених досліджень, у галузі дер-
жавного внутрішнього аудиту, та міжнародного 
досвіду створено Проект Концепції до 2020 р. 
(далі Концепція 2020 р.), в якому розкривається 
класична модель розвитку фінансового контролю 
згідно більшості європейських країн де: «запору-
кою ефективного управління системою держав-
них фінансів є гармонійне поєднання кількох рів-
нів державного фінансового контролю, зокрема 
ДВФК, який передбачає здійснення внутрішньо-
го контролю (за термінологією ЄС – фінансового 
управління і контролю), внутрішнього аудиту та 
їх гармонізації, та державного зовнішнього фі-
нансового контролю» [17].

Для наочності у таблицю 1 узагальнено підхо-
ди ЄС та України до форм державного фінансово-
го контролю, і з боку вітчизняних підходів пред-
ставлені дані Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в 
Україні» (далі Закон) [14] та Концепції 2017.

Як показала практика існує необхідність 
більш досконалого розмежування функцій ауди-
ту та інспектування, на що в Концепції 2020 р. 
запропонована: «кардинальна видозміна функ-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ74

3 (16), серпень  2017

ції інспектування, підвищення його дієвості як 
інструменту виявлення і документування пору-
шень з ознаками шахрайства, та налагодження 
взаємодії з OLAF» [17].

Важливо відмітити, що термін «концепція» 
(від лат. cocnceptio) означає сприйняття явища, 
систему поглядів. Концепція задає вектор роз-
витку теорії науки, тому її можна вважати базо-
вим елементом теорії державного аудиту. Теорія 
аудиту базується на загальноприйнятих в між-
народному середовищі п’яти компонентах: етика 
поведінки, незалежність, професіоналізм, дока-
зовість, точність представлення. У той же час в 
наукових досягненнях вчених є різні підходи до 
розвитку концепції аудиту.

Так Г.М. Давидов вважає, що концепція роз-
витку аудиту повинна бути сформована: «як 
відокремлений вид підприємницької діяльності, 
який сьогодні має всі ознаки галузі економіки, 
відокремлену професію, галузь економічної нау-
ки.. Ідеї в аудиті – це фундаментальні думки (по-
няття), що відображають різні глибинні, суттєві 
сторони теоретичних основ аудиту, а концепції в 
знанні про аудит – є розвиненими ідеями, скла-
дові елементи яких внутрішньо пов’язані між 
собою (соціально-економічна концепція аудиту, 
концепція розвитку аудиту).» А також він вбачає 
концепцію аудиту в такий спосіб: «аудиторська 
діяльність з точки зору сучасних поглядів на 
людську поведінку в економіці – це професійна, 
комерційна на науковій основі діяльність ауди-
торів, які оцінюють функціонування господарю-
ючого суб’єкта в інтересах власників, ініціато-
рів проведення аудиту, суб’єктів господарського 
права» [18].

Стосовно фундаментальних основ у сфері 
контролю, до якої відноситься аудит, Т.О. Ка-
менська та О.Ю. Редько пропонують концепцію 
ризик-орієнтованого контролю: «Будь-які зміни 
внутрішнього або зовнішнього середовища мають 
бути ідентифіковані заздалегідь: за їх виник-
нення повинні бути ужиті заходи, що нівелюють 
негативний або підсилять позитивний вплив на 
бізнес. Тобто, повинен існувати процес моніто-
рингу змін, що дозволить застосувати розроблені 
превентивні заходи тоді, коли є можливість щось 
змінити у ході проведення операції, а не при роз-
критті інформації щодо її наслідків» [19].

Слід зауважити, що міжнародна спільнота ко-
ристується основами формування концепцій, які 
викладені в наступних нормативах: COBIT (до-
кумент «Завдання управління для інформацій-
них та суміжних технологій») – звертається до 
трьох цільових груп: керівництва, користувачів 

та аудиторів інформаційних систем; SAC (Стан-
дарти аудиту інформаційної безпеки) – роз-
раховані на внутрішніх аудиторів; ERM COSO 
(методики Комітету спонсорських організацій 
Комісії Тредуея) – призначений для менеджерів 
та посадовців наглядових рад; SAS (Висловлю-
вання про стандарти аудиту) 55/78 – стосується 
зовнішніх аудиторів. Зазначені нормативи мають 
багато загальних концепцій внутрішнього контр-
олю та: «новіші є побудованими на концепціях, 
розроблених у більш ранні періоди. Документи 
відрізняються адресністю (спрямованістю до пев-
ної цільової групи), поставленою метою, рівнем 
деталізації. Для переважної більшості користу-
вачів кожний з документів є корисним» [19, с. 70].

Зміст концепції внутрішньогосподарського 
контролю (далі ВГК) В.П. Пантелеєв вбачає у по-
слідовному просуванні проблематики: «у наступ-
ній послідовності: концепція далі ВГК → концеп-
туальний підхід до далі ВГК → концептуальна 
модель далі ВГК → викладення засад реалізації 
моделі далі ВГК у документі практичного спря-
мування» [20].

З точки зору Н. І. Дорош концепція аудиту 
представляє собою п’ять елементів, які поступо-
во перевтілюються з абстрактної до практичної 
форми, та від теорії до практики, тобто: посту-
лати → принципи → стандарти → правила → 
процедури [21].

В той же час В.В. Головач узагальнює: «З од-
ного боку виникла необхідність в системно орієн-
тованому аудиті та зосередженні його уваги на 
більш вагомих цілях. З іншого боку, виявились 
властиві обмеження аудиту щодо виявлення 
шахрайства, які змушені були врахувати шля-
хом запровадження концепції ризику. Існуючі 
теоретичні концепції аудиту відображають на 
рівні явищ його діалектичну сутність» [22].

Варта уваги концепція де за основу виступає 
існування конфлікту інтересів між власниками і 
керівниками компанії. Де роль аудитора це за-
свідчити порядність керівників щодо складання 
фінансової звітності. З точки зору інвестора ком-
панії, то він не може бути впевнений у досто-
вірності фінансової звітності, в результаті чого і 
виникає необхідність залучення аудитора. В той 
же час існує психологічне підґрунтя поведінки 
керівників, стосовно мотивацій інвесторів, влас-
ників та інших користувачів фінансової звітності. 
Тобто за наявності аудиторської перевірки від-
ношення до бухгалтерського обліку та звітності 
буде більш ретельним [22].

З іншого боку можна стверджувати, що ауди-
тор повинен виступати не в особових інтересах, 

Таблиця 1
Порівняння форм здійснення державного фінансового контролю

ДФК в ЄС [17] ДФК в Україні

Форма Здійснення за допомогою: Форма у Законі [14] Форма у Концепції 
2017р. [1]

ДВФК гармонізація 
ВА

ДФА ДВФК
ВК (фінансове управління і 
контроль)

Перевірка державних за-
купівель ДВФА

ДЗФК Інспектування Інспектування

Джерело: складено автором за матеріалами нормативних актів [1; 14; 17]
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тобто якоїсь особи, а в соціальних, як агент сус-
пільства, таким чином «Клієнтом аудитора ви-
ступають не власники і тим паче не адміністра-
ція підприємства, а суспільство в цілому» [23].

Для адекватного висновку аудитора необхід-
но мати перевірку всіх операцій діяльності, та 
в масштабних формах господарювання, до яких 
відноситься сектор державного управління, це не 
є можливим, тому виникає потреба в наявності 
внутрішнього контролю.

Таким чином з наукових досліджень зрозумі-
ло, що існує декілька категорій теорії концепції 
аудиту, що визначають: сутність, мету, завдання 
аудиту та його роль в економіці та суспільстві; 
еволюцію розвитку аудиту; засади для організа-
ції норм та правил практики аудиту. Та наданий 
час існує необхідність єдиної загальної концепції 
держаного аудиту, яка б вміщала у своєму складі 
і загальні теорії притаманні аудиту, і особливості 
його втілення в різних сферах сектору держав-
ного управління.

Таким чином можна зробити висновок, при 
цьому не зменшуючи ваги проведених дослі-
джень науковців, що питання комплексно-ці-
лісної концепції державного аудиту не розкри-
те. Наявні дослідження в більшості стосуються 
можливих компонентів такої концепції.

Тому в агрегованому вигляді пропонуємо кон-
цепцію аудиту, яка має взаємопов’язані, що ви-
тікають одна з одної динамічні складові: наукова 
основа теорії професійного державного аудиту, та 
її імплементацію в процедури, з динамічним моні-
торингом змін, від імені суспільства, де ініціатора-
ми виступають власники, інвестори, державні ор-
гани, що забезпечить наявність єдиної нормативної 
бази в комплексній системі державного аудиту.

Відсутність єдиних видів, форм, правил дер-
жавного аудиту та алгоритму його проведення 
створює проблеми в наділенні органів виконання 
державного аудиту функціями та повноваження-
ми. У той же час існуючі концептуальні основи 
запропоновані лише для внутрішнього аудиту. 
Тому у Концепції 2020 визначені напрями ре-
формування інституту державного аудиту:

• удосконалення розмежування функцій ін-
спектування та аудиту, як інструменту виявлен-
ня ознак шахрайства;

• розвиток та посилення позицій державного 
фінансового аудиту, як інструменту державного 
фінансового контролю;

• розвиток та посилення функцій контролю, як 
інструменту недопущення та попередження нее-
фективного використання державних ресурсів [17].

Повноваження для здійснення державного 
фінансового контролю надано Держаудитслуж-
бі, яка їх виконує через проведення: державно-
го фінансового аудиту; моніторингу та перевірки 
закупівель; інспектування; контролю за станом 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 
[17]. У той же час вона виконує функцію гар-
монізації державного внутрішнього контролю та 
аудиту за допомогою Центрального підрозділу 
гармонізації.

Існують розбіжності в правилах, які вводять-
ся реформуванням в Україні, і вимогах та прак-
тиці Європейського Союзу, в частині поєднання 
функцій державного аудиту та інспектування в 
одному державному органі. Тому слід очікувати 
можливе розмежування цих функцій в єдиній 
системі ДВФК.

Важливо відмітити, що у практиці органів 
Держаудитслужби здійснюється чотири види 
аудиту, а саме: аудит виконання бюджетних 
програм; аудит діяльності суб'єктів господарю-
вання; аудит виконання місцевих бюджетів, ау-
дит окремих господарських операцій. Вони вже 
виконуються та мають методичне забезпечення.

Для наділення органів Держаудитслужби 
іншими видами аудиту Уряд прийняв поста-
нову Кабінету Міністрів України від 27 січня 
2016 року № 70 «Про порядок підготовки, реа-
лізації, проведення моніторингу та завершення 
реалізації проектів економічного і соціального 
розвитку України, що підтримуються міжна-
родними фінансовими організаціями», вона ви-
значає, що: «Держаудитслужба проводить у 
порядку, визначеному законодавством, аудит 
інвестиційних проектів.» [17]. Проте на сьогод-
ні порядку проведення такого аудиту ще немає. 
У той же час концептуальні основи здійснення 
для такого виду аудиту відсутні, та наразі існу-
ючі проекти теж не передбачають його застосу-
вання. Тому важливо включити державний ау-
дит інвестиційних проектів, як розділ Концепції 
державного аудиту.

