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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

В даній статті були розглянуті важливі у теперішній час питання стану та проблем економічної безпеки в Україні. 
На підставі проведених досліджень рекомендовані пропозиції серйозного покращення стану національної безпеки, 
необхідності розробки державних програм та створення ефективних моделей розвитку економіки країни.
Ключові слова: економіка, безпека, проект, розвиток, економічна безпека.

Постановка проблемы. В силу нестабильной 
социально-экономической и политической ситу-
ации в Украине экономическая безопасность яв-
ляется одной из наиболее актуальных проблем. 
Безопасность экономики является частью наци-
ональной безопасности, её материальной основой 
и фундаментом. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Изучению состояния экономической без-
опасности Украины, а также угроз, которые мо-
гут влиять на неё, посвятили свои работы такие 
научные исследователи, как Бернадский П.И., 
В.М. Гейц, Барановский О.И., Г.П. Сытник, Веч-
канов Г.С., Милюха Г.В., Чумакова А.С. и многих 
других выдающихся авторов.

Постановка задачи. Целью данной статьи яв-
ляется исследование современных проблем эко-
номической безопасности Украины, возможных 
существующих рисков и путей создания эффек-
тивных стратегий и моделей развития нацио-
нальной экономики.

Изложение основного материала исследова-
ния. Экономическая безопасность – это такое со-
стояние национальной экономики, при котором 
обеспечиваются защита национальных интере-
сов, устойчивость к внутренним и внешним угро-
зам, способность к развитию и защищенность 
жизненно важных интересов людей, общества, 
государства [1]. 

Национальная экономическая безопасность 
подвержена ряду угроз, которые проявляются 
в разных процессах и явлениях и оказывают 
негативное влияние на экономические интере-
сы граждан Украины, общества и государства 
в целом. Угрозами экономической безопасности 
Украины считают явные или потенциальные дей-
ствия, которые могут затруднить или полностью 
исключить реализацию национальных экономи-
ческих интересов и создают опасность для со-
циально-экономической и политической систем, 
жизнеобеспечения нации и отдельной личности.

Подобные угрозы можно разделить на следу-
ющие группы:

1) рост дифференциации населения, повыше-
ние уровня его бедности;

2) деформация структуры экономики страны 
вследствие низкой конкурентоспособности оте-
чественных товаров и сокращение производства 
в важных отраслях промышленности, таких как 

машиностроение, а также выкуп иностранными 
компаниями украинских предприятий;

3) неравномерное социально-экономическое 
развитие регионов;

4) криминализация общества и хозяйственной 
деятельности за счет безработицы, коррупции и 
снижения систем государственного контроля.

Обеспечение необходимого уровня экономиче-
ской безопасности признано в Украине одной из 
главных стратегических целей национальной без-
опасности. Система национальных экономических 
интересов не является постоянной, она изменяет-
ся под влиянием большого количества различных 
факторов. При появлении и изменении угроз эко-
номической безопасности национальные экономи-
ческие интересы страны соответственно должны 
изменяться и корректироваться. Несмотря на то, 
что экономическая безопасность – это важная 
часть национальной безопасности государства, 
она считается относительно самостоятельной си-
стемой со сложной внутренней структурой.  Эко-
номическая безопасность является многогранным 
явлением с множеством разных аспектов. Она 
состоит из огромного количества элементов, име-
ет иерархию уровней организации, также она 
способна генерировать в процессе развития но-
вые уровни. Система обеспечения национальной 
экономической безопасности должна предусма-
тривать организацию деятельности государства 
и общества для решений вопросов безопасности 
с учетом всех возможных аспектов формирова-
ния и эффективной работы системы обеспечения 
экономической безопасности. Основными элемен-
тами подобной системы будут являться государ-
ственные и негосударственные институты, при-
нимающие участие в обеспечении экономической 
безопасности Украины в соответствии с законо-
дательством, а также нормативно-правовые акты, 
которые регламентируют отношения в сфере го-
сударственной экономической безопасности [2].

Очевидной становится необходимость раз-
работки мероприятий по выявлению и предот-
вращению давления на безопасность страны. Их 
можно разделить по видам:

• экономическое давление (сильная конку-
ренция, отсутствие переговоров, разрывы и дис-
кредитация деловых отношений);

• финансовое давление (крупное мошенниче-
ство, значительные кражи и спекуляция);
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• психологическое давление (давление и 
угрозы со стороны фискальных, правоохрани-
тельных органов);

• информационное давление (ограниченный 
или несанкционированный доступ к важным 
данным).

Одними из очевидных, однако далеко не всег-
да применяемых мер по улучшению безопасно-
сти страны и её предприятий, являются точное 
определение источника угрозы для конфиденци-
альной информации и предотвращение несанк-
ционированного доступа к подобной информации.

В процессе построения новой системы обе-
спечения национальной экономической безопас-
ности была принята Концепция экономической 
безопасности Украины и разработан на её осно-
ве Закон «Об экономической безопасности Укра-
ины». Также на государственном уровне была 
отмечена важность решения проблемы оценки 
текущего состояния экономической безопасно-
сти государства, и приказом Министерства эко-
номики Украины от 2 марта 2007 г. № 60 была 
утверждена «Методика расчёта уровня эконо-
мической безопасности Украины». Однако дан-
ная методика частично устарела и не полностью 
учитывает особенности современного состояния 
экономики нашего государства, поэтому не мо-
жет полностью отразить реальное состояние 
социально-экономических и политических про-
цессов и, таким образом, в будущем может при-
вести к неэффективным управленческим реше-
ниям.

Необходимый уровень экономической без-
опасности в Украине может быть достигнут бла-
годаря разработке и внедрению новой системной 
государственной политики, в полной мере соот-
ветствующей различным угрозам национальным 
экономическим интересам. Чтобы решить про-
блему национальной экономической безопасно-
сти, необходим поиск современных научно обу-
словленных подходов. В Конституции Украины 
указано, что наряду с защитой суверенитета и 
территориальной целостности Украины, обеспе-
чение ее экономической безопасности является 
важнейшей функцией государства, делом всего 
народа страны [3]. 

Также 29 октября 2013 г. Министерство эко-
номического развития и торговли Украины 
приказом №1277 утвердило Методические ре-
комендации по расчету уровня экономической 
безопасности Украины. Эти Методические ре-
комендации были разработаны Министерством 
совместно с научно-исследовательским экономи-
ческим институтом Минэкономразвития с целью 
определения уровня экономической безопасности 
Украины как одной из основных составляющих 
национальной безопасности государства. Они 
определяют перечень основных показателей со-
стояния экономической безопасности страны и их 
нормативные значения. Рекомендации основаны 
на комплексном анализе индикаторов экономи-
ческой безопасности для выявления потенциаль-
ных угроз и созданы для применения Минэко-
номразвития для всесторонней оценки уровня 
экономической безопасности по стране в целом и 
по отдельным отраслям и сферам деятельности. 
Разработанные Методические рекомендации мо-

гут использоваться государственными органами 
исполнительной власти, научными учреждения-
ми и гражданами как для определения современ-
ного уровня экономической безопасности Украи-
ны, так и для выявления потенциальных угроз в 
развитии национальной экономики [4]. 

Однако также очевидной становится острая 
необходимость разработки стратегии рефор-
мирования экономики, в результате которой в 
Украине будет создана новая социально-эконо-
мическая модель. Основными аспектами такой 
модели стоит считать:

• ориентацию национальной экономики на 
решение социальных проблем, рост уровня жиз-
ни, создание новых механизмов, совмещающих 
повышенную экономическую эффективность и 
социальную справедливость;

• разработку надежной системы экономиче-
ской безопасности, создание конкурентоспособ-
ной и высокоэффективной экономики, развитие 
интеллектуального и научно-технического по-
тенциалов [5].

Целесообразной является также разработка 
Программы подготовки нормативно-правовых 
актов, связанных с обеспечением экономиче-
ской безопасности Украины. Это даст возмож-
ность выяснить приоритетность задач и целей 
реформ. Также необходимым будет проведение 
экспертизы действующих нормативно-правовых 
актов для выявления последствия их влияния на 
состояние обеспечения экономической безопас-
ности в стране. Если будет открыто негативное 
воздействие, следует разрабатывать предложе-
ния об отмене этих актов или внесения в них 
соответствующих изменений [6].

Государственная стратегия национальной эко-
номической безопасности должна базироваться 
на альтернативности прогнозов социально-эко-
номического развития страны и корректировать-
ся в зависимости от развития событий по тем 
или иным вариантам. Преимущества подобной 
многовариантной стратегии заключаются в воз-
можности выбора различных мероприятий, а не 
в срочном применении экстренных и недостаточ-
но разработанных решений. Стратегия экономи-
ческой безопасности Украины должна включать 
в себя: 

– Основные принципы формирования и функ-
ционирования системы эффективного функцио-
нирования экономической безопасности Украи-
ны; 

– Характеристику всех видов возможных 
угроз экономической безопасности и мониторинг 
факторов, подрывающих устойчивость социаль-
но–экономической системы государства; 

– Критерии и индикаторы экономической без-
опасности, которые поддаются измерению и об-
работке; 

– Характеристику национальных экономиче-
ских интересов; 

– Меры и механизмы государственной поли-
тики по обеспечению экономической безопасно-
сти на национальном, региональном и глобальном 
уровнях [7].