Висновки. В даному досліджені розкрито на-
явність суперечливих думок, щодо становлення 
концептуальних основ контролю та аудиту. Кон-
цепція розвитку, концепція ризику, внутрішньо-
господарська концепція, теоретична концепція 
стосовно аудиту, запропоновані науковими вче-
ними мають здебільшого адресний характер.

Для досягнення дієвості державного ауди-
ту доцільним є використання міжнародного до-
свіду, його адаптація в процесі імплементації у 
функціонування українських суб’єктів сектору 
державного управління, обґрунтування вектору 
створення концепції державного аудиту, і як ре-
зультат, розвитку цієї системи в нашій державі.

Запропонована Концепція державного аудиту 
являє собою динамічне поєднання наукової теорії 
державного аудиту з практичними процедурами, 
разом з постійним моніторингом змін в обох пло-
щинах, де ініціаторами можуть виступати дер-
жавні органи, а спрямованість має бути суспіль-
но-орієнтованою.

Наступні дослідження варто робити в сфері 
наповнення компонентами, та розширення меж 
Концепції державного аудиту.

Таким чином, можна стверджувати, що про-
цес адаптації системи державного аудиту триває, 
до його складових додаються нові види та вимо-
ги, у той же час практика застосування надає ін-
формацію щодо неузгодженостей та необхідності 
розмежування деяких функцій, якими наділені 
складові державного фінансового контролю.
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АДАПТАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

Аннотация
В работе рассмотрены отечественные и международные подходы к формированию и становления концептуальных 
основ государственного аудита. Применение национальных положений стандартов бухгалтерского учета государствен-
ного сектора находятся в процессе гармонизации и становления, что приводит к постоянным динамическим сдвигам 
в нормативно-правовом регулировании. Поэтому государственный финансовый аудит находится в состоянии обнов-
ления и становления, как и бухгалтерский учет данного сектора экономики. Достаточно сложный процесс интеграции 
стандартов учета в государственном секторе в обновленную концепцию, основан на международном опыте, который 
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воплощается в практику постепенно и требует проведения исследований как с точки зрения анализа текущего теоре-
тического обеспечения, так и будущих проектов.
Ключевые слова: государственный аудит, государственный финансовый аудит, государственный финансовый кон-
троль, учреждения сектора государственного управления, концепция государственного аудита.
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ADAPTATION OF CONCEPTS OF STATE AUDIT

Summary
The paper considers domestic and international approaches to the formation and development of the conceptual foundations 
of the state audit. The application of the national provisions of the public sector accounting standards is in the process 
of harmonization and formation, which results in constant dynamic changes in the legal regulation. Therefore, the state 
financial audit of the sector is in a state of renewal and formation, as well as accounting. A rather complicated process 
of integrating accounting and auditing standards in the public sector into an updated concept based on international 
experience is gradually being implemented and requires research both in terms of the analysis of current theoretical 
provision and future projects.
Key words: state audit, state financial audit, state financial control, institutions of the public administration sector, state 
audit concept.
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АНАЛІЗ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

У статті проведено аналіз тенденцій сучасного стану зайнятості та безробіття в Україні, охарактеризовано пробле-
ми та визначено основні чинники, що сприяють посиленню напруженості в сфері зайнятості. Визначено динаміку 
основних показників ринку праці. На основі проведеного аналізу запропоновано заходи вдосконалення регулювання 
зайнятості та безробіття в Україні.
Ключові слова: безробіття, зайнятість, ринок праці, економічно активне населення, молодіжне безробіття, міграція.

Актуальність проблеми. Нині Україна пере-
буває в умовах нестабільної політичної ситуації, 
що яскраво відображається на економіці країни. 
Ситуація, що притаманна сучасному ринку пра-
ці є невтішною, найгострішою його проблемою є 
неефективна зайнятість та умови праці найма-
них працівників. В свою чергу, це тягне за собою 
підвищення рівня безробіття, порушення струк-
турних диспропорцій зайнятості, падіння вироб-
ництва, неконтрольований відтік робочої сили за 
кордон, скорочення рівня життя населення. У 
зв’язку з цим, проблема безробіття в умовах дес-
табілізації країни в цілому, повинна стати однією 
з провідних проблем, які необхідно розв’язати 
для досягнення покращення економічної ситуації 
в умовах затяжної економічної кризи. Саме тому, 
дослідження питання зайнятості та безробіття в 
Україні є досить актуальним і має неабияку зна-
чимість у наш час.

Аналіз останніх наукових досліджень. 
Аналізом зайнятості та безробіття займали-
ся: К.Ю. Котляревська [5], Л.Б. Баранник [1], 
Т.М. Пахомова [6], Л.Г. Федунчик [8], О.О. Геть-
ман [3], О.В. Воронцова [2], Л.В. Транченко [7] 
та інші. У своїх працях вони торкаються різних 
проблем розвитку ринку праці, зайнятості і без-
робіття, оплати праці і соціальної політики, роз-
глядають можливості вдосконалення державного 
регулювання зайнятості та досліджують основні 
тенденції цієї сфері.

Постановка завдання. Мета дослідження по-
лягає в аналізі та оцінці сучасного стану зайня-
тості та безробіття в Україні та надання пропо-
зицій щодо подолання безробіття населення.

Виклад основного матеріалу. Невід'ємною 
умовою успішного функціонування економі-
ки будь-якої держави є наявність високоякіс-
ної, конкурентоспроможної робочої сили. Ринок 
праці являє собою один з найбільших динаміч-
них елементів ринкової економіки, складну сис-
тему, яка постійно розвивається і вдосконалю-
ється [5, с. 200].

З урахуванням реалій сьогодення, стан ринку 
праці характеризується наявністю низки про-
блем, які заважають ефективному розвитку кра-
їни. До таких проблем відносяться: нестабільна 
ситуація на Сході нашої країни, збільшення рів-
ня міграції серед населення, також, високі обся-

ги прихованого безробіття, постійна депопуляція 
та загальне старіння населення, що призводить 
до скорочення чисельності трудового потенціалу 
України [5, с. 200-201].

За період 2010-2016 рр. в Україні, внаслідок 
високої соціальної напруженості спостерігається 
тенденція до поступового зменшення економічно 
активної частини населення. На рисунку 1 наве-
дено дані щодо чисельності економічно активного 
населення України за період з 2010 по 2016 роки.

З рисунка 1 видно, що у 2016 р. кількість еко-
номічно активного населення віком 15–70 років 
(сукупність зайнятих економічною діяльністю та 
безробітних) становила 17 955,1 тис. осіб, з них 
17 303,6 тис. осіб (96,4%) – люди у працездатному 
віці ( 15- 70 років). Порівнюючи ці показники з 
2010 роком, робимо висновок, що кількість еко-
номічно активного населення значно знизилася, 
а саме на 14,1% економічно активного населення 
віком 15–70 років та на 9,7% людей у працез-
датному віці. Дані показники є підтвердженням 
демографічної кризи в країні. 

Важливим є те, що із зазначеної кількості 
громадян віком 15 - 70 років 16 276,9 тис. осіб 
(або 90,7%) зайняті економічною діяльністю, ре-
шта – 1 678,2 тис. осіб, відповідно до методології 
Міжнародної організації праці (МОП), класифі-
кувалися як безробітні.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 ро-
ків протягом 2010-2013 років, як свідчить табли-
ця 1, мав тенденцію до зростання, проте бачимо, 
що вже у 2014 році в порівнянні з 2013 роком рі-
вень зайнятості знизився на 3,6 %, що пов’язано 
з політичними та економічними негараздами в 
нашій країні. 

Рівень зайнятості населення віком 15 – 70 ро-
ків у 2016 році становив 56,3% (на 0,4 % менший 
аніж у 2015 році), а населення працездатного 
віку становить 64,2%. Найвищий рівень цього по-
казника спостерігався серед осіб віком 35–49 ро-
ків, найнижчий – у молоді віком 15–24 років та 
осіб віком 60–70 років (табл. 1).

Зміни в економічній та політичній ситуації в 
країні знайшли своє відображення у сегмента-
ції ринку праці, зокрема в змінах складу пра-
цюючих.

Як свідчить таблиця 2, упродовж 2016 р. на 
підприємства було прийнято 2057,0 тис. осіб, тоді 
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як звільнено 2299,5 тис. осіб (відповідно коефі-
цієнт обороту робочої сили по прийому склав 
26,1%, а коефіцієнт обороту робочої сили по 
звільненню - 29,2% середньооблікової кількості 
штатних працівників. Різниця між цими коефі-
цієнтами становить 3,1 %, що вполовину менше 
ніж у 2015 році). 

Загалом середньооблікова кількість штатних 
працівників у 2016 р. становила 7,9 млн. осіб, що 
на 2,4 % менше, ніж у 2015 р. Кількість праців-
ників, які переведені в режим неповного робо-
чого дня (тижня), становила 464,2 тис. осіб, або 
5,9 % середньооблікової кількості штатних пра-
цівників, ще 163,6 тис. осіб, або 2,1 % відповідно, 
знаходилися у відпустках без збереження заро-
бітної плати (на період припинення виконання 
робіт) (табл.2) [4, с. 10].

Однією з основних проблем сучасного розви-
тку економіки країни є безробіття, яке становить 
реальну загрозу для державного та суспільного 
благополуччя та набуло масового характеру.

Таблиця 3 свідчить про те, що з 2010 по 
2013 роки кількість безробітного населення у віці 
15-70 років стрімко зменшувалась. Висока кіль-
кість безробітних, що становила аж 1 713,90 тисяч 
осіб, у 2010 році пояснюється впливом світової 
фінансової кризи, що відбулася у 2008 році. На-
жаль, тенденції зменшення безробіття не вдало-
ся продовжитися, оскільки у 2014 році, у зв’язку 
із ситуацією на сході та на півдні країни, людям 
довелося покинути свої робочі місця, що і зумо-

вило збільшення кількості безробітних з 2013 по 
2014 рік аж на 337, 2 тисячі осіб. У 2015 році, 
порівняно із 2014 ситуація дещо покращилася. 
Кількість безробітного населення зменшилася на 
192,9 тис. і становила 1654,7 тис. осіб. Проте уже 
у 2016 році спостерігаємо підвищення кількос-
ті безробітних на 23,5 тис. осіб. З них особи, які 
шукали роботу, намагались організувати власну 
справу у 2016 році становили 97,4 % до кількості 
усіх безробітних.

Якщо розглядати безробітне населення за 
причинами незайнятості, то статистика свідчить, 
що вивільнені з економічних причин та звільнені 
за власним бажанням разом складають більшу 
частину усього безробітного населення.

Після проведеного аналізу показників безро-
біття в Україні та їхньої динаміки, перейдемо до 
ознайомлення з показниками безробіття серед 
країн Європейського Союзу.