Однако стратегия экономической безопас-
ности Украины может быть нецелесообразной, 
если государственный аппарат, который должен 
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обеспечивать её эффективность, качественно не 
обновится и не будет руководствоваться, в пер-
вую очередь, национальными интересами. Обе-
спечение надлежащего уровня экономической 
безопасности является долгосрочной страте-
гической целью, которая требует разработки и 
утверждения ряда дополнительных, тщательно 
проработанных нормативно-правовых актов. Го-
сударственная стратегия экономической безопас-
ности должна стать ориентиром при принятии 
важнейших политических и социально-экономи-
ческих решений. Это потребует от неё не толь-
ко определения конечных целей, сроков их до-
стижения, определения бюджета и показателей, 
которые могут стать признаками успешной ре-
ализации государственной программы. Государ-
ственная экономическая стратегия и националь-
ная безопасность в целом должны основываться 
на идеологии развития, которая будет учитывать 
стратегические приоритеты и интересы страны, 
вследствие чего угрозы её безопасности миними-
зируются [8].

Гарантией стабильной экономической без-
опасности как важнейшего элемента националь-
ной безопасности любой страны должны, как 
правило, выступать верховенство закона, ста-
бильное правительство, эффективные социаль-
но-экономические и политические факторы ро-
ста. Также не стоит забывать, что значительный 
уровень культуры и высокая образованность 
общества могут значительно повлиять на состоя-
ние экономической безопасности государства.

Экономическая безопасность должна вклю-
чать стабильную, конкурентоспособную рыноч-
ную экономику на мировом рынке. При этом 
экономика должна включать «разумную» по-
литику правительства, направленную на раз-
витие и поддержку населения и предпринима-

телей. В данном случае функции правительства 
заключаются в регулировании экономической 
ситуации в стране для того, чтобы предотвра-
тить негативные тенденции в экономике и под-
держать положительные. То есть, правительство 
не должно злоупотреблять административным 
давлением, предприниматели имеют достаточно 
широкий спектр свободы выбора действий. 

Для каждой страны характерна своя незави-
симая, выработанная годами экономическая си-
стема, на которую осуществляют непосредствен-
ное влияние социально-экономический уклад 
государства и система управления народным хо-
зяйством. Именно экономическая система, кото-
рая включает, прежде всего, трудовые, природ-
ные и финансовые ресурсы, выступает объектом 
экономической безопасности [9].

Выводы из проведенного исследования. 
Стратегия экономической безопасности предпо-
лагает определение целей и задач этой сложной 
системы, направлений решения возникающих 
проблем, а также форм и методов функциониро-
вания существующих комплексов мер и средств 
их устранения, создание необходимых резер-
вов для определения и локализации возможных 
угроз. Государственная стратегия в области обе-
спечения экономической безопасности Украины 
должна ориентироваться, прежде всего, на под-
держание достаточного уровня производствен-
ного и научно-технического потенциала, на не-
допущение снижения уровня жизни населения 
до предельных значений и на предотвращение 
конфликтов между отдельными слоями населе-
ния. Эта стратегия должна воплощаться в жизнь, 
прежде всего, благодаря системе безопасности, 
которую образуют органы законодательной и ис-
полнительной власти, общественные и другие 
организации и союзы.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито сутність поняття «фінансова безпека підприємства». Наведено методику її оцінки. Проведено 
відповідні розрахунки на основі фінансової звітності хлібопекарських підприємств. Акцентовано увагу на причинах 
незадовільного рівня фінансової безпеки суб’єктів. Побудовано економетричну модель та встановлено системні фак-
тори, що впливають на безпеку.
Ключові слова: фінансова безпека, оцінка безпеки, ймовірність банкрутства, хлібопекарська промисловість. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
господарювання забезпечення фінансової безпе-
ки підприємства є пріоритетним завданням його 
функціонування. Справа в тому, що розв’язання 
цього завдання включає не тільки усунення за-
гроз появи кризових явищ, а й підтримання 
сталого та максимально ефективного розвитку 
підприємства. Слід зазначити, що формалізація 
процедур і результатів оцінки фінансової без-
пеки підприємств дозволяє впорядкувати процес 
управління фінансовою безпекою, скоротити ча-
сові та трудові витрати, пов'язані з його здій-
сненням. Регулярність проведення такої оцінки 
підвищує ефективність управління фінансовою 
безпекою, сприяє скороченню фінансових втрат 
підприємства внаслідок впливу несприятливих 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
і виживанню підприємства в цілому. Дані обста-
вини обумовлюють актуальність та практичну 
значимість розвитку теоретичних та методичних 
аспектів оцінки фінансової безпеки промислових 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам теоретичного та практичного ха-
рактеру оцінки фінансової безпеки підприємств 
присвячено праці І.А. Бланка, О.В. Бєльської, 
М.А. Дронова, І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко, 
А.О. Єпіфанова, О.Л. Пластуна, В.С. Домбров-
ського, О.О. Терещенка та інших науковців. Не-
зважаючи на наукові праці вчених, в сучасних 
умовах проблеми оцінки фінансової безпеки саме 
промислових підприємств все ще залишаються 
досить актуальними та потребують відповідного 
вивчення.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у проведенні оцінки фінансової без-
пеки промислових підприємств. Його розв’язання 
передбачає розкриття сутності поняття «фінан-
сова безпека підприємства», наведення методики 
такої оцінки та здійснення практичних розра-
хунків на основі даних звітності трьох суб’єктів 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Огляд наукової літератури дозволив встановити, 
що термін «фінансова безпека підприємства», як 
окрема економічна категорія, з'явився відносно 
недавно. Найбільш часто науковці посилаються 
на І.А. Бланка. Він визначає фінансову безпе-
ку як кількісно і   якісно детермінований рівень 
фінансового стану суб’єкта господарювання, що 
забезпечує стабільну захищеність його пріори-

тетних збалансованих фінансових інтересів від 
ідентифікованих реальних та потенційних загроз 
зовнішнього і внутрішнього характеру [2, с. 24]. 
О.В. Бєльська, М.А. Дронов під фінансовою без-
пекою розуміють можливість організації по-
переджати та нейтралізувати можливі загрози 
щодо погіршення її фінансового стану [1, с. 209]. 
На думку І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко, фінан-
сова безпека – це стан, який забезпечує захище-
ність фінансово-економічних інтересів підприєм-
ства від внутрішніх і зовнішніх загроз та створює 
необхідні фінансово-економічні передумови для 
стійкого розвитку в поточному та довгостроково-
му періодах [4, с. 28]. А. О. Єпіфанов, О.Л. Плас-
тун, В.С. Домбровський розглядають фінансову 
безпеку як здатність суб’єкта підприємництва 
здійснювати свою господарську, зокрема й фі-
нансову діяльність, ефективно і стабільно шля-
хом використання сукупності взаємопов’язаних 
діагностичних, інструментальних та конкретних 
заходів фінансового характеру, що мають опти-
мізувати використання фінансових ресурсів, за-
безпечити належний їх рівень, нівелювати вплив 
ризиків внутрішнього та зовнішнього середови-
ща [3, с. 17].

Проаналізувавши основні підходи провідних 
науковців щодо тлумачення фінансової безпеки 
підприємства, ми пропонуємо розглядати дане 
поняття як захищеність фінансово-господарської 
діяльності суб’єкта господарювання від ендоген-
них та екзогенних загроз з метою забезпечення 
його розвитку у короткостроковому періоді та на 
довгострокову перспективу.

Виходячи з такого розуміння суті даної ка-
тегорії, оцінку фінансової безпеки промислових 
підприємств доцільно проводити у три етапи: 
1) визначення рівня фінансової безпеки на основі 
комплексної методики О.А. Єпіфанова [3]; 2) про-
гнозування ймовірності банкрутства з викорис-
танням дискримінантної моделі О.О. Терещенка 
[5]; 3) побудова економетричної моделі впливу 
ендогенних факторів на рівень фінансової без-
пеки та виявлення системних загроз.

На думку О.А. Єпіфанова оцінку її рівня треба 
проводити за такою формулою [3, c. 91]:
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де І – інтегральна оцінка рівня фінансової 
безпеки суб’єкта господарювання; max

i
 – мак-

симальна кількість балів за і-м коефіцієнтом;  
P

i
 – поправочний коефіцієнт; k

i
 – фактичне зна-

чення і-го коефіцієнта.
Для визначення рівня фінансової безпеки вико-

ристовують сім коефіцієнтів (індикаторів), розподіл 
внеску кожного у загальний результат залежить 
від його значущості (табл. 1). Далі застосовують по-
правочний коефіцієнт. Поправочний коефіцієнт ді-
литься на три діапазони (0; 0,5; 1). Він залежить 
від того, в якому інтервалі знаходиться значення 
окремого коефіцієнта (індикатора). Цей поправо-
чний коефіцієнт ґрунтується на реальних даних 
економіки України, при цьому логічно пов’язаний 
із змістом кожного з наведених показників.

Після визначення показника та застосу-
вання поправочного коефіцієнту визначаєть-

ся загальний рівень фінансової безпеки за на-
веденою формулою. За результатами аналізу 
рівень фінансової безпека може бути: критичний  
(< 60 балів), недостатній (60-80 балів), достатній 
(80-100 балів).

Використовуючи вище зазначені показники 
та методику, розрахуємо рівень фінансової без-
пеки трьох підприємств, що відносяться до хлі-
бопекарської промисловості (табл. 2).

Фінансова безпека ПАТ «Одеський коровай» 
протягом досліджуваного періоду знаходилась у 
межах 60-65 (а саме, у 2012 р. та 2014 р. – 65, 
у 2013 р. та 2015-2016 рр. – 60), що відповідає 
значенню недостатньої захищеності. Динаміка – 
негативна, за п’ять років показник фінансової 
безпеки зменшився на 5 балів. Причиною такої 
тенденції є перевищення у 2015-2016 рр. коефіці-
єнтом зносу основних засобів критичного значен-

Таблиця 1
Максимальна кількість балів та визначення поправочного коефіцієнта 

Коефіцієнта Maxi

Поправочний коефіцієнт
0 0,5 1

Коефіцієнт зносу основних засобів 10 >0,60 0,40-0,60 <0,40
Фондовіддача основних засобів 10 <1,00 1,00-2,00 >2,00
Рентабельність активів 10 <0,00 0,00-0,05 >0,05
Коефіцієнт оборотності активів 10 <0,50 0,50-0,90 >0,90
Коефіцієнт загальної ліквідності 20 <0,80 0,80-1,00; >1,50 1,00-1,50
Коефіцієнт фінансування 20 >1,10 0,90-1,10 <0,90
Коефіцієнт платоспроможності 20 <0,85 0,85-1,00 >1,00

Таблиця 2
Динаміка фінансової безпеки підприємств за 2012-2016 рр. 

Коефіцієнт 2012 2013 2014 2015 2016
ПАТ «Одеський коровай»

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,49 0,54 0,60 0,65 0,66
Фондовіддача основних засобів 2,97 3,69 3,03 4,48 4,71
Рентабельність активів 0,03 0,01 0,05 0,03 0,03
Коефіцієнт оборотності активів 0,77 0,94 0,66 0,84 0,81
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,14 0,93 1,05 1,13 1,17
Коефіцієнт фінансування 1,22 1,46 1,36 1,27 1,22
Коефіцієнт платоспроможності 1,22 1,22 1,21 1,16 1,24
Інтегральний показник 65 60 65 60 60

ПрАТ «Миколаївхліб»
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,35 0,47 0,38 0,41 0,46
Фондовіддача основних засобів 5,64 6,45 4,52 4,24 4,26
Рентабельність активів -0,18 0,03 0,04 -0,05 0,02
Коефіцієнт оборотності активів 1,11 0,95 0,74 0,88 0,91
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,32 1,18 0,87 1,41 1,35
Коефіцієнт фінансування 17,61 12,61 8,33 16,88 13,16
Коефіцієнт платоспроможності 1,57 1,75 1,72 1,65 1,70
Інтегральний показник 70 70 60 60 70

ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,72 0,74 0,50 0,45 0,46
Фондовіддача основних засобів 4,59 4,91 8,52 11,29 8,57
Рентабельність активів 0,00 0,10 0,06 0,09 0,08
Коефіцієнт оборотності активів 1,38 1,37 1,53 1,48 1,21
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,52 1,98 1,75 1,76 1,81
Коефіцієнт фінансування 0,84 0,69 1,18 1,06 1,01
Коефіцієнт платоспроможності 1,46 1,52 1,44 1,52 1,53
Інтегральний показник 75 80 60 75 75

Джерело: розроблено автором за даними [6]
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Таблиця 3
Ймовірність банкрутства підприємств у 2012-2016 рр.
Показник 2012 2013 2014 2015 2016

ПАТ «Одеський коровай»
Коефіцієнт покриття (Х

1
) 2,13 1,90 1,82 1,87 1,89

Коефіцієнт фінансової незалежності (Х
2
) 0,45 0,41 0,42 0,44 0,45

Коефіцієнт оборотності капіталу (Х
3
) 0,77 0,94 0,66 0,84 0,81

Коефіцієнт рентабельності операційних продаж  
по Cash flow 1 (Х

4
) 0,08 0,05 0,12 0,08 0,08

Рентабельність власного капіталу (Х
5
) 0,09 0,09 0,15 0,09 0,10

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Х
6
) 1,39 1,85 1,24 1,43 1,33

Z 0,20 0,20 0,10 0,14 0,14
ПрАТ «Миколаївхліб»

Коефіцієнт покриття (Х
1
) 1,65 1,37 1,12 1,83 1,85

Коефіцієнт фінансової незалежності (Х
2
) 0,05 0,07 0,11 0,06 0,07

Коефіцієнт оборотності капіталу (Х
3
) 1,11 0,95 0,74 0,88 0,91

Коефіцієнт рентабельності операційних продаж  
по Cash flow 1 (Х

4
) 0,02 0,04 0,06 0,04 0,05

Рентабельність власного капіталу (Х
5
) -1,13 0,69 0,67 -0,59 0,37

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Х
6
) 1,45 1,14 0,90 1,13 1,21

Z -1,18 -0,15 -0,25 -0,88 -0,21
ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

Коефіцієнт покриття (Х
1
) 2,31 2,76 2,06 2,10 2,15

Коефіцієнт фінансової незалежності (Х
2
) 0,57 0,64 0,51 0,52 0,53

Коефіцієнт оборотності капіталу (Х
3
) 1,38 1,37 1,53 1,48 1,21

Коефіцієнт рентабельності операційних продаж  
по Cash flow 1 (Х

4
) 0,03 0,10 0,06 0,08 0,08

Рентабельність власного капіталу (Х
5
) 0,04 0,23 0,19 0,26 0,19

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Х
6
) 2,06 1,98 1,94 1,76 1,44

Z 0,57 0,91 0,53 0,57 0,44

Джерело: розроблено автором за даними [6]

ня ( > 0,60), що негативно вплинуло на фінансову 
безпеку підприємства в цілому.

Продовж 2012-2016 рр. рівень фінансової без-
пеки ПрАТ «Миколаївхліб» знаходився у межах 
60-70 балів. У 2012-2013 рр. – 70 балів, але у на-
ступні два роки впав на 10 балів і становив 60. 
На кінець 2016 р. фінансова безпека знову дося-
гла позначки 70 балів. Падіння показника безпе-
ки у 2014 р. пояснюється негативною тенденцією 
коефіцієнтів оборотності активів та поточної лік-
відності. У 2015 р. зменшення коефіцієнта зносу 
основних засобів та досягнення критичного зна-
чення рентабельності активів не дало змоги збіль-
шити рівень фінансової безпеки. І тільки на кі-
нець 2016 р. показник безпеки зріс до 70 балів за 
рахунок оборотності та рентабельності активів.

Слід зазначити, що коефіцієнт оборотності ак-
тивів починаючи з 2012 р. потрохи спадав і на 
кінець 2014 р. перейшов у межі іншої категорії 
(був > 0,90, а опинився у межах 0,50-0,90), що 
негативно вплинуло на бали фінансової безпеки. 
Коефіцієнт поточної ліквідності мав таку саму 
тенденцію як і коефіцієнт оборотності активів за 
2012-2014 рр. Теж у 2014 р. опинився в інших 
межах (знаходився у межах 1,00-1,50, опинив-
ся – 0,80-1,00), що також сприяло падінню балів 
фінансової безпеки.

Ефективність використання активів підпри-
ємства за період 2012-2014 рр. стрімко зростала, 
оскільки зростав прибуток. Але у 2015 р. суб’єкт 
господарювання отримав збиток і це відобрази-
лося на рентабельності активів, що в свою чергу, 

негативно вплинуло на його фінансову безпеку. 
З 2016 р. рентабельність активів почала зростати.