За оцінками Євростату, 20,4 млн чоловіків і 
жінок в ЄС-28, з яких 15,9 млн, що перебували 
в зоні євро (EA-19), були безробітними в жовтні 
2016 р. Порівняно з вереснем 2016 р., число без-
робітних скоротилося на 190 тис. чоловік в ЄС-
28 і на 178 тис. в зоні євро. У порівнянні з жов-
тнем 2015 р. безробіття знизилося на 1,782 млн 
в ЄС-28 і в зоні євро на 1,124 млн. У зоні євро 
сезонно вирівняний рівень безробіття становив 
9,8% в жовтні 2016 р., порівняно з 9,9% у вересні 
2016 р. і з 10,6% в жовтні 2015 р. рівень безро-
біття в ЄС-28 склав 8,3% в жовтні 2016 р., по-

Таблиця 1
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у 2010-2016 рр. (за віковими групами) % [11]

Зайняте 
населення у віці 

15-70 років

у тому числі за віковими групами (років)

15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70

2010 58,4 33,6 72,0 76,6 79,2 78,7 60,9 24,1
2011 59,1 33,9 72,1 76,9 79,2 79,7 61,7 24,1
2012 59,6 33,4 73,6 77,6 80,0 80,0 61,9 24,0
2013 60,2 32,5 73,7 78,2 81,2 80,4 63,4 23,9
2014 56,6 29,5 71,6 74,9 77,9 78,4 59,4 15,5
2015 56,7 28,2 71,8 74,3 79,1 78,6 61,7 14,5
2016 56,3 27,0 69,8 74,7 78,4 78,2 62,4 14,3
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Рис. 1. Динаміка економічно активного населення України за 2010-2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних Державної служби статистики України [11]
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рівняно з 8,4% у вересні 2016 р. і з 9,1% в жовтні 
2015 р. [1, с. 57].

 Загалом в 2016 році рівень безробіття, по-
рівняно з попереднім роком, впав в 24 державах-
членах ЄС.

Найменший рівень безробіття у 2016 році за-
фіксований у Чехії (4,0 %), Німеччині (4,1 %), Ве-
ликобританії та на Мальті (4,8 %). Найвищі по-
казники рівня безробіття серед країн південної 
Європи – Греції (23,5%), Іспанії та Кіпру (13,3 %) 
та Хорватії (12,8 %) (рис. 2). 

Нагадаємо, що рівень безробіття в Україні у 
2016 році склав 9,3 %, тобто на 0,8 % вищий ніж 
у середньому в ЄС (8,5 %). Очевидно, що рівень 
безробіття в Україні не є критичним, проте, для 
українського та європейського суспільства про-
блема безробіття залишається гострою [1, с. 58].

Для більш повного уявлення про стан безро-
біття розглянемо його з інших сторін. Розгляне-
мо рівень безробіття за регіонами в 2016 р. За 
даними Державної служби Можна побачити, що 
найбільший рівень безробіття спостерігається в 
Луганській (16,0 %) і Донецькій (14,1 %) областях, 
що викликано військовими діями на даних тери-
торіях, а найменший – в Київській та Одеській 
(6,8%) областях, і найнижчий показник у Харків-
ській області (6,4 %) [11].

Сучасний ринок праці України характеризу-
ється професійно-кваліфікаційним дисбалансом 
робочої сили та неоднорідністю кон’юнктури. 
У деяких регіонах вона є трудонадлишковою (про-
позиція робочої сили перевищує попит на неї). 
Це здебільшого сільськогосподарські території 
країни. В інших регіонах навпаки – є трудодефі-
цитною. У них провідними вважаються наступні 
економічні галузі: будівництво, хімічна, добувна, 

оборонна промисловості, що мають проблеми із 
задоволенням потреб у працівниках [8, с. 126, 127].

Основною проблемою у сфері зайнятості є ви-
сокий рівень безробіття серед молоді. Так, цей 
показник серед осіб віком 25-29 років у 2016 році 
становив 11,7%, а серед молоді до 25 років – 
23,0% економічно активного населення відповід-
ного віку. Довідково: у середньому по країнах ЄС 
рівень безробіття становив 8,5%, зокрема серед 
молоді до 25 років – 18,7% [10].

Високий рівень безробіття серед молоді в на-
шій країні обумовлений тим, що значна частина 
молодих людей не має необхідних професійних 
навичок і досвіду роботи. До того ж, держава не 
створює робочі місця, чим сприяє відтоку молоді 
та кваліфікованої робочої сили в інші країни. За 
кордон виїхала вже третина працездатного на-
селення України. Згідно з даними соціологічних 
опитувань, 52% українського населення і близько 
80% молоді охоче залишили б країну за першої 
можливості [9].

Проте на сьогоднішній день, окрім зазначе-
ної інформації, існує багато проблем щодо ста-
тистики безробіття в Україні, які не дозволяють 
об’єктивно оцінювати реалії його рівня. Вели-
ка кількість працівників працює без офіційного 
оформлення, тому майже неможливо перевірити 
тих, хто отримує виплати по безробіттю та за-
діяні в тіньовій економіці. При цьому статисти-
ка не враховує, що саме через відсутність робо-
ти більшість наших співвітчизників виїхали за 
кордон на заробітки. Не включається до складу 
безробітних ані селяни, які живуть лише з при-
садибного господарства, ані ті, котрі працюють 
на «чверть ставки», ані ті, хто має тимчасові під-
робітки [7].

Таблиця 2
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2010-2016 рр. [11]

Середньооблікова кількість 
штатних працівників,тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили
по прийому по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників
2010 10 262 25,0 27,7
2011 10 083 28,3 30,5
2012 10 123 26,1 29,9
2013 9 720 26,6 30,3
2014 8 959 22,8 30,3
2015 8 065 24,0 30,2
2016 7 868 26,1 29,2

Таблиця 3
Безробітне населення (за методологією МОП) 2010-2016 рр. [11]

Безробітне населення  
у віці 15-70 років, усього, тис. осіб

З них особи, які шукали роботу,  
намагались організувати власну справу

всього, тис. осіб у % до всіх безробітних
2010 1 713,9 1 648,4 96,2
2011 1 661,9 1 608,4 96,8
2012 1 589,8 1 542,4 97,0
2013 1 510,4 1 473,7 97,6
2014 1 847,6 1 801,6 97,5
2015 1 654,7 1 617,4 97,7
2016 1 678,2 1 634,8 97,4
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Індикаторами подолання проблем незбалансо-
ваність ринку праці і ринку освітніх послуг має 
бути зростання чисельності зайнятих за рахунок 
створення принципово нових робочих місць в ін-
новаційних сферах і додаткових робочих місць 
у традиційних сферах, скорочення чисельнос-
ті працівників, які займали неефективні робочі 
місця, здійснення активної підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників, 
переважання у структурі зайнятих висококвалі-
фікованих працівників [2, c. 231].

На сучасному етапі держава має зайняти 
жорстку позицію щодо регулювання зайнятості 
в Україні для уникнення і недопущення погли-
блення дисбалансу на ринку праці. Державна по-
літика зайнятості має бути превентивною щодо 
запровадження і реалізації заходів до поперед-
ження виникнення глибокого структурного і ци-
клічного безробіття на фоні економіко-політичної 
кризи та вкрай складної ситуації, коли Україна 
має захищати свою цілісність [3, c. 45].

Основними пріоритетами державної політики 
зайнятості має стати реформування нормативно-
правової бази, яка здійснює регулювання ринку 
праці. Необхідно прописати умови регулювання 
нестандартних форм зайнятості, що буде вигідно 
як державі (надходження додаткових податків у 
бюджет), так і людям, що нею займаються (по-
вноцінне соціальне страхування), держава має 
вести активну політику щодо заробітної плати.

Якщо не вирішувати проблему безробіття, 
то неможливо налагодити ефективну діяльність 
економіки і рівень безробіття буде зростати. 

Враховуючи реалії нашої економіки, одним з 
основних напрямів боротьби з безробіттям мають 
стати заходи щодо підвищення продуктивності 
праці. Це, по-перше, знизить собівартість, а від-
повідно і ціни товарів та послуг, зробивши їх до-

ступними більшості громадян і конкурентоспро-
можними на зовнішньому ринку; по-друге, дасть 
можливість підвищити заробітну плату, пенсії, 
стипендії, збільшити інші трансферти. Підви-
щена таким чином купівельна спроможність ви-
магає збільшення товарів та послуг, а це спри-
яє підвищенню виробництва, що, в свою чергу, 
потребує залученню додаткової робочої сили і 
збільшення зайнятості [6, с. 90].

Висновки. Безробіття є однією з фундамен-
тальних проблем для України, яка становить 
реальну загрозу для державного та суспільного 
добробуту та набуло масового характеру.

Аналіз засвідчив про негативні тенденції на 
сучасному ринку праці: зменшення кількості 
економічно активного населення, нестійке змен-
шення зайнятості населення та, відповідно, під-
вищення рівня безробіття. 

Запровадження вище окреслених заходів зна-
чно покращить ситуацію зайнятості на національ-
ному ринку праці, що сприятиме покращенню як 
економічного, так і соціального рівня розвитку 
суспільства. Загалом заходи, які напрямлені на 
подолання проблеми безробіття повинні бути га-
рантією соціального захисту населення.

Високий рівень безробіття – це проблема, 
якій необхідно постійно приділяти значну увагу, 
як на рівні держави так і на рівні представни-
ків підприємств різних форм власності. Шляхи 
подолання безробіття потребують поглиблено-
го наукового аналізу та розробки на цій основі 
практичних рекомендацій, які потрібно вико-
ристовувати для розробки та реалізації ефек-
тивної соціально і економічної політики, спря-
мованої на забезпечення ефективної зайнятості 
економічно активного населення держави, змен-
шення безробіття до мінімального соціально-до-
пустимого рівня.
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Рис. 2. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) в Україні  
та країнах Європейського Союзу у 2016 році, (%)

Джерело: [10]
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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 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 85

3 (16), August 2017

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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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОНЯТИЯ «ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ»

Аннотация
В статье исследуется вопрос о сущности понятия «группа компаний». Сейчас на законодательном уровне Украины не 
существует четкого определения понятия группа, однако европейское законодательство и ученые выделяют понятие 
группы. На основе анализа отечественной и зарубежной научно-практической литературы предложено собственное 
определение понятия «группа предприятий».
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ECONOMIC AND LEGAL CONCEPT OF THE GROUP COMPANIES

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 
«group companies».
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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ  
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянуто сутність, здійснено уточнення й систематизація методів антикризового управління 
телекомунікаційних підприємств та розроблено матрицю їх фільтрації відповідно до обраної антикризової стратегії, 
що сприяєтиме побудові ефективної системи антикризового управління та пошуку оптимальної альтернативи стосов-
но виходу телекомунікаційних підприємств із можливої чи наявної кризи.
Ключові слова: антикризове управління, телекомунікаційні підприємства, методи антикризового управління.

Постановка проблеми. Сучасні економічні ре-
алії телекомунікаційної сфери окреслюються ак-
тивним розвитком кризових процесів, що підтвер-
джується ліквідацією підприємств, збільшенням 
збиткових підприємств, швидким нарощенням 
кредиторської та дебіторської заборгованості, 
зростанням кількості банкрутств. Все це вимагає 
формування ефективної системи антикризового 
управління та пошуку оптимальної альтернати-
ви стосовно виходу телекомунікаційних підпри-
ємств із можливої чи наявної кризи, подолання 
кризових явищ та недопущення банкрутства і 
закриття підприємств.Актуальність проблемати-
ки антикризового управління для телекомуніка-
ційних підприємств вимагає розглядусутності й 
систематизації методів антикризового управлін-
ня телекомунікаційних підприємств та обгрунту-
вання матриці їх фільтрації відповідно до обраної 
антикризової стратегії, що сприяєтиме побудові 
ефективної системи антикризового управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
гляд сутності, уточнення й систематизація мето-
дів антикризового управління підприємствздій-
снювали вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 
О. Василенко, А. Градов, О. Гудзь, Е. Жарковська, 
С. Крейтмер, В. Кошкін, Р. Келер, Л. Лігоненко, 
П. Стецюк, З. Шершньова, Е. Уткін та інші. Ви-
соко оцінюючи вагомість їх наукових розробок та 
пропозицій, все ж акцентуємо, що, дана пробле-
матика потребує подальшого дослідження, що 
зумовленомодернізацією методів антикризового 
управління та специфікою функціонування теле-
комунікаційних підприємств.

Метою статті є розгляд сутності, уточнення й 
систематизація методів антикризового управлін-
ня телекомунікаційних підприємств та розроб-
ка матриці їх фільтрації відповідно до обраної 
антикризової стратегії, що сприяєтиме побудові 
ефективної системи антикризового управління 
та пошуку оптимальної альтернативи стосовно 
виходу телекомунікаційних підприємств із мож-
ливої чи наявної кризи.

Виклад основного матеріалу. В. О. Василенко 
окреслює антикризове управління як управлін-
ня, у якому поставлено певним чином передба-
чення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, за-
ходів зі зниження негативних наслідків кризи і 
використання її факторів для наступного розви-
тку [1, с. 23]. Антикризове управління– система 
своєчасних прийомів і методів, здатних попере-

дити фінансову кризу і уникнути банкрутства 
[4, c. 216]. Л. О. Лігоненко обґрунтовує антикри-
зове управління як складову менеджменту під-
приємства в цілому, що являє собою спеціальне, 
постійно організоване управління, націлене на 
найбільш оперативне виявлення ознак кризо-
вого стану та створення відповідних передумов 
для його своєчасного подолання з метою забез-
печення відновлення життєздатності окремого 
підприємства, недопущення виникнення ситуації 
його банкрутства [6, с. 57]. Систематизуючи іс-
нуючі наукові напрацювання, доходимо висно-
вку, що антикризове управління підприємством 
це система управлінських програм, заходів щодо 
діагностики, превенції, нейтралізації і подолання 
кризових процесів та джерел їх виникнення.

Вчені розрізняють наступні види криз: стра-
тегічна криза (на підприємстві знижуєтьсяеко-
номічний потенціал та бракує необхідних ком-
петентностей та інновацій); криза прибутковості 
(перманентні збитки знижують обсяги власних 
активів і це зумовлює несприятливу структуру 
балансу); криза ліквідності (підприємство вважа-
ється неплатоспроможним чипроявляється ри-
зик втрати платоспроможності).

Фактично, метою антикризового управління є 
швидке відновлення платоспроможності та ста-
більності успішного функціонування підприєм-
ства, що допоможе запобігти банкрутству. Для 
цього на підприємстві розробляють антикризову 
програму, реалізація якої передбачає:

1) постійний моніторинг економічного стану 
для своєчасного виявлення ознак розвитку кри-
зових явищ;

2) діагностика глибини кризових процесів під-
приємства;

3) визначення джерел та чинників, що зумо-
вили розвиток кризових процесів;

4) обгрунтування антикризової стратегії, інди-
каторів та орієнтирів стабілізації підприємства;

5) запровадження внутрішніх механізмів ста-
білізації підприємства;

6) розробказаходів та відбір методів антикри-
зового управління підприємством;

7) вибір ефективних інструментів антикризо-
вого управління.

Необхідно обирати методиантикризового 
управління на телекомунікаційному підприєм-
стві, враховуючи глибину кризових явищ та вид 
антикризової стратегії. Ідентифікація глибини 
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кризових явищ є необхідною передумовою пра-
вильної та своєчасної реакції на неї [4, c. 227]. За-
звичай розрізняють три етапирозвитку кризових 
процесів:

– етап, який сигналізує про небезпеку роз-
витку кризових процесів, але безпосередньо не 
загрожує функціонуванню підприємства;

– етап, який загрожує подальшому існуван-
ню підприємства і потребує негайного здійснен-
няантикризових заходів;

– етап, на якому розвиток кризових процесів 
загрожує існуваню підприємства і призводить до 
його ліквідації.

Нині великої популярності здобули наступні 
антикризові стратегії: управління змінами; стра-
тегія диференціації; стратегічні альянси; страте-
гія швидкої реакції; венчурні стратегії; досягнен-
ня результативності; командна робота і коучинг; 
синергічне управління бізнесом; системне управ-
ління бізнес-процесами; системні інновації; під-
приємницька креативність; стратегія ментально-
го айкідо; система управління взаємовідносинами 
з клієнтами (CRM). Розглянемо більш детально 
останній вид стратегій, оскільки саме він най-
частіше використовується в телекомунікаційних 
підприємствах.

Система управління взаємовідносинами з клі-
єнтами (CRM) це антикризова бізнес-стратегія 
підприємства, яка спрямована на формування 
клієнтоорієнтованого управління і базується на 
використанні сучасних управлінських та інфор-
маційно-комунікаційних технологіях. Нині, у те-
лекомунікаційній сфері, конкурентна боротьба 
загострюється. Щоб мати конкурентні переваги, 
підприємство має не тільки залучати нових клі-
єнтів, а й формувати лояльне відношення у існу-
ючих клієнтів. Для того, щоб зберегти й розши-
рювати клієнтське коло, необхідно враховувати 
інтереси споживачів і партнерів, такий підхід на-
зивають клієнто-орієнтованим. Саме CRM- стра-
тегіядопомогає врахувати інтереси кожного клі-
єнта та партнера. CRM стратегія – це комплекс 
програм для роботи з інформацією, що включає 
в себе клієнтську базу і ряд систематизованих 
методик. Сучасна CRM стратегія спрямована на 
вивчення конкретних потреб клієнтів та партне-
рів на ринку. На основі цих результатів підпри-
ємство розробляє нові товари та послуги, таким 
чином воно досягає визначеної мети і примножує 
прибутки. Завданням CRM стратегії вважається 
створення чітких і прозорих бізнес-комбінацій 
взаємодії з своїми партнерами та клієнтами, по-
будова і використання ефективного збуту, фор-
мування лояльності клієнтів, контроль і узго-
дження функцій всіх працівниківпідприємства. 
Ефективність CRM стратегії визначається тим, 
наскільки швидко і точно користувач може зро-
бити необхідний зріз в історії конкретного парт-
нерства і прийняти найбільш вигідне рішення. 
Ринок IT-рішень для управління бізнесом сьо-
годні пропонує велику кількість різновидів CRM- 
стратегій, серед яких варто виділити наступні:

“AmoCRM” – проста і надійна онлайн-CRM- 
стратегія, для використання якої досить створи-
ти акаунт на відповідному сайті. Можна працю-
вати в режимі «онлайн» з будь-якої точки світу. 
Це ідеальне рішення для ведення справ з регі-

ональними відділеннями та віддаленими співро-
бітниками;

“SAP CRM” – популярна стратегія від відо-
мого німецького виробника. Суттєво покращує 
роботу відділів, сприяє безпосередньому спілку-
ванню з клієнтами;

“Microsoft Dynamics CRM” – стратегія для 
управління взаємовідносин з клієнтами. Страте-
гії підвищує продуктивність співробітників все-
редині і поза організації, полегшує взаємодію 
відділів продажів, маркетингу та обслуговування 
клієнтів за допомогою технологій, інтегрованих в 
єдине робоче середовище;

«Мегаплан» – вітчизняна стратегія антикри-
зового управління. Дозволяє вести облік клієн-
тів, фіксувати вхідні заявки, реалізовані угоди, 
управляти всіма активами підприємства, ставити 
і контролювати виконання завдання, оптимізува-
ти і поліпшувати роботу спеціалістів, аналізува-
ти ефективність роботи підприємства;

«Мотив» стратегія володіє широким спектром 
можливостей. Це і загальне поле для взаємодії 
різних фахівців підприємства (доступ здійсню-
ється з будь-якої точки світу), і формування ін-
формаційного масиву, що дозволяє розглянути 
всі відомості про попередні взаємовідносини з 
партнерами та клієнтами. Ця стратегія дозволяє 
оперативно змінювати робочі групи.

Після того, як обрана антикризова стратегія 
підприємства, визначається необхідність здій-
снення антикризових заходів та обираються ме-
тоди відповідно до обраної антикризової стра-
тегії. На етапі реалізації антикризової стратегії 
важливою є підтримка антикризових заходів, 
а саме: інформаційна, комунікаційна, мотива-
ційна. Інформаційна підтримка передбачає за-
безпечення повною інформацією щодо перетво-
рень на підприємстві, своєчасне ознайомлення 
з проробленою програмою персоналу, із новими 
зобов’язаннями, технікою та моделями поведін-
ки; навчання персоналу. Комунікаційна складо-
ва – підвищення комунікативних компетенцій 
усіх працівників та керівників підприємства.

Дієвими внутрішніми механізмами стабіліза-
ції підприємства вважаються:

– оптимізація асортиментного портфеля шля-
хом вилучення збиткової продукції;

– удосконалення організаційної структури 
через реорганізацію або ліквідацію нерентабель-
них підрозділів;

– розроблення і впровадження програми ско-
рочення витрат;

– підвищення ефективності управління акти-
вами підприємства.

Існуючі методи антикризового управління 
розподіляються в залежності від результатів їх 
застосування на дві групи [8, с. 57]:

– тактичні методи: санація, даунсайзингта 
банкрутство, застосування яких спрямовано на 
швидке покращення економічного стану під-
приємства, тобто подолання наслідків кризових 
явищ, проте у більшості випадків цих методів 
недостатньо для усунення основного джерела 
кризи – неефективної системи управління, що 
вимагає використання стратегічних методів;

– стратегічні методи: ліквідація, створення 
нових підприємств, регуляризація, модернізація, 
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злиття, диверсифікація, реструктуризація та ре-
інжиніринг, застосування яких змінює сутність 
бізнесу підприємства, його якісні характеристи-
ки, «результати застосування стратегічних ме-
тодів підприємство відчуває, як правило, не од-
разу, проте вони змінюють сутність бізнесу, його 
якісні характеристики, такі, як конкурентоспро-
можність, інвестиційна привабливість, інновацій-
ність тощо» [3].

Розкриємо більш детально сутність та особли-
вості методів антикризового управління підпри-
ємствами.

Даунсайзинг – звуження економічного потен-
ціалу, зменшення виробничих потужностей та 
скорочення чисельності працівників підприєм-
ства відповідно до реального попиту та ринкових 
можливостей, що зумовлює істотнезниження по-
стійних витрат та собівартості продукції.Альтер-
нативами даунсайзингу вважають:

– редіплоймет – переведення працівників 
після перепідготовки на інше робоче місце всере-
дині підприємства;

– даунгрейдинг – переведення працівників з 
пониженням на інше робоче місце;

– воркшеринг – розподіл роботи між праці-
никами при пропорційному скороченні робочого 
часу та оплати праці;

– добровільний (достроковий) вихід працівни-
ків на пенсію з наданням їм пільг та привілеїв за 
розміром пенсії, медичного страхування;

– звільнення робітників з виплатою їм зна-
чних премій за прийняте рішення;

– аутплейсмент – навчання працівників, яких 
звільняють, за рахунок підприємства, щоб вони 
могли швидко знайти нове робоче місце в іншому 
підприємстві;

– допомога тим, хто після скорочення зберіг 
своє робоче місце.