За період 2012-2016 рр. фінансова безпека 
ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» коливалася 
у межах 60-80 балів. Найвищою була у 2013 р. 
(80 балів – достатня фінансова безпека), оскільки 
були проблеми тільки із зношеними виробничи-
ми фондами, а всі інші показники знаходилися 
у нормі. Найнижчий рівень фінансової безпеки 
можемо спостерігати на кінець 2014 р. (60 балів – 
недостатній рівень фінансової безпеки), причи-
на цьому – негативна тенденція коефіцієнта фі-
нансування. Слід вказати, що даний коефіцієнт 
у 2012-2013 рр. зменшувався, що є позитивним 
моментом для підприємства, але з кінця 2013 і до 
кінця 2014 р. він стрімко зріс, що негативно впли-
нуло на безпеку підприємства. Таке зростання 
було спричинене зменшенням власного капіталу 
та одночасно збільшенням поточних зобов’язань.

Для визначення ймовірності банкрутства об-
рано дискримінантну модель О.О. Терещенка для 
харчової промисловості [5]. Ця модель складаєть-
ся з шести факторів (табл. 3). 

Протягом досліджуваного періоду показник 
«Z» для ПАТ «Одеський коровай» та ПАТ «Хер-
сонський хлібокомбінат» знаходився у межах від 
нуля до одиниці. Це відповідає незадовільному 
стану фінансової безпеки, за якого загрожує бан-
крутство, якщо не будуть реалізовані санаційні 
заходи. Також, слід зазначити, що у ПАТ «Одесь-
кий коровай» спостерігається негативна тенден-
ція показника «Z» – зменшення (у 2012 р. – 0,20, 
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а у 2016 р. – 0,14). Така динаміка пояснюється 
значними коливаннями  коефіцієнтів покриття 
та оборотності капіталу. Аналогічне зменшен-
ня показника «Z» спостерігається у ПАТ «Хер-
сонський хлібокомбінат» (у 2012 р. – 0,57, а у 
2016 р. – 0,44). Найбільший рівень показника «Z» 
мав місце у 2013 р. У даному випадку динаміка 
пояснюється суттєвими змінами коефіцієнта не-
залежності та рентабельності власного капіталу. 

Протягом досліджуваного періоду показник «Z» 
для ПрАТ «Миколаївхліб» не перевищував нуля, 
що відповідає критичному стану фінансової безпе-
ки, за якого підприємство є напівбанкрутом. Най-
нижчий рівень фінансової безпеки спостерігається 
у 2012 р. (-1,18), а найвищий – у 2013 р. (-0,15). 
Також, слід зазначити, що у 2015 р. має місце зна-
чний спад (з -0,25 до -0,88). Станом на 2016 р. по-
казник «Z» порівняно з 2015 р. зріс з -0,88 до -0,21, 
але не перевищив нуля. Така динаміка ймовірності 
банкрутства ПрАТ «Миколаївхліб» пояснюється 
переважно змінами рентабельності власного капі-
талу. За 2012-2013 рр. вона зросла до 0,69 за раху-
нок збільшення прибутку до оподаткування. Але 
вже у 2014-2015 рр. відбулося падіння рентабель-
ності власного капіталу через появу збитку.

Для вставлення факторів, що впливають на 
рівень фінансової безпеки, та виявлення систем-
них загроз побудуємо економетричну модель. За 
залежну змінну приймемо безпосередньо інте-
гральний показник фінансової безпеки, що роз-
раховано за методикою О.А. Єпіфанова. В якості 
незалежних будуть виступати: показник ймо-
вірності банкрутства «Z» (x

1
), коефіцієнт зносу 

основних засобів (x
2
), фондовіддача основних за-

собів (x
3
), рентабельність активів (x

4
), коефіцієн-

ти оборотності активів (x
5
), поточної ліквідності 

(x
6
), фінансування (x

7
), платоспроможності (x

8
).

За допомогою програмного продукту Exell, по-
будовано ряд багатофакторних моделей. В оста-
точному варіанті отримано чотирьохфакторну 
модель (табл. 4). Коефіцієнт кореляції для моделі 

становить 0,905, коефіцієнт детермінації – 0,820. 
Модель є адекватною.

Економетричне рівняння має вид:
y = 0,507 + 0,490×x

1
 + 0,024×x

3
 – 

– 0,524×x
5
 + 0,194×x

6
.

Таким чином, рівень фінансової безпеки зале-
жить від таких факторів як ймовірність банкрут-
ства, фондовіддача основних засобів, оборотність 
активів та поточна ліквідність. Від’ємне значення 
коефіцієнта при оборотності активів свідчить про 
обернену залежність. Відповідно, для підвищен-
ня рівня фінансової безпеки суб’єкти господарю-
вання повинні активно впливати та дані змінні. 
Оскільки, не контрольоване їх падіння (зростан-
ня) може привести до загрози втрати безпеки.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Фінансова безпека підприємства – це за-
хищеність фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта господарювання від ендогенних та екзо-
генних загроз із метою забезпечення його розвитку 
у короткостроковому періоді та на довгострокову 
перспективу. Результати оцінки фінансової без-
пеки ПАТ «Одеський коровай», ПрАТ «Миколаїв-
хліб», ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» свідчать 
про розвиток кризових явищ та суттєві проблеми 
на обраних підприємствах. Відповідно до інтеграль-
ного показника суб’єкти господарювання знахо-
дяться в зоні недостатньої фінансової безпеки. За-
стосування дискримінантної моделі О.О. Терещенка 
надало можливість встановити, що ПАТ «Одеський 
коровай» та ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» 
мають незадовільний стан фінансової безпеки, а 
ПрАТ «Миколаївхліб» – критичний, за якого під-
приємство є напівбанкрутом. За результатами ана-
лізу моделей виявлено системні фактори, що впли-
вають на інтегральний показник фінансової безпеки. 
Використання виявленої залежності надасть мож-
ливість підвищити рівень безпеки. В цілому, ситуа-
ція, що склалася на підприємствах, вимагає від них 
термінових дій у напряму вдосконалення механіз-
му управління фінансовою безпекою.

Таблиця 4
Результати регресійного аналізу чотирьохфакторної моделі

Показники Коефіцієнти Стандартна 
помилка t-статистика Нижні 95% Верхні 95%

Y - перетин 0,507 0,263 1,927 -0,137 1,150

x
1

0,490 0,189 2,588 0,027 0,952

x
3

0,024 0,014 1,829 -0,010 0,059

x
5

-0,524 0,201 -2,607 -1,015 -0,032

x
6

0,194 0,079 2,445 0,000 0,388

Джерело: розроблено автором за даними [6]
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье раскрыта сущность понятия «финансовая безопасность предприятия». Приведена методика ее оценки. Прове-
дены соответствующие расчеты на основе финансовой отчетности хлебопекарных предприятий. Акцентировано вни-
мание на причинах неудовлетворительного уровня финансовой безопасности субъектов. Построено эконометрическую 
модель и установлены системные факторы, влияющие на безопасность.
Ключевые слова: финансовая безопасность, оценка безопасности, вероятность банкротства, хлебопекарная промыш-
ленность.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL SAFETY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary
The essence of the concept of «financial security of the enterprise» was revealed in this article. The method of its 
estimation was given. The corresponding calculations were made on the basis of financial statements of bakery enterprises. 
The emphasis was on the reasons for the unsatisfactory level of financial security of enterprises. An econometric model 
was constructed and systemic factors influencing security were established.
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ІННОВАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ШВЕЙЦАРІЇ

У статті розглядається інноваційний шлях розвитку Швейцарії та причини збереження глобального лідерства у 
сфері інновацій протягом декількох років поспіль. Визначено пріоритети найбільш  інноваційно розвиненої та 
конкурентоспроможної країни. Розглянуто новаторську політику Швейцарії, спрямовану на різні сфери починаючи 
від збору і утилізації відходів і аж до транспортного та ландшафтного планування. Розглянуто інноваційно сильні 
сторони Швейцарії та її просування чистих технологій. 
Ключові слова: інноваційний шлях розвитку, інновації, новаторська політика, чисті технології, інноваційне лідерство. 

Постановка проблеми. Вже котрий рік по-
спіль кращий результат у перегонах за доско-
налість та глобальне лідерство у сфері інновацій 
належить Швейцарії. Інвестиції створили в цій 
країні ефективну екосистему для освіти, дослі-
джень та інновацій. Швейцарія має необхідний 
потенціал для економічного зростання та розви-
тку інноваційної сфери. Зокрема, велика увага 
сьогодні приділяється саме екологічно чистим 
технологіям.  

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні пріоритетів новатор-
ської політики Швейцарії для збереження ліди-
руючих позицій у сфері інновацій протягом де-
кількох років. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні Швейцарія виступає однією з найбільш 
розвинутих країн в сфері інновацій та підпри-
ємницької активності. Швейцарія грає провідну 
роль в сфері міжнародних наукових і техноло-
гічних інновацій і вважається однією з найбільш 
конкурентоспроможних країн в світі. Історично 
склалось, що у Швейцарії наукові дослідження 
ділять між державним і приватним секторами. 
Так, фундаментальні дослідження здійснюються 
головним чином університетами і федеральними 
вищими політехнічними школами. А приватний 
сектор, в свою чергу, підтримує прикладні дослі-
дження, які проводяться вищими спеціалізова-
ними школами, а також практичне застосування 
наукових розробок і їх комерційну реалізацію.