Банкрутство – визнана господарським судом 
неспроможність боржника відновити свою плато-
спроможність та задовольнити визнані судом ви-
моги кредиторів не інакше як через застосування 
ліквідаційної процедури;

Санація – система фінансово-економічних, 
виробничо-технічних, організаційно-правових 
та соціальних заходів, спрямованих на досяг-
нення платоспроможності, ліквідності, прибут-
ковості і конкурентоспроможності підприємства 
боржника в довгостроковому періоді; застосову-
ється при виникненні загрози банкрутства.Захо-
дами щодо відновлення платоспроможності під-
приємства, які передбачаються планом санації, 
можуть бути:

– реструктуризація підприємства;
– перепрофілювання підприємства;
– закриття нерентабельних підприємств;
– відстрочка або розстрочка платежів та спи-

сання частини боргів за договором;
– ліквідація дебіторської заборгованості;
– реструктуризація активів боржника;
– продаж частини майна боржника;
– зобов’язання інвестора про погашення бор-

гу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом 
переведення на нього боргу та його відповідаль-
ність за невиконання взятих на себе зобов’язань

– продаж майна боржника як цілісного май-
нового комплексу;

– одержання кредиту для виплати вихідної 
допомоги працівникам боржника, які звільня-
ються згідно з планом санації, що відшкодову-
ється насамперед за рахунок реалізації майна 
боржника;

– звільнення працівників, які не можуть 
бути задіяні в процесі реалізації плану санації 
[5, c. 659].

До санаційних заходів також віднесять кон-
сервацію, оренду та розпродаж основних засобів, 
що не використовуються підприємством, заміну 
короткострокових боргових зобов’язань на довго-
строкові, передачу об’єктів соціальної сфери до 
муніципальної власності тощо [8].

Ліквідація – припинення діяльності підприєм-
ства, визнаного господарським судом банкрутом, 
з метою здійснення заходів задоволення визна-
них судом вимог кредиторів шляхом продажу 
його майна.

Регуляризація – впровадження сучасних під-
ходів до управління підприємством (формування 
системи стратегічного планування та управлін-
ського обліку, створення комплексної системи 
фінансового контролю та планування, автомати-
зованої системи обліку, повноцінних маркетин-
гових служб тощо). За допомогою цього методу 
підприємства формують системи антикризового 
управління, що спроможні вирішувати великий 
обсяг складних завдань, пов'язаних із роботою в 
ринкових умовах, виходом на міжнародні рин-
ки. Нові системи антикризового управління до-
зволяють спрямовувати активи підприємств на 
подальший стабільний розвиток.

Злиття – об’єднання у контурі одного підпри-
ємства різних стадій виробництва та розподілу, 
різних видів діяльності, застосування цього мето-
ду вважається доцільним тоді, коли така інтегра-
ція призводить до суттєвої економії на масштабі 
чи до суттєвого зниження трансакційнихвитрат.

Реінжиніринг – полягає у перепроектуван-
ні бізнес-процесів підприємства, що дозволяє 
досягти різкого, стрибкоподібного підвищення 
показників ефективності діяльності, таких, як 
продуктивність праці, час обслуговування чи ви-
готовлення продукції, собівартість тощо.

Диверсифікація – розширення сфери діяль-
ності підприємства, щоб не бути залежним від 
одного ринку, доцільно застосовувати при пер-
ших симптомах кризових явищ.

Реструктуризація – здійснення організацій-
но-економічних, правових, виробничо-технічних 
заходів, спрямованих на зміну структури підпри-
ємства, його управління, форм господарювання, 
які можуть забезпечити підприємствуфінансове 
оздоровлення, збільшення обсягів випуску кон-
курентоспроможної продукції, підвищення ефек-
тивності виробництва. Цей антикризовий метод 
доцільно застосовувати на ранніх етапах життє-
вого циклу підприємства та у випадку немину-
чості кризи, проте на цьому етапі реструктури-
зація проходить складніше. Проводиться з метою 
подолання причин стратегічної кризи та кризи 
прибутковості [7]. Підприємства використовують 
цей метод тоді, коли існуюча система управління 
неспроможна забезпечити ефективне управління 
діяльністю та розвитком усіх напрямків діяль-
ності одночасно [8].
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Окремі науковці обгрунтовують ще наступні 
методи антикризового управління [12, с. 296]:

– проектний метод, який включаєпроекту-
вання робіт, оцінювання та планування забезпе-
чення ресурсами (PERT, діаграма Ганнта);

– дегрисійний метод, який включаємодер-
нізацію обладнання, створення єдиної команди, 
зміну керівництва (CRM);

– метод, орієнтований на структуру та стра-
тегію, який включаєзабезпечення гнучкості та 
адаптивності організаційної структури, плану-
вання та прогнозування інноваційних перетво-
рень (PEST);

– метод, орієнтований на завдання та тех-
нологію, який включаєперепроектування біз-
нес-комбінацій, загальне управління якістю 
(концепція 6 Сигма, лін-продакшн («бережливе 
виробництво»), SWOT JUST–IN–TIME, iThink, 
ReThink (динамічне моделювання, виробничий та 
фінансовий менеджмент), ARIS ToolSet (багато-
клієнтське середовище) PQM (управління якістю 
процесів);

Метод, орієнтований на людей та культуру 
організації, який включаєпокращення відносин 
між членами робочих груп та підрозділами шля-
хом обговорення загальних проблем, діагностичні 
інструменти для виявлення проблем у ході довго-
термінових програм, інструменти спільної роботи 
та планування проведення змін для підвищення 
ефективності роботи групи, встановлення гнуч-
ких графіків роботи працівників, розроблення 
програм якості життя співробітників (DELPHI).

Окрім зазначених вище, у практиці діяльності 
телекомунікаційних підприємств застосовуються 
й інші сучасні методи антикризового управління: 
аутсорсинг та бенчмаркінг.

Аутсорсинг (від. aнгл. оutsourcing – зовнішнє 
джерело) – це передавання частини функцій з 
обслуговування діяльності підприємства сторон-
нім підрядникам чи постачальникам, за умови 
гарантування ними відповідного рівня якості та 
ефективності їх виконання, на основі трансфор-
мації чи оновлення бізнес-процесів і технологій та 
з можливістю переходу частини персоналу під-
приємства до постачальника (аутсорсера). Метою 
аутсорсингу, як методу антикризового управлін-
ня, є підвищення ринкової вартості підприємства 
завдяки поліпшенню результатів його діяльності, 
зниженню витрат і ризиків, підвищенню конку-
рентоспроможності продукції через залучення 
зовнішніх контрагентів, які спеціалізуються на 
виконанні певних, як правило, не профільних 
для підприємства господарських функцій.

Бенчмаркінг (англ. benchmarking) – це процес 
пошуку стандартного чи еталонного економічно 
ефективнішого підприємства-конкурента, з ме-
тою порівняння з власним та переймання його 
інновацій та найкращих методів роботи. Основна 
мета – пошук резервів зниження витрат вироб-
ництва та підвищення конкурентоспроможності 
продукції. Переважно, вчені виділяють такі види 
бенчмаркінгу: 1) внутрішній бенчмаркінг, який 
зводиться до аналізу та порівняння показників 
діяльності різних структурних підрозділів одно-
го й того самого підприємства; 2) бенчмаркінг, 
зорієнтований на конкурентів, сконцентрований 
на порівняльному аналізі товарів (робіт, послуг), 

продуктивності виробничих процесів та інших 
параметрів досліджуваного підприємства з ана-
логічними характеристиками підприємств-кон-
курентів [2; 3; 9].

Як бачимо, існування значної кількості ме-
тодів пов’язане з наявністю різних підходів до 
антикризового управління підприємством та 
різною природою причин самих кризових явищ 
(невідповідність стратегії підприємства умовам 
зовнішнього оточення, невідповідність реальних 
завдань підприємства, обраній стратегії). Відпо-
відно до того, що є причиною кризи, підприєм-
ству слід вибирати метод, чи комбінацію мето-
дів, які краще за інші допоможуть усунути ці 
причини та розробляти матрицю фільтрації цих 
методів.

Розглянуті методи антикризового управління 
довели свою дієвість у сучасній практиці зару-
біжних телекомунікаційних підприємств. Щодо 
діяльності вітчизняних телекомунікаційнихпід-
приємств, то варто зазначити, що не багатьом 
з них вдається досягти позитивних результатів 
реалізації даних методів. Глобалізація та сучасні 
економічні процеси позбавляють вітчизняні під-
приємства надії захиститися від хвиль світової 
конкуренції національними межами [9, с. 230]. 
Крім цього, переважна більшість менеджерів, 
відчувають необхідність адаптації підприємств 
до нових умов, змін у стилі та методах антикри-
зового управління. Росте розуміння того, що у 
даній ситуації навряд чи вдасться обійтися тра-
диційними методами «поліпшення і вдосконален-
ня» антикризового управління.

Варто зазначити, що навіть телекомунікацій-
непідприємство, що має потужний економічний 
потенціал, не має змоги використовувати всі за-
значені методи. Часто відбувається так, що за од-
ними аспектами діяльності, підприємству потріб-
ні більш радикальні та термінові перетворення, 
а за іншими – достатньо проводити поступові, 
але постійні вдосконалення [6, с. 233]. Необхід-
ність антикризового управління в підприємстві 
пов’язана з невідповідністю процесу управління 
потребам, зумовлена середовищем її функціону-
вання. При цьому потрібно брати до уваги те, що 
зміни у будь-якому одному підрозділі підприєм-
ства, зазвичай, впливають на інші підрозділи і на 
підприємство загалом [12].

Таким чином, враховуючи антикризову стра-
тегію телекомунікаційного підприємства та сту-
пінь кризи, доцільно застосовувати вищевказані 
сучасні методи антикризового управління [3; 10]. 
Варто зазначити, що залежно від ситуації, яка 
склалася, потенціалу підприємства, наявнос-
ті виробничих, фінансових ресурсів та потреби 
у змінах, впливу факторів зовнішнього та вну-
трішнього середовища, методи антикризового 
управління варто комбінувати та доповнювати, 
корегувати або використовувати частково.

Висновки. Нині, діяльність будь-якого теле-
комунікаційного підприємства супроводжуєть-
ся імовірністю виникнення і розвитку кризових 
процесів, що зумовлює необхідність пошуку і 
відбору методів антикризового управління. Ан-
тикризовому управлінню властиві такі особли-
вості, як специфічність мети здійснення, вико-
ристання особливих методів та управлінського 
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інструментарію, вагомі ресурсні та часові обме-
ження, високий рівень ризикованості ухвалення 
управлінських рішень. Антикризове управління 
це система управлінських програм, заходів щодо 
діагностики, превенції, нейтралізації і подолан-
ня кризових процесів та джерел їх виникнення. 
Розробка та реалізація стратегій діяльності те-
лекомунікаційного підприємства в умовах кризи 
дозволяє менеджменту постійно стежити за си-
туацією і розробляти заходи щодо стратегічного 
розвитку, що сприяє нівелюванню та уникненню 
кризових явищ.

Ефективне антикризове управління вимагає 
використання різноманітних методів. До клю-
чових методів антикризового управління теле-
комунікаційних підприємств варто віднести: 
даунсайзинг, регуляризація, злиття, диверси-
фікація, аутсорсинг та бенчмаркінг. Відповід-
но до джерел кризових процесів, підприємству 
доцільно вибирати метод, який краще за інші 

допоможе їх усунути відповідно до антикризо-
вої стратегії.