Державні установи всіх рівнів забезпечують 
сприятливі умови для проведення видатних до-
сліджень і для успішного розвитку інновацій. 
Вони також працюють над якістю освіти на всіх 
рівнях, роблять місця громадського користуван-
ня широкодоступними і створюють надійне по-
літичне і правове середовище [1]. 

Швейцарія входить в число країн, що лі-
дирують за обсягом інвестицій в наукову ді-
яльність і розвиток по відношенню до валового 
внутрішнього продукту. Загальний обсяг коштів, 

що виділяються в Швейцарії на наукові дослі-
дження, на сьогодні становить 3% від ВВП, тоб-
то 18,5 мільярдів франків. При цьому приватний 
сектор фінансує науку більш ніж на дві трети-
ни.  А державна підтримка наукових досліджень 
спрямована, в основному, на сприяння ініціати-
вам вчених, розвиток конкуренції і міжнародного 
співробітництва.

Міжнародне співробітництво в галузі дослі-
джень є одним із пріоритетних напрямків для 
Швейцарії. Країна є членом ряду міжнародних 
дослідницьких організацій і бере участь в різних 
дослідницьких програмах, наприклад, Європей-
ська організація з ядерних досліджень (CERN), 
багаторічна рамкова програма ЄС з розвитку 
наукових досліджень, а також сприяє двосто-
ронньому співробітництву в сфері наукових до-
сліджень з рядом пріоритетних країн. Інтереси 
Конфедерації в сфері освіти, досліджень та ін-
новацій за кордоном офіційно представляють 
радники при посольствах Швейцарії і науко-
ві центри організації Swissnex, що є мережею 
швейцарських представництв з питань наукової 
дипломатії.

Щвейцарська Конфедерація забезпечує фі-
нансування заохочувальних заходів з розвитку 
науки та інновацій в таких областях:

1. В усьому світі відомими своїми досягнен-
нями в сфері природознавства є дві Федеральні 
вищі політехнічні школи, розташовані в Цюрі-
ху (ETHZ) і Лозанні (EPFL). Ці школи включа-
ють в себе чотири дослідницькі центри. Один з 
них – Інститут Пауля Шеррер (PSI) – є одним 
з провідних науково-дослідних інститутів Євро-
пи. Вчені з усього світу приїжджають сюди, щоб 
проводити дослідження на такому обладнанні, як 
джерело синхротронного випромінювання («Swiss 
Light Source») і джерело нейтронів («Spallation 
Neutron Source»).

2. Швейцарський національний фонд науко-
вих досліджень (FNS) сприяє фундаментальним 
дослідженням з основними науковими напрямка-
ми з історії, медицини та інженерних наук. Що-

© Сіденко С. В., Василинюк М. В., 2017
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річно Фонд підтримує більше 3200 проектів, в 
яких беруть участь 14 800 вчених.

3. Комісія з високих технологій та інновацій 
(CTI) підтримує прикладні дослідження і сприяє 
розвитку підприємництва. 

4. Швейцарська Конфедерація також надає 
підтримку асоціації швейцарських академій і 
приблизно 30 науково-дослідним інститутам, 
крім вищих шкіл. Конфедерація також фінансує 
розвиток освіти і науки в установах, що входять 
в комплекс федеральних політехнічних шкіл [1].

Сьогодні знання та інновації виступають локо-
мотивом економічного зростання, але при цьому 
необхідними є додаткові вкладення, які допомо-
жуть стимулювати реалізацію творчих здібнос-
тей людини і збільшувати обсяги виробництва. 
Інновації можуть стати саме тим поштовхом, 
який необхідний для економічного зростання в 
довготривалий період. 

Сьогодні Швейцарія є однією з конкуренто-
спроможних країн світу з інноваційним шля-
хом розвитку та формуванням політики чистих 
технологій. В Швейцарії підтримка держави та 
розвиток наукової сфери сприяють тому, що 
вже сьомий рік поспіль в рейтингу в якості гло-
бальної інноваційної економіки згідно з Глобаль-
ним індексом інновацій, опублікованим спільно 
з Корнеллським університетом, бізнес-школою 
INSEAD і Всесвітньою організацією інтелекту-
альної власності (ВОІВ), посідає перше місце [2]. 
Швейцарія є батьківщиною безлічі винаходів і 
технологій, якими людство користується щодня. 
В останні 10 років темп генерування інновацій в 
цій країні тільки зростає. Інноваційна держава 
утримує перше місце з 2011 року (табл. 1). 

Швейцарія набрала максимальну кількість 
балів за інноваційними показниками, таким як: 
знання, технології. Країна подала найбільшу 
кількість патентних заявок на одного жителя в 
Європейське патентне відомство в 2016 році, що 
є яскравим показником інноваційності. Хороші 
результати були також досягнуті в сфері люд-
ського капіталу та досліджень, інфраструктури, 
ринку і підприємницької діяльності. Згідно до-
кладу сприятливе бізнес-середовище і потужний 
інноваційний потенціал дозволяють Швейцарії 
як і раніше успішно перетворювати свої ресур-
си в усі більш численні і різноманітні інноваційні 
продукти  [2].

Розглядаючи показники, за якими визначав-
ся рейтинг інновацій, можна стверджувати, що 
Швейцарія – це країна винаходів, адже тут зо-
середжена велика кількість досвідчених вчених, 
та велика кількість зареєстрованих патентів. 
Університети Швейцарії займають передові по-
зиції в рейтингу. Швейцарія з її федералізмом 
дає можливість розвивати науково-дослідницькі 
та венчурно-впроваджувальні центри і «техно-
парки» по всій країні, причому відбувається це 

на основі тісної співпраці вузів, влади, фінансо-
вих інститутів і бізнесу. 

Швейцарія орієнтована на «зелену» економіку. 
Сьогодні науково-технічна революція і викорис-
тання корисних копалин землі призвело до того, 
що екологічна ситуація на нашій планеті погір-
шується  досить швидкими темпами. Тому Швей-
царія притримується екологічно стійкої політики 
в сфері використання природних ресурсів. Згідно 
даним Swiss Cleantech Report 2017 року еколо-
гічно чисті технології відіграють значну роль у 
швейцарській економіці. За останні п'ять років 
кількість робочих місць в цьому секторі зросла 
на 25%, що становить майже 5% ВВП Швейцарії 
[5]. Сьогодні в цьому секторі працює 5,5% від за-
гальної кількості трудового населення. 

У рейтингу інноваційного розвитку в катего-
рії «освіченість і трудова кваліфікація кадрів» 
(«knowledge intensive employment») Швейцарія 
посіла третє місце. Швейцарія випускає висо-
кокваліфіковані кадри, які піднімають науку на 
більш високий рівень [2].  

Більшість швейцарських провідних техноло-
гічних компаній приділяє зараз підвищену увагу 
питанням, пов'язаним з розвитком відновлюва-
них джерел енергії. Тому новаторські проекти, 
такі як Solar Impulse, PlanetSolar і перший в світі 
енергоємний самодостатній житловий комплекс, 
виступають міжнародними послами для швей-
царських цінностей. З метою заохочування роз-
витку інновацій в цій області в Швейцарії щороку 
вручається спеціальна премія «Watt D'Or», яка 
в цьому році була вручена компанії «Swisscom», 
що побудувала новий технопарк, неподалеку від 
Берна, в місті Іттіген [4].

Один з найдивовижніших проектів в галузі 
відновлюваної енергії, що народився в Швейца-
рії в останні роки, – є «енергетичний соняшник» 
(Solar Sunflower). Прототип високоефективної 
генеруючої установки на фотоелементах був 
вперше представлений швейцарською компанією 
Airlight Energy в 2014 році [4]. Ззовні він схожий 
на гігантську квітку з дзеркальними пелюстками. 
Там розташований спеціальний ресивер, який 
поглинає сонячну енергію, а потім переробляє її 
в електрику і тепло. Відмінність установки від 
звичайних сонячних панелей – в її надзвичайній 
ефективності, адже особлива конструкція дозво-
ляє переробляти до 80% енергії в корисну.

Інший унікальний проект швейцарських нова-
торів – це літак на сонячній енергії SolarStratos. 
У 2018 році його творець Рафаель Домьян планує 
запустити повітряне судно в стратосферу на ви-
соту 25 тис. км над рівнем моря. Його мета – пе-
реконати громадськість у широкому потенціалі 
використання альтернативної енергії.

Традиційно сильна фармацевтична промис-
ловість в Швейцарії в останні роки все актив-
ніше використовує в своїй роботі інформаційні 

Таблиця 1
Глобальний індекс інновацій Швейцарії в 2010 – 2017 рр.

№ Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Місце 1 1 1 1 1 1 1
2. Показник 63,8 68,2 66,6 64,8 68,3 66,3 67,7

Джерело: Побудовано автором за даними Global Innovation Index 2011–2017
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технології і можливості сучасних обчислюваль-
них систем. Штучний інтелект, великі дані, 
суперкомп'ютери, генетичне моделювання – всі 
ці технології дають величезний потенціал для 
здійснення якісного стрибка в області діагности-
ки і лікування різних захворювань. Один з ліде-
рів з інновацій в цій галузі – компанія з Лозан-
ни Sophia Genetics [4]. У 2017 році вона увійшла 
до списку «50 головних інноваторів планети», 
складений впливовим журналом Массачусет-
ського технологічного інституту MIT Technology 
Review. У цьому рейтингу представлені компанії, 
яким найкраще вдається комбінувати інновації 
та ефективну бізнес-модель.

Sophia Genetics використовує алгоритми 
штучного інтелекту для вивчення ДНК пацієнтів, 
щоб прискорити діагностику в онкології, кардіо-
логії та інших областях. Компанія приєднала до 
своєї платформи понад 250 лікарень і госпіталів 
з різних країн. Платформа збирає в єдину базу 
даних закодовану інформацію про симптоми, 
аналізи і діагнози пацієнтів, а також відомості 
про їхню реакцію на ті чи інші методи лікування. 
Комп'ютерний інтелект обробляє ці дані, розби-
ває їх на певні сегменти і шукає всередині сег-
ментів закономірності, що дозволяють виявити 
окремі захворювання і найефективніші способи 
боротьби з ними. Оскільки розробка базується 
на принципах машинного навчання, чим більше 
даних надходить в базу, тим краще, – інтелект 
«харчується» інформацією і потім вдосконалює 
свої відповіді і рекомендації. При цьому най-
складніше в бізнесі Sophia Genetics – забезпечи-
ти стандартизацію даних, які надходять з різних 
госпіталів і лікарень, і зберегти їх приватність.

Отже, розглянувши інноваційний індекс Швей-
царії та приклади впровадження інновацій можна 
виділити основні принципи, завдяки яким Швей-
царія залишається лідером інновацій вже протя-
гом декількох років. Серед них виділяють такі: 

1) висококваліфікована робоча сила;
2) чудові академічні інститути;
3) розвинута інфраструктура;
4) різні можливості фінансування;
5) свобода творчого мислення;
6) високі вклади в НДДКР.
В Швейцарії для системи підтримки інновацій 

характерна щільна мережа технопарків і «старт-
ап» центрів, які полегшують створення і розви-
ток молодих інноваційних підприємств. Більшість 
таких центрів мають певну галузеву спеціаліза-
цію або тематичну спрямованість і є форумами 
контактів та інкубаторами інновацій. Як прави-
ло, в таких центрах можна на пільгових умовах 
орендувати приміщення на період стартового і 
початкового етапу діяльності компанії, викорис-
товувати загальну дослідницьку інфраструктуру 
і отримати консультацію фахівців. Існує велика 
кількість програм та більше ніж 150 організацій, 
які надають підтримку новим бізнес-ідеям та та-

лантам. Виділяють близько 120 грантів на реалі-
зацію інноваційних бізнес-концепцій та техноло-
гічних ідей [4]. 

В Швейцарії створено спеціальну Комісію з 
технологій та інновацій, яка займається підтрим-
кою проектів НДДКР, розвитком старт-ап ком-
паній. Наприклад, Swissnex, створено за ініціати-
вою правління Швейцарії. Завданням цієї мережі 
є закріплення лідерства Швейцарії як міжнарод-
ного центру науки, освіти та навчання. 

Принципами успіху Швейцарії можна назвати:
1. Зміцнення конкурентоспроможності.
2. Популяризація математики та науки.
3. Розвиток дуальної системи освіти.
4. Забезпечення фінансування наукових до-

сліджень. 
5. Збереження відкритих ринків.
6. Сприяння створенню міжнародних мереж.
7. Проведення політики створення свободи дій.
Питання інноваційного розвитку в Швейцарії 

традиційно відносять до вищих пріоритетів дер-
жавного управління, оскільки для країни, яка не 
володіє значними сировинними ресурсами, лише 
активне впровадження наукоємних технологій 
дозволило їй стати однією з провідних промис-
лових країн світу.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Швейцарія протягом декількох років є світовим 
лідером в області розвитку інноваційної сфери, 
що дозволяє швейцарським компаніям утриму-
вати провідні позиції в різних секторах світо-
вих ринків промислових товарів. Швейцарія має 
конкурентну ринкову економіку, керовану при-
ватною власністю, враховуючи міжнародні стан-
дарти. Різні ринки для робочої сили, капіталу, 
товарів та послуг значною мірою залежать від 
конкуренції; а завдяки багатостороннім та дво-
стороннім угодам, доступ до міжнародних ринків 
є вільними та відкритими.

Швейцарія проводить ефективну політику в 
області наукових досліджень і розвитку, а також 
ефективно розподіляє обов'язки між приватни-
ми і державними гравцями. На швейцарському 
ринку представлено безліч великих гравців, які 
відрізняються високими досягненнями в таких 
областях, як енергоефективність, відновлювані 
джерела енергії, автоматизація та управління, 
мобільність, водні ресурси і утилізація стічних 
вод, управління відходами та використання су-
часних матеріалів. Швейцарські університети 
регулярно опиняються на перших позиціях в сві-
тових рейтингах навчальних закладів. Ця країна 
активно підтримує нові бізнес-проекти, старт-
апи та спрямовує розвиток інновацій на збере-
ження навколишнього середовища, шляхом ство-
рення екологічно чистих технологій. Врахування 
вищезазначених принципів дозволяє Швейцарії 
залишатись лідером інновацій та конкуренто-
спроможною країною на світовому ринку. 
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Аннотация
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Summary
The article deals with the innovative way of development of Switzerland and the reasons for maintaining global leadership 
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Considered the innovative policy of Switzerland, aimed at various fields ranging from waste collection and utilization, to 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ

Розглянуто стан облікового відображення природно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств з 
позиції їх ефективного управління для зниження негативного впливу виробничих процесів на навколишнє середовище 
і формування оптимальних умов для відтворення природних ресурсів. Визначено місце екологічного обліку в обліковій 
системі підприємства. Запропоновано концептуальні підходи до бухгалтерського екологічного обліку як складової 
обліково-аналітичного забезпечення управління параметрами природно-ресурсного потенціалу.
Ключові слова: екологічний облік, природно-ресурсний потенціал, концептуальні підходи, інформаційно-аналітичне 
забезпечення

Постановка проблеми. Орієнтація суб’єктів 
господарювання на максимізацію прибутків 
спричиняє дисбаланс між економічними та еко-
логічними цілями, що проявляється у зниженні 
екологічної стійкості природно-ресурсного по-
тенціалу, обмеженні його асиміляційних мож-
ливостей відтворення та зменшенні біологічного 
різноманіття. Дані фактори потребують всебіч-
ного врахування в господарській діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств, що обумовлює 
необхідність створення на державному, регіо-
нальному та місцевому рівнях комплексного ме-
ханізму управління економічним розвитком, орі-
єнтованим на інформатизацію, дематеріалізацію, 
екологізацію господарської діяльності на іннова-
ційних засадах [1, c. 10]. 

Як свідчить практика підприємництва, в су-
часних умовах ефективність управління про-
цесами відтворення природно-ресурсного по-
тенціалу значною мірою залежить від якісного, 
своєчасного та достатнього інформаційного за-
безпечення щодо наявності ресурсів, фінансового 
стану, результатів роботи, фактичного обсягу ви-
трат на виробництво продукції, обсягів реалізації 
тощо. Інформаційне забезпечення, зокрема облі-
кове, належить до основних складових системи 
управління, оскільки воно є одним із важливих 
ресурсів сільськогосподарських підприємств, має 
здатність накопичуватись і поновлюватись, що 
дає змогу сформулювати стратегічну мету і при-
ймати обґрунтовані управлінські рішення щодо 
використання та відтворення природно-ресурс-
ного потенціалу. Тому пріоритетного значення 
набувають питання створення ефективної облі-
ково-аналітичної системи й управління її реле-
вантними інформаційними потоками в загальній 
системі управління відтворенням природно-ре-
сурсного потенціалу.