Розгляд сутності, уточнення й систематизація 
методів антикризового управління телекомуніка-
ційних підприємств та розробка матриці фільтрації 
методів антикризового управління в телекомуніка-
ційних підприємствах відповідно до обраної анти-
кризової стратегії, сприяєтиме побудові ефектив-
ної системи антикризового управління та пошуку 
оптимальної альтернативи стосовно виходу теле-
комунікаційних підприємств із можливої чи на-
явної кризи. Водночас, важаємо, що вибір методу 
антикризового управління залежатиме не тільки 
від обраної антикризової стратегії, а й від ситуації, 
яка склалася, потенціалу підприємства, наявності 
виробничих, фінансових ресурсів та потреби у змі-
нах, впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, тобто, методи антикризового управ-
ління варто комбінувати та доповнювати, корегу-
вати або використовувати частково.
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На фоне исторического соотношения прогресса и регресса изучается регулятивное значение общественно важных 
традиций и инноваций культурно-цивилизационных миров. Выделяются черты нового парадигмального скачка в раз-
витии. Показана роль управленческих композиций для регионального стратегирования. Вскрываются направления 
изменений. Особое внимание уделяется организационно-управленческой культуре проведения стратегических транс-
формаций. 
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Постановка проблемы. Обеспечение ком-
плексного всестороннего органичного развития 
общества включает разнообразные направле-
ния и аспекты. Достижение состояния развития 
предполагает как культивирование своих науч-
но-образовательно-производственных кластеров, 
так и создание в обществе социокультурной сре-
ды, стимулирующей развитие и преодолеваю-
щей вспышки «сумерек сознания».

Анализ публикаций. Л. Абалкин, А. Аганбегян, 
Ж. Алфёров, Г. Бадеева, Дж. Бенигер, А. Бузга-
лин, Л. Гатовский, В. Геец, Р. Гринберг, А. Дага-
ев, С. Дзарасов, П. Друкер, В. Ельмеев, А. Зво-
рыкин, Б. Злобин, Р. Иванова, В. Иноземцев, 
В. Камаев, Е. Капустин, М. Кастельс, Б. Кедров, 
Б. Кваснюк, Г. Козлов, А. Колганов, Р. Косолапов, 
А. Кредисов, Е. Куделин, А. Кудрявцев, Т. Кун, 
В. Медведев, В. Лебедев, А. Омаров, В. Осипов, 
В. Парето, С. Платонов, К. Поппер, Я. Режабек, 
А. Румянцев, В. Сапрыков, С. Струмилин, Ю. Сур-
мин, Б. Сухаревский, М. Туленков, Ф. Хайек, 
С. Хейнман, Н. Цаголов, В. Черковец, А. Чухно, 
Й. Шумпетер, а также Р. Акофф, Дж. Бёрнхем, 
Л. Блюм, Дж.К. Грейсон, Дж.К. Гэлбрейт, Р. Да-
рендорф, М. Джилас, П. Друкер, Э. Дюркгейм, 
Дж. О’Коннор, К. Маркс, Р. Оуэн, Т. Парсонс, 
К. Реннер, Е. Старосьцяк, Ф.У. Тейлор, Д. Уайлд, 
А. и М. Уилсоны, Г. Уотермен, Г.Фрон, С. Янг ре-
зультативно исследовали разнообразные (в част-
ности, экономические) факторы и аспекты (в том 
числе – организационно-управленческие) науч-
но-технического прогресса.

Социально-экономическое обоснование и орга-
низационно-управленческие формы регионали-
зации разработаны, в частности, М. Войнаренко, 
С. Гриневской, Н. Ефремовой, В. Каюмовой, Н. Мо-
жайкиной, И. Островским, В. Симоненко, В. Собо-
левым, В. Сусловым, В. Чужиковым, Н. Чумачен-
ко. Для Украины административно-политический 
аспект децентрализации раскрыт, прежде все-
го, В. Гринёвым, М. Грушевским, В. Дергачёвым, 
М. Драгомановым, В. Корниловым, Н. Костомаро-
вым, Е. Кушнарёвым, В. Малинковичем, В. Мед-
ведчуком, В. Мещеряковым, П. Скоропадским, 
Д. Табачником, И. Франко, В. Черноволом. В ма-
кростратегическом ключе регионализм рассмо-
трен Р. Ароном, А. Ахиезеpом, А. Ачлеем, З. Бже-
зинским, О. Бисмарком, Т. Богдан, Ф. Броделем, 
В. Герасимовым, А. Горчаковым, Л. Гумилёвым, 

Н. Данилевским, Д. Джангировым, В. Ефимовым, 
А. Зиновьевым, М. Интрилигейтором, Д. Калаичем, 
Г. Киссинджером, Дж. Куртом, К. Леонтьевым, 
Н. Огарковым, Э. Ожигановым, А. Панариным, 
С. Петровым, С. Радзиевской, В. Скачко, А. Тойнби, 
М. Хазиным, О. Шпенглером.

Формулировка исследовательской задачи. 
Повышение технического и органического стро-
ения капитала предполагает прогрессивный 
сдвиг в структуре инвестиций, акцентирование 
«отраслей НТП» и технико-технологических 
инноваций, способных запустить «цепные реак-
ции» общественного развития в регионах. В свою 
очередь, переход к новым технологическим 
укладам может сдерживаться организационно-
управленческими отношениями, институциона-
лизированными и неинституционализированны-
ми структурами.

В этой ситуации цель статьи – характеристи-
ка прикладных для регионального стратегирова-
ния аспектов динамик парадигмального скачка.

Изложение основного материала. Прогресс 
как фундаментальная характеристика обще-
ственных трансформаций отнюдь не сводим к 
сумме инструментальных подходов, применяе-
мых для освоения и создания среды обитания. 
Он – способ жизни и деятельности, имманент-
ный достигнутой эпохе развития цивилизации. 
Рассматриваемый с таких позиций прогресс 
выступает не столько инструментом продвиже-
ния к определённому рубежу эволюции региона, 
сколько порождением уровня развития культу-
ры общества [1-5].

Oбщественный регресс можно обозначить 
как нисходящую линию развития в социальных 
процессах, выражающую понижение уровня их 
организации, попятное движение или застой, 
разложение, распад общественного организма. 
Отсюда критерий регресса можно видеть как в 
снижении уровня развития материального про-
изводства, социально-экономических отношений, 
устойчивом замедлении его темпов роста, так 
и в ограничении развития духовной культуры 
(например, идеологических матрицах), а, следо-
вательно, и самой человеческой личности. При 
этом причины регресса могут лежать как в са-
мом явлении, так и вне его (кризисные моменты 
в способе производства, системе политических 
отношений, общественной морали, абсолютиза-

© Шедяков В. Е., 2017
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ции каких-либо идеологических принципов или 
насильственное воздействие, порабощение одно-
го народа другим). Вместе с тем, регресс в одном 
может стимулировать прогресс в другом. Регресс 
в частном оказывается элементом прогресса в 
целом. Да и сама антитеза прогресса и регресса, 
свободы и отчуждения подвижна. Более ёмкие 
потоки мировоззрений, как правило, предостав-
ляют и более широкие возможности интерпрета-
ций. А что разрешается в мире идей потом уже 
осуществляется и в мире реальном (с перехода-
ми в духе, например, окна Овертона) [6-8].

Органичный прогресс региона, не вызываю-
щий разрушения общества и / или не запуска-
ющий в нём потенциально доминирующих от-
рицательных трендов, базируется на созданных 
самобытно (инновационных для человечества), 
а не имитаторски-подражательных формах со-
циального общежития. Органичный прогресс 
является целостным явлением, включающем 
различные пласты, прежде всего ценностно-
культурный, социально-экономический и техни-
ко-технологический. Цели и миссии трансформа-
ции значимо меняются при их смене [9, с. 98]. 

Целостность состояния прогресса, базиру-
ющаяся на переплетении своих общественно 
значимых традиций и инноваций культурно-ци-
вилизационного мира позволяет ему компенсиро-
вать, локализовать и / или заменять инвалидные 
связи. Таким образом, гармония общественно 
значимых традиций и инноваций проявляется в 
исторически эффективном саморегулировании и 
саморазвитии.

Судьбы культурных стилистик показывают: 
они зарождаются, расцветают, сходят с исто-
рической арены соответственно общим законо-
мерностям цикла. Поначалу ограниченная общ-
ность людей на основе социального нововведения 
и культурной самоидентификации (переход к 
скотоводству, религиозное подвижничество, по-
литическое объединение, военное новшество и 
др.) переструктурирует все свои социальные от-
ношения, их содержание и формы. Первоначаль-
но для консолидации цивилизации толчок может 
формироваться в способ производства, но если 
импульс направлен из сферы военного искус-
ства, технико-технологических инноваций, изме-
нения политической организации или религиоз-
ной идеи, то становление культуры не идентично 
логике производительных сил. Затем достигну-
тые преимущества ложатся в основу включения 
окружающих народов в орбиту ее влияния и рас-
пространения ее миропонимания на ойкумену. 
Наконец, естественные границы известного мира 
либо непреодолимое сопротивление останавлива-
ют натиск. Специфические черты и ранние на-
ходки сакрализуются, признаются единственно 
верными и неизменными. На завершающем эта-
пе жёсткой организационной фиксацией соци-
альных структур действия человека направля-
ются в заранее ограниченные каналы. На своем 
излёте всякая цивилизация представляет себя 
универсальной, глобальной. Исключительной 
формой, не нарушающей системной целостности, 
оказывается экстенсивное распространение вли-
яния и империализм. Культура замыкается, изо-
лируется, замещает фактический империализм 

идеологическим. Экспансия – результат затуха-
ния внутренних импульсов к саморазвитию либо 
признак пассионарного толчка.

Возможности и риски, даруемые человечеству 
развёртывающимся историческим процессом, 
включают процессы прогнозируемые и непрогно-
зируемые, стихийные и целенаправленные, уни-
кальные и закономерные, неуправляемые, само-
управляемые и управляемые, эволюционные и 
революционные, циклично-волнообразные и не-
обратимо-поступательные (как прогрессивные, 
так и регрессивные). Вместе с тем, безусловно, 
крайне трудным оказывается, находясь внутри 
самой ткани социальных преобразований, опре-
делить (не с сиюминутных и групповых эгои-
стических, а с гораздо более широких позиций), 
какая из ветвей живая, какая – мертвая, где 
прогресс, а где – регресс. Широко известны пре-
цеденты долгожданных и достаточно продуман-
ных реформ сверху, которые торпедировались 
авангардизмом радикалов. Каждый этап соци-
альной эволюции открывает (наряду с прочими) 
и потенциально оптимальный сценарий, который 
часто отвергается при самом деятельном участии 
прогрессивных сил (жаждущих пришпорить 
исторический процесс). Избранный в результате 
скачкообразный путь становится дорогой утрат 
и разочарований либо в виде объективно неиз-
меримо худшей модели того же эволюционного 
развития, либо в качестве самой «революцион-
ной» ломки всего, оставляющей за собой пепе-
лища и раздор. Тогда как «тихоходные» народы 
спокойно проживают в то же время очередные 
этапы трансформации, уходя далеко вперед и 
сохраняя национальные ресурсы.