Постановка завдання. Проаналізувати стан 
наявного інформаційно-аналітичного забезпе-
чення управління природно-ресурсним потенці-
алом та запропонувати концептуальні підходи до 
впровадження екологічного обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як зазначає М. А. Проданчук, облік повинен ві-
дображати не тільки результати минулих пері-
одів, а й забезпечувати інформацією користу-
вачів на всіх рівнях управління для здійснення 
поточної та перспективної діяльності підпри-

ємств [2, c. 101]. Відповідно до цього зміст об-
ліку для потреб управління екологобезпечним 
виробництвом можна визначити як інформацій-
ну систему, яка охоплює всі аспекти діяльнос-
ті підприємства та спрямована на досягнення 
стратегічних цілей. При цьому облікове забезпе-
чення має здатність змінюватися відповідно до 
мети системи управління, що свідчить про необ-
хідність урахування змін стратегій менеджмен-
ту. Визначальною при цьому є стратегія сталого 
розвитку, яка орієнтована на економічне зрос-
тання, що супроводжується підвищенням про-
дуктивності праці за дотриманням соціальних 
вимог бізнесу, створення робочих місць, скоро-
чення безробіття, охорону довкілля.

Створення такого обліково-аналітичного за-
безпечення є передумовою ефективної реаліза-
ції стратегічної політики управління природо-
користуванням, що формується як результат 
взаємодії економічних та екологічних процесів і 
проявляється через еколого-економічні інтереси. 
Тобто, результати аналізу повинні відповідати 
потребам користувачів.

Неузгодженість інтересів економіки й екології 
випливає з того факту, що економічний ефект, 
отже і доцільність певної економічної діяльнос-
ті сучасної економіки, визначається виключно 
у сфері ринку, а природні «товари» і «послуги» 
(повітря, ліси, степи, річки, озера, океани), які 
забезпечують виробництво і самі є споживними 
вартостями, не мають ціни, оскільки не нале-
жать до ринкових цінностей. Сучасна економіка 
має тенденцію поглинати таку «безкоштовну» 
природну екологічно чисту споживну вартість, 
частково реалізуючи її через технологічні сис-
теми в ринковий промисловий товар і водночас 
руйнуючи природу [3]. Відсутність відповідної ін-
формаційної бази на мікрорівні ускладнює ефек-
тивність рішень та управління процесами відтво-
рення природних ресурсів. 

На даний час немає єдиної думки щодо веден-
ня екологічного обліку, адже частина дослідни-
ків виділяє його як самостійну частину бухгал-
терського обліку, інші – у складі управлінського 
обліку. Також бракує єдиних методологічних 
підходів та форм відображення об’єктів як у ві-
тчизняному, так і світовому форматі. 

Основними відмінностями між традиційними 
видами обліку та екологічним можна назвати 
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відсутність обмежень щодо його системи обліку. 
Вважаємо, що він повинен містити натуральні 
та вартісні показники, а також якісні параметри 
продукції. Це дасть змогу охопити весь процес 
виробництва, починаючи із підготовки земельних 
ресурсів до процесу виробництва та закінчуючи 
отриманою продукцією сільськогосподарського 
виробництва із обов’язковою її перевіркою щодо 
відповідності встановленим параметрам. Дана 
робота є трудомісткою і вимагає додаткових ви-
трат часу та сил. Проте за допомогою ретро-
спективного аналізу можна буде оцінювати не 
тільки економічну діяльність підприємства, але й 
екологічну та соціальну і розробляти стратегічні 
плани з урахуванням цілей сталого розвитку. На 
даний час відсутність належної системи показ-
ників для оцінки еколого-економічної діяльнос-
ті підприємства та законодавчого регулювання 
ведення екологічного обліку створює умови для 
значних порушень у використанні та відтворенні 
природно-ресурсного й асиміляційного потенціа-
лів. Для запобігання цьому необхідно брати до 
уваги екологічну складову у діяльності суб’єктів 
господарювання запровадивши обов’язковий і 
систематичний екологічний облік із подачею від-
повідної звітності раз на місяць, квартал і під-
сумкової річної, а також включенням деяких по-
казників у фінансову. Дана інформація повинна 
бути повною, достовірною та відкритою для за-
безпечення інформаційних потреб як внутрішніх, 
так і зовнішніх користувачів.

Інформація фінансового обліку відображає 
події та операції, які уже відбулися, а, отже, не 
може повною мірою слугувати основою прийнят-
тя економічно обґрунтованих рішень у сфері за-
безпечення економічної безпеки. Негативним мо-
ментом слід виділити відсутність виокремлення 
екологічної складової, яка б давала можливість 
об’єктивно оцінювати витрати на залучення при-
родних ресурсів та відтворення асиміляційного 
потенціалу.

Тому з метою зниження ймовірності заподі-
яння шкоди природним ресурсам підприємства 
потрібна релевантна інформація, яка дозволяє 
об'єктивно розраховувати величину таких ризи-
ків і передбачати наслідки фінансово-господар-
ської діяльності в майбутньому.

Релевантною вважається прогностична ін-
формація, яка може бути змінена під впливом 
певних управлінських рішень. Її формування 
властиве управлінському обліку, використання 
принципів якого веде до зміни функціональної 
спрямованості інформації. У процесі формування 
релевантної інформації відбувається її перетво-
рення «з інструменту, що фіксує події та явища, 
на інструмент активного впливу на економічну 
діяльність організації з метою запобігання нега-
тивним результатам господарської діяльності ор-
ганізації і виявлення внутрішньогосподарських 
резервів забезпечення її фінансової стійкості» 
[4, c. 13–17]. Такий підхід до облікової інформації 
окреслює її місце та роль у забезпеченні управ-
ління підприємством.

Підґрунтям для прийняття адекватних управ-
лінських рішень у сфері забезпечення ефек-
тивності управління природно-ресурсним по-
тенціалом слугує аналітична інформація, яка 

об’єктивно та достовірно відображає фінансовий 
стан підприємства, рівень залучення природних 
ресурсів, витрати на їх відтворення, зовнішнє 
конкурентне середовище, законодавчі чинники 
тощо. Основою формування такої інформації є 
дані фінансового й управлінського обліку, а та-
кож інформація зовнішніх джерел (інформація, 
отримана від сторонніх організацій, дані еколо-
гічного моніторингу, науково-дослідних установ, 
центральних і регіональних органів управління 
статистики України, міністерств та відомств, 
державних агентств, торговельних асоціацій, 
контрагентів тощо). 

Створення «раціонального потоку обліко-
во-аналітичного забезпечення для управління 
природно-ресурсним потенціалом повинно спи-
рається на принципи виявлення інформаційних 
потреб і способів найефективнішого їхнього за-
доволення; об’єктивності відображення процесів 
використання та відтворення природних ресур-
сів; єдності інформації, що надходить з різних 
джерел; оперативності інформації; підвищення 
коефіцієнта її достовірності» [4, c. 13–17].

Інформація вважається достовірною, якщо 
вона містить безпомилкові й істинні дані, зміст 
яких неможливо оскаржити чи заперечити, або, 
як очікується, буде відображати реальний стан 
справ на підприємстві. Така властивість обліко-
во-аналітичної інформації є неодмінною складо-
вою цінності, тому що при використанні даних, 
які не відповідають реальності, управлінська 
мета (мінімізація впливу зовнішніх і внутрішніх 
загроз економічній безпеці підприємства) може 
бути не досягнута або досягнута неповною мірою.

Узагальнююча аналітична інформація після її 
перевірки щодо достовірності є базою для ана-
лізу та синтезу. Згрупована належним чином 
аналітична інформація є основою для прийнят-
тя управлінських рішень щодо раціонального 
використання природно-ресурсного потенціалу, 
необхідності переходу на екологобезпечне вироб-
ництво, оцінки ефективності діяльності та про-
гнозування заходів захисту від впливу зовнішніх 
і внутрішніх загроз [5, c. 280]. 

Для вирішення даних завдань необхідно ви-
ділити у системі бухгалтерського обліку еколо-
гічний, основною метою якого повинні стати ви-
явлення, вимірювання, реєстрація, накопичення, 
узагальнення, зберігання, обробки та підготовка 
релевантної інформації про діяльність підпри-
ємства в області природокористування з метою 
передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам 
для ухвалення оптимальних управлінських рі-
шень щодо раціонального екологобезпечного гос-
подарювання.

Серед основних завдань облікового відобра-
ження природно-ресурсного потенціалу сільсько-
господарських підприємств повинна бути оцінка 
еколого-економічної спрямованості господарю-
вання і управління природними ресурсами агро-
сфери з позиції зниження негативного впливу 
виробничих процесів на навколишнє середовище 
і формування оптимальних умов для відтворення 
природних ресурсів. 

Для виконання даного завдання необхідне 
чітке облікове відображення формування, вико-
ристання і відтворення природно-ресурсного по-
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тенціалу, яке повинне забезпечуватися точною і 
достовірною інформацією про якісні та кількісні 
параметри природних ресурсів.