При этом исключение стихийности из ме-
ханизма общественного развития, во-первых, 
невозможно, а во-вторых, и не имеет смысла. 
Стихийность как форма саморегулирования, 
самоуправления системы в социальной жизни 
сохранится всегда, да и сама сознательная де-
ятельность в ряде случаев может вызвать непред-
виденные, стихийные последствия. Представле-
ния об обществе, где абсолютно всё сознательно 
(централизованно) организуется и регулируется, 
и где нет места стихийности, утопичны и, в ко-
нечном счете, смыкаются с механическим детер-
минизмом. Тем самым, взаимодействие тради-
ций и инноваций формирует социокультурный 
простор (при капитализации общественных от-
ношений принимающий форму социокультур-
ного капитала) и вырабатывает доверие между 
контрагентами вокруг зиждущихся в толщах 
общественной психологии и идеологии базовых 
ценностно-смысловых комплексов. Ценностно-
смысловые комплексы – духовно-нравственные 
и мировоззренческие структуры такого просто-
ра, включающие в себя социальные элементы 
как кросскультурные, так и специфические для 
каждого конкретного культурно-цивилизацион-
ного мира; содержание которых тесно связано 
с особенностями региональных ценностных ие-
рархий при реализации ценностных коррелятов 
в системе оценки. Одним из ведущих факторов 
становления социокультурного простора являет-
ся Сверхпроект развития, рождающего чувство 
сопричасности к общественным свершением и 
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позволяющего как найти своё место в нём, так и 
осуществлять развитие своих сущностных сил, 
а также гордости за его свершения [10-17]. При 
этом общественный Сверхпроект консолидиру-
ет «дух эпохи» и определяет субъектность из-
менений, а социокультурная общность как целое 
становится субъектом отбора вариантов и оценки 
социального поведения. Внутренняя структура 
культурно-цивилизационных миров определя-
ется исторической чередой Сверхпроектов, со-
средотачивающих в себе сущность их порывов 
исторического творчества. Причём именно цен-
ностно-смысловые комплексы культурно-циви-
лизационных миров, переходя в матрицы мен-
тальных кодов народов, влияют на состояние и 
вектор трансформаций эмоционального интел-
лекта общества, предопределяют общественные 
предпочтения, поведение и исторический выбор. 
Это позволяет как уточнить модель развития, 
так и выстроить более органичное представле-
ние о желаемом.

С одной стороны, всякие попытки заставить 
базовые основания культурно-цивилизационного 
мира измениться ведут к повышению непроизво-
дительных расходов ресурсов (включая челове-
ческий ресурс), а то и превращению в строитель-
ный элемент иных культурно-цивилизационных 
миров. Результаты их оказываются неэффектив-
ными и часто сметаются в ходе дальнейших об-
щественных трансформаций. С другой стороны, 
вызревание постглобальных и постсовременных 
тенденций развития испытывает на излом каж-
дый из культурно-цивилизационных миров ра-
дикальностью социально-экономических транс-
формаций и уровнем вставших перед обществом 
(и, соответственно, обществоведением) задач. 
Вместе с тем, как программирование буду-
щих социально-экономических процессов, так и 
управление тенденциями нынешней хозяйствен-
ной жизни ресурсами общественного стратеги-
ческого дизайна коррелирует с особенностями 
постсовременности как среды моделей и прак-
тик формирования чернового наброска будущего, 
создания его замысла и выявления намерения, 
наиболее обострённо проявляясь именно в пе-
риод форсированных трансформаций. Существо 
же происходящего парадигмального перехода 
связано с перерастанием стадиального (форма-
ционного, этапного) развития, с преодолением 
материальной доминанты жизнедеятельности. 
Так, в частности, основными чертами, опреде-
ляющими диапазон как наметившихся страте-
гических трансформаций, так и воздействия на 
них, становится переход: – от экономики про-
стого труда к экономике уникального творче-
ства, – от экзогенного количественного роста к 
эндогенному качественному развитию, – от до-
минанты материального к духовно-нравственно-
му и интеллектуальному, – от формационного к 
неформационному, – от обмена на основе срав-
нения товаров к обмену на базе сопоставления 
способностей, – от дихотомии демократии / ав-
тократии к меритократии, – от концептуальной 
открытости к признанию права на самоценность 
и обособленности культурно-цивилизационных 
миров, – от космополитизма / национализма к 
регионализму и стратегическому партнёрству, – 

от навязывания единства шаблонов глобализма 
к постглобальному разнообразию. Ныне осущест-
вляются изменения не только отдельных соци-
альных институтов, но и самих моделей жиз-
недеятельности и развития, культурной среды, 
отношений и структур.

При этом значимым фактором участия и 
культурно-цивилизационного мира, и конкрет-
ного предприятия в развитии общественного 
климата становится трансформация маркетинго-
вой стратегии («реализуй то, что произведено» – 
«производи то, что нужно рынку» – «производи 
то, что требует рынок, делая это лучше, чем кон-
куренты» – «производи то, что требуют конкрет-
ные рыночные сегменты» – «производи то, что 
нужно конкретному потребителю») и увеличение 
диапазона средств воздействия на состояние и 
тенденции изменения потребителя, прежде все-
го, неценовыми факторами конкуренции (за счет 
брендинга, формирование моды и т.д.). Повыше-
ние как интенсивности международных комму-
никаций, так и степени взаимозависимости про-
исходит при сложном переплетении тенденций к 
социализации и индивидуализации воспроизвод-
ственных процессов [18-22].

Стратегический дизайн этого парадигмального 
перехода акцентирует интеллектуальную состав-
ляющую жизнедеятельности и научно-техниче-
ский аспект развития. Переход к постсовремен-
ным ресурсно-методологическим базам и моделям 
стратегического дизайна, усиление роли анклавов 
«умного общества», «информационный взрыв» воз-
действуют на соотношение возможностей и фак-
торов осуществления, реактуализируя как твор-
ческие (прежде всего, научно-интеллектуальные) 
возможности культурно-цивилизационных миров, 
так и устойчивость их базовых ценностно-смыс-
ловых комплексов, а также умение ими распоря-
диться, их защитить, активизировать и нарастить, 
в частности – посредством социокультурных по-
лей. Впрочем, при сдвигах парадигмального уров-
ня трансформируются и характер общежития, и 
структура переходного периода. Одновременно 
уже и само человечество превратилось в фактор, 
соизмеримый с мощью всей Природы. В рамках 
этого парадигмального скачка от волн прогресса и 
циклов «прогресс – регресс» человечество перехо-
дит к необходимости постоянного состояния про-
гресса и превращения циклов развития в его вну-
треннюю характеристику. Закон неравномерности 
исторического развития характеризует «зигзаги 
истории», на которых одни «обгоняли, не догоняя» 
других. Вместе с тем, кто забывает о своём про-
шлом – расплачивается будущим. Да и учиться 
лучше на ошибках, совершаемых другими. Чер-
ты постглобализма и постсовременности выносят 
на авансцену исторического творчества народы, 
обеспечивающие наиболее полное выявление и 
общественно полезное раскрытие одарённостей 
каждого. С одной стороны, повышение ёмкости 
внутреннего рынка, подъём экономики спроса, 
связанный с ними рост благосостояния населе-
ния и улучшение демографической ситуации – 
необходимость устойчивых жизнедеятельности 
и развития культурно-цивилизационного мира. 
С другой стороны, укрепление социокультурного 
основания экономического прогресса, воплощён-
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ное в базовых ценностно-смысловых комплексах, 
социальном наследии, народном опыте, является 
неотъемлемой предпосылкой долговременных по-
зитивных трендов в экономическом росте. Вме-
сте с тем технологические новшества при старых 
общественных отношениях бесполезны, могут по-
родить неопределённость, инфернальность, хаос; 
появляется парадоксальность, иррационализм, 
спонтанность как черта общества в столкнове-
нии рациональных и традиционных культур. Эф-
фективной стратегией оказывается не попытка 
культуртрегерского переноса чужих шаблонов, 
«модернизации насильно» (результаты которой 
заведомо затратны, непрочны и сметаются ходом 
истории в дальнейшем), а подбор прогрессивных 
форм имеющимся привычкам и традициям, «впи-
сывание» их в контекст инноваций.

Это усиливает объективные основания по-
требности в социальном государстве для обеспе-
чения качества и длительности жизни каждого, 
возможностей для творчества своих граждан. 
Отнюдь не формальные конструкты, а качество 
жизни и возможности творчества определяют 
прогресс страны, а новые горизонты развития 
открываются там, где общественное устройство 
максимально способствует общественно полез-
ной реализации творческого потенциала каждо-
го. Соответственно, страны, которые демонстри-
ровали высокие достижения во всех областях 
социального общежития, как правило, основыва-
лись на широком объединении усилий различ-
ных слоёв населения на задачах гражданского 
согласия и достижения соборности обществен-
ного устройства. Гуманность, человечность зако-
номерно приоритетнее любых доктрин: основной 
регулятор – закон «не мешай». И в этом направ-
лении разрешается основная проблема постмо-
дерна: если аутсайдерство – норма с необъят-
ным диапазоном моделей социогенеза, а вовсе не 
отставание на общей (единой для всех) дороге, 
то люмпены, маргиналы (люди и страны) имеют 
право на собственный выбор – пока не покуша-
ются на выбор других. Дифференциация и ус-
ложнение структуры постглобального мира по-
зволяет создавать крайне разнообразные модели 
достижения и поддержания конкурентоспособ-
ности, достижения культурно-цивилизационным 
миром успеха в обеспечении и качества / осмыс-
ленности и условий человеческой жизни, и сози-
дании своего материального и духовного социо-
культурного наследия. Каждый волен отбирать в 
окружающем: актуальном и отзвуках ушедших 
и приходящих эпох то, что внутренне близко 
ему; нет принуждения, и никто никому ничем не 
обязан. Соответственно, не надо служить ничьим 
идеям, кроме своих, разделять ничьи принципы и 
подходы, кроме собственных. В этом контексте и 
само понятие развития нуждается в обновлении: 
кроме стабильного и сбалансированного роста, 
оно должно ориентироваться на такие максимы 
как солидарность, взаимоуважение, свобода вы-
бора, убеждений и слова, терпимость. Исчезает 
понятие периферийной культуры: они равноцен-
ны и равноправны. Усиливаются процессы соиз-
мерения друг другом внешне противоположных 
подходов, на смену чистым формам (в частно-
сти, мыслеформам) и образам приходят превра-

щённые (преобразованные), вобравшие в себя 
элементы чужой истории и гибко отражающие 
черты всё новых своих носителей. Постсовремен-
ность впитывает в себя многообразие смыслов, 
образов, методологий, подходов и практик; от 
каждой из которых можно искать созвучное и 
отторгать чуждое.

Государство должно не принуждать населе-
ние, а обеспечивать наилучшие условия обще-
ственно приемлемого развития и реализации 
задатков за счёт формообразования и защиты 
традиций и устоев на основе ценностно-смыс-
ловых комплексов культурно-цивилизационных 
миров. Уровень реализации прав человека, ка-
чество его жизни, возможности творческой са-
модеятельности и самовыражения – принци-
пиальные завоевания общественного развития, 
неотъемлемые черты прогресса. Вместе с тем, 
представления об обществе и государстве обще-
го процветания (благополучия) сегодня связы-
ваются, с ценностно-смысловыми комплексами 
не праздности и потребительства, а созидания и 
творческого поиска. Это ориентирует на актив-
ную поддержку не разнообразных социальных 
иждивенцев и их обслуги, а творчества с при-
оритетом прав и свобод человека; социальной 
справедливости, то есть социального равенства 
людей в правах и возможностях; солидарности, 
понимаемой как выражение общности человече-
ства и сочувствия к жертвам несправедливости. 
Напротив, сбрасывая с себя ответственность за 
людей: снижая социальные выплаты в пользу 
усиления силового блока, взвинчивая тарифы и 
налоги, создавая предпосылки заваливания кур-
са национальной валюты, усложнения жизни 
производителям, субъектам научно-технического 
творчества и участникам экспортно-импортных 
операций, ухудшения пенсионного и медицин-
ского, обеспечения и т.п. – государство не только 
подрывает количественные и качественные по-
казатели жизни, вымывая из страны одарённое 
и активное население, но и самоликвидируется 
(самое малое – приобретает черты полицейско-
бюрократического, совершенно не адекватного 
эпохе). Соответственно, отказ от идеологии соци-
ального государства мог бы привести не только 
к утрате трудового (в частности, научно-интел-
лектуального) потенциала, ослаблению заинте-
ресованности работников, но и к подрыву со-
циокультурной базы общественного согласия и 
социально-экономического развития.

При этом обострение конкуренции культурно-
цивилизационных миров за ресурсы (в том чис-
ле, человеческие, прежде всего – научно-интел-
лектуальные) исключает на наиболее важных, 
общественно ощутимых направлениях возмож-
ности действий по правилам игры с ненулевой 
суммой: разоружающийся проигрывает. В свою 
очередь, участие в любых внешних проектах (в 
том числе интеграционных) – это, разумеется, не 
самоцель, а лишь средство: стабильного качества 
жизни, обеспечения возможности самостоятель-
но принимать решения, руководствуясь глубин-
ными интересами своего народа. Соответственно, 
кардинальный выбор в переборе моделей и сце-
нариев остается связан с пониманием и реали-
зацией приоритетов: истинных, а не деклариру-
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емых. Легко скатиться к «мировому селу», став 
донором ресурсных баз (от природных ископае-
мых до человеческих ресурсов), выбрав участь 
обслуживающей мировые центры периферии. 
Защита наиболее эффективных для своего куль-
турно-цивилизационного мира вариантов обе-
спечения безопасности и развития предполагает 
опору как на создание общей социокультурной 
среды, так и оформление точек прорыва к необ-
ходимым анклавам соединения традиций и инно-
ваций, как на системные, так и на внесистемные 
элементы, что реактуализируют для постсовре-
менной рефлексивной модернизации потенциал 
бесструктурного управления.

В своем актуальном состоянии прогресс зиж-
дется как на интеллектуальном, так и на нрав-
ственном основании, включая соответствующие 
составляющие. Если знания – важнейший ресурс 
качества жизни и преуспеяния, а интеллектоём-
кость и одухотворённость производства – необ-
ходимость обеспечения конкурентоспособности, 
то нравственность хозяйствования сегодня – 
обязательное условие сохранения жизни и куль-
туры, доверия как основы налаживания сотруд-
ничества и кооперации, гражданского полилога и 
социальной ответственности. При этом очелове-
чивание, гуманизация общественных отношений 
суть углубление освоения человеком собствен-
ных сущностных сил и раскрытии мира стано-
вится магистральной задачей стратегического 
управления [23-30].

Качество стратегического управления в 
период форсированных трансформаций спо-
собно оказаться в итоге решающим факто-
ром преобразований. Потенциал регионально-
го управления существенно отличается как от 
государственного, так и от корпоративного, в 
т.ч. – комплексным естественным использова-
нием местных аутентичных подходов и опорой 
на автохтонные хозяйственные традиции и 
уклады. Изменению геостратегического регио-
нального позиционирования при межпарадиг-
мальном переходе всегда сопутствует усиление 
социально-экономической неупорядоченности, 
хаотичности. Эффективное управление хаосом 
при этом предполагает приоритетность гибко-
сти, включения стимулирования желательных 
поведения, событий и процессов, поддержания 
баланса между техникой перемен, тактикой 
действий, стратегией и мегастратегией транс-
формаций. Соответственно, череда Сверхпро-
ектов жизнедеятельности и развития опира-
ется на множество конкретных инновационных 
кластеров, воплощающих базовые цели и цен-
ности. Обеспечение лидирующего места, как 
правило, связано с обеспечением новых форм 
для традиционных ценностно-смысловых ком-
плексов и поиском продуктивного вектора со-
циального согласия в условиях «стабильной 
нестабильности». Некоторые наиболее важные 
черты инновационного менеджмента обуслов-
лены сочетанием элементов закрытости и от-
крытости, социально-экономических систем и 
несистемных целостностей, поддержанием то-
чек развития и общей региональной среды, ор-
ганизации управляемых, самоуправляемых и 
неуправляемых процессов жизнедеятельности.

Эффективность организационно-управленче-
ских моделей подвижна; во многом она зависит 
не только от условий осуществления деятельно-
сти, но и характера наиболее ценных ресурсов, 
путей превращения их из потенциала в реаль-
ные конкурентные преимущества. Для успеш-
ного же проведения очередной модернизации и 
эффективного использования механизмов сти-
мулирования желательных трансформаций при 
сетевой организации постглобального общества, 
необходимо культивировать механизмы не «обя-
зывать», «заставлять», «администрировать», а 
«увлекать», «заинтересовывать», «мотивиро-
вать». Гуманизация общественной жизни вызы-
вает к жизни массовый перенос центра тяжести 
организационно-управленческих отношений от 
директивного администрирования к стимулиро-
ванию желательных изменений, учитывающему 
особенности ценностного управления, обществен-
но оправданного и социально ответственного ме-
неджмента [31-39].

В частности, сегодня благодаря своему диа-
пазону последствий использование стимули-
рующих механизмов социального партнёрства, 
обогащения деятельности, производственной де-
мократии, групповой организации труда, гибко-
го рабочего времени, корпоративной культуры, 
проектно-матричного управления и создания на 
их основе управленческих композиций в состо-
янии дать комплексный инновационно-синерге-
тический кумулятивный эффект социетального 
уровня, обеспечивая управляемость как инди-
видуальным поведением, так и общественными 
процессами. Главным фактором успеха регио-
на при реализации организационно-управлен-
ческих технологий прорывного уровня стано-
вятся гибкость, мобильность, восприимчивость, 
умение быстро адаптироваться к изменениям 
хозяйственной конъюнктуры, сопряжённые с 
рефлексивностью и бесструктурностью управ-
ления. Таким образом, залогом успеха в исполь-
зовании открывающихся новыми парадигмаль-
ными трансформациями перспектив становятся 
управленческие композиции, представляющие 
собой комплексные инновационные решения по 
освоению эффективных организационно-управ-
ленческих моделей в данных конкретных ус-
ловиях. Как известно, традиционная культура 
аграрного общества реализовывала основную 
функцию управления хозяйственной деятельно-
стью в рамках формулы «делай так, потому что 
так делалось до тебя». В индустриальном обще-
стве с культурой модерна генерализирующим 
направлением хозяйственного управления было 
«делай так, потому что это рационально». Для 
постиндустриального региона характерен подход 
«делай так, потому что это эффективно». Причем 
эффективными для региональных хозяйствен-
ных систем могут быть самые разные парадиг-
мы осуществления управленческих композиций. 
Культура постмодерна постиндустриального об-
щества является принципиально открытой, деи-
деологизированной, ненасильственной и базиру-
ется, скорее, на развитии своих преимуществ, а 
не устранении отличий, подчас воспринимаемых 
как недостатки. Соответственно, предельно важ-
ным становится не столько войти в общую колею, 
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«ликвидировать отставания», сколько «сохра-
нить и нарастить свои конкурентные преиму-
щества», создав на их базе кластеры социаль-
но-экономического подъёма. Так что обеспечение 
приемлемых позиций, тем более – достижение 
долгосрочного лидерства на определённом уров-
не ориентируют на эндогенные модели социаль-
но-экономического развития и прагматичное ис-
пользование международных отношений.

Выводы. Повышение в процессе парадигмаль-
ного скачка как интенсивности международных 
коммуникаций, так и степени взаимозависи-
мости происходит при сложном переплетении 
тенденций к социализации и индивидуализации 
воспроизводственных процессов. При этом мно-
гие из форм и даже принципов, наработанных 
в экономической сфере, получают дальнейшее 
распространение, далеко выходя за её пределы. 
В свою очередь обеспечение соответствия каче-
ства управления уровню управляемой реально-
сти требует и эффективного воздействия на кон-
туры самоуправления и координации, и учета 
своеобразия объектов, управляемых, самоуправ-
ляемых и неуправляемых.

Присущая постсовременному состоянию обще-
ственной среды сумятица смыслов, мгновенное 
устаревание знаний и любой (природной ли, со-
циальной ли) обстановки и среды жизнедеятель-
ности, отсутствие прочной основы в цикличности 
процессов, – всё это требует умения полагаться на 
самого себя, готовности к любым возможным пере-
менам, отсутствия сервильности и подобострастия.

Создание привлекательных условий жизни 
населения и благоприятных предпосылок для 
творчества каждого – цель и условие долговре-

менного эндогенного социально-экономического 
развития при формировании умного общества. 
При этом важнейшим показателем состоятель-
ности культурно-цивилизационного мира явля-
ется его способность обеспечить основные пра-
ва и свободы граждан, человечность условий их 
жизни, а его прогрессивности – возможностью 
развития и реализации всей разносторонней 
творческой одарённости населения.

Реализация требований комплексной интел-
лектуализации и гуманизации, в свою очередь, 
предполагает масштабное изменение направлен-
ности инвестиций с формированием адекватного 
Сверхпроекта развития культурно-цивилизаци-
онного мира.

Устойчивое развитие региона требует уточне-
ния организационно-управленческих акцентов в 
стратегическом изменении хозяйственной жизни 
общества, адекватном тенденциям постглобализ-
ма и постсовременности.

Приоритет (в частности, инвестиционный) 
предприятий передовых технологических укла-
дов становится важнейшим фактором изменений 
в органическом строении капитала.

Повышение капиталоёмкости рабочих мест 
ориентирует на планомерное обучение персона-
ла и развитие нравственно-этических оснований 
трудовых и хозяйственных отношений.

Для оптимизации перехода организационно-
управленческих отношений от директивного ад-
министрирования к стимулированию желатель-
ных изменений, необходим учёт особенностей 
ценностного управления, общественно оправдан-
ного, нравственно ориентированного и социально 
ответственного менеджмента.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У РЕАЛІЗАЦІІ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація
На тлі історичного співвідношення прогресу та регресу вивчається регулятивне значення суспільно важливих традицій 
та інновацій культурно-цивілізаційних світів. Виокреслюються риси нового парадигмального стрибка в розвитку. По-
казано роль управлінських композицій для регіонального стратегування. Розкриваються напрямки змін. Особлива 
увага приділяється організаційно-управлінської культурі проведення стратегічних трансформацій. 
Ключові слова: прогрес, регрес, розвиток, парадигмальний стрибок, творчість, інновації, цінності, стратегічне 
управління, стимулювання.
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Summary
Against the backdrop of the historical correlation of progress and regress, the regulatory significance of socially important 
traditions and innovations of cultural and civilizational worlds is studied. The features of a new paradigm jump in 
development are singled out. The role of managerial compositions for regional strategy doing is shown. The directions of 
changes are revealed. A particular attention is paid to the organizational and managerial culture of carrying out of the 
strategic transformations.
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