Інформація щодо наявності ПРП повинна 
включати: дані щодо кількості сільськогоспо-
дарських земель за їх функціональним призна-
ченням із урахуванням вмісту гумусу, поживних 
речовин, мікроелементів тощо; рівня забезпече-
ності водними ресурсами, їх якості, вологозабез-
печеності ґрунту; динаміку зміни кліматичних 
умов із виокремленням основних агроекологічних 
складових – теплозабезпеченість (суми активних 
температур, сонячна радіація, тривалість безмо-
розного періоду), вологозабезпеченість (гідротер-
мічний коефіцієнт, кількість опадів). У процесі 
використання ПРП необхідна інформація щодо 
існуючих і можливих факторів впливу на зміну 
кількісних та якісних параметрів природних ре-
сурсів у ході виробництва сільськогосподарської 
продукції. Дані щодо відтворення ПРП вклю-
чають у себе масив еколого-економічної інфор-
мації про відтворюючі заходи, що реалізуються 
на підприємстві. Наявна інформація дає змогу 
здійснювати прогнозування нарощення асиміля-
ційних можливостей ПРП та на цій основі роз-
робляти перспективні плани господарювання. 
Відповідно релевантна інформація про наявність, 
використання та відтворення природно-ресурс-
ного потенціалу сприятиме відображенню даних 
ресурсів у бухгалтерському обліку для ефектив-
ного управління та забезпечення даними зовніш-
ніх і внутрішніх користувачів.

Інтеграція екологічного обліку в сучасну об-
лікову систему потребує розвитку креативно-
го мислення як у бухгалтерів-аналітиків, так і 
управлінського персоналу з метою формування 
обліково-аналітичного забезпечення спрямова-
ного на задоволення потреб як внутрішніх, так 
і зовнішніх користувачів у екологічній страте-
гічно-орієнтованій інформації. Врахування цих 
даних дасть змогу розробляти варіанти управ-
лінських рішень із орієнтацією на врахуванням 
еколого-економічної доцільної та соціальної 
ефективності.

Вважаємо, якщо розглядати облік як процес 
спостереження, вимірювання, реєстрації, об-
робки, накопичення, зберігання та надання ін-
формації певного спрямування й обсягу, який 
характеризується конкретною методикою ви-
значення показників [6, c. 128], то екологічний 
облік відповідає вимогам щодо інформаційного 
забезпечення управління господарською діяль-
ністю і може вважатися складовою бухгалтер-
ського обліку (рис. 1).

За рахунок надання релевантної інформації 
щодо використання та відтворення ПРП, форму-
вання природоохоронних витрат, екологічний об-
лік є базою для розробки управлінських рішень 
як на оперативному, так і стратегічному рівнях, 
що є підставою для включення його в систему 
управлінського обліку підприємства.

Слід зауважити, що важливим у дослідженні 
рівня обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління природно-ресурсним потенціалом сільсько-

Рис. 1. Місце екологічного обліку в обліковій системі підприємства  
(розроблено автором)
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господарського виробництва є оцінка інформа-
ційних даних, які надходять до управління за їх 
змістом і рівнями управління. Рівень забезпечен-
ня управління виробництвом продукції обліко-
во-аналітичною системою характеризує ступінь 
розвитку даної системи.

На основі опрацювання теоретичних засад 
екологічного обліку нами розроблені його кон-
цептуальні положення як складової обліково-
аналітичного забезпечення управління ПРП 
(рис. 2). До них слід віднести мету, основні функ-
ції, принципи, вимоги, предмет та основні мето-
дичні прийоми, які дають змогу ефективно реа-
лізувати створення управлінської інформаційної 
сукупності.

За рахунок надання релевантної інформації 
щодо використання та відтворення природно-ре-
сурсного потенціал, формування природоохорон-
них витрат, екологічний облік є базою для роз-
робки управлінських рішень як на оперативному, 

так і стратегічному рівнях, що є підставою для 
включення його в систему управлінського обліку 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Зни-
ження якісних параметрів природно-ресурсного 
потенціалу та потреба у їх відновлення спри-
чиняють необхідність розроблення методичного 
забезпечення бухгалтерського екологічного об-
ліку сільськогосподарських підприємств. Для 
вирішення даних завдань необхідно виділити 
у системі бухгалтерського обліку екологічний, 
основною метою якого повинні стати виявлення, 
вимірювання, реєстрація, накопичення, узагаль-
нення, зберігання, обробки та підготовка реле-
вантної інформації про діяльність підприємства 
в області природокористування з метою переда-
чі її внутрішнім і зовнішнім користувачам для 
ухвалення оптимальних управлінських рішень 
щодо раціонального екологобезпечного господа-
рювання.

Рис. 2. Концептуальні положення бухгалтерського екологічного обліку  
як складової обліково-аналітичного забезпечення управління параметрами  

природно-ресурсного потенціалу (розроблено автором)
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Аннотация
Рассмотрено состояние учетного отображения природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий с 
позиции его эффективного управления для снижения негативного воздействия производственных процессов на окру-
жающую среду и формирование оптимальных условий для воспроизводства природных ресурсов. Определено место 
экологического учета в учетной системе предприятий. Предложены концептуальные подходы к экологическому учету 
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Summary
The state of account of the natural resource potential of agricultural enterprises for the effective management is considered. 
This will reduce the negative impact of production processes on the environment and will create optimal conditions for 
the reproduction of natural resources. The place of ecological accounting in the accounting system of the enterprise is 
determined. View conceptual approaches to environmental accounting as a component of accounting and analytical support 
for managing of the parameters of natural resource potential.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
наша держава перебуває в умовах глибокої со-
ціально-економічної кризи, яка спричиняє ще 
більшу активізацію міграційних процесів, що по-
требує оцінки можливих наслідків істотного ви-
буття робочої сили за межі країни і, відповідно, 
розробки ряду превентивних заходів у регулю-
ванні міграційними процесами. Очевидно, що ця 
проблема носить комплексний, системний харак-
тер, тому її вирішення має базуватися на вдоско-
наленні соціально-економічної політики держави.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у вивченні сучасного стану міграцій-
них потоків в Україні, виявленні проблем, спри-
чинених міграцією, та формулюванні можливих 
шляхів її вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для більш детального ознайомлення з ситуаці-
єю міграції робочої сили в Україні слід спочатку 
розглянути теоретичну сторону поняття міграції 
як економічного явища. Міграція робочої сили – 
це переміщення працездатного населення, що 
викликається причинами економічного характе-
ру. Міграція робочої сили відбиває процес пере-
розподілу трудових ресурсів між національними 
економіками [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить, що вагомі теоретичні напрацювання у сфері 
досліджень міграційних процесів здійснили такі 
вітчизняні вчені, Е. Лібанова, О. Малиновська, 
О. Піскун, Ю. Гуменюк та інші. У працях Я. Гай-
дуцького, І. Кукурудзи, К. Кравчука значну увагу 
приділено впливу міграційного капіталу на еко-
номіку країни. Західні науковці, такі як Р. Адамс, 
Д. Массей, Е. Тейлор, Т. Шульц, зробили значні 
внески в пояснення причин і напрямів міграції.

Провідні вчені та економісти, які займалися 
дослідженням міграції трудових ресурсів, виді-
ляють ряд причин, що спонукають резидентів 
однієї країни виїздити до іншої країни. До таких 
причин відносять [7]:

– національні відмінності в заробітній платі – 
є загальноприйнятою тенденцією, так як в краї-
нах з більш високим рівнем розвитку, як прави-
ло, заробітна плата вища, ніж заробітна плата на 
ідентичній посаді в країні з менш низьким рівнем 
розвитку;

– наявність безробіття у країні – це одна з 
головних причин міграції трудових ресурсів. Але 
під час розгляду даної проблеми слід врахову-
вати різницю між рівнем безробіття однієї кра-
їни та рівнем безробіття іншої країни. Тому до 
країни, у якої рівень безробіття менший, будуть 
приїздити іммігранти з країни, у якій рівень без-
робіття більший;

– національні відмінності в умовах праці – 
розглядаючи дану причину, слід враховувати 
умови праці в багатонаціональній країні. Таким 
чином, жінка, яка не може за своїм віросповіда-
нням працювати на підприємстві з особами про-
тилежної статі, буде змушена мігрувати до кра-
їни, де забезпечення даних умов на ідентичній 
посаді буде можливим;

– політичні переслідування – дана причина 
пов`язана з особливостями нормативно-правової 
бази різних країн. Якщо особа вчинила злочин 
у своїй країні і за законом повинна нести пока-
рання, вона може звернутися з проханням про 
політичний притулок до іншої країни;

– причини особистого характеру – такі при-
чини можуть бути досить широкого спектру 
розгляду, так як особа може мігрувати до іншої 
країни через моральні та духовні переконан-
ня, проживання у країні призначення кровної 
рідні. 

Також варто зазначити, що міграція трудових 
ресурсів спостерігається не лише між країнами, 
відмінними за своїм рівнем розвитку, але й між 
країнами з однаковими економічними можливос-
тями та економічним потенціалом. Дана міграція 
зумовлюється, як правило, неекономічними при-
чинами, такими як порушення прав людини, еко-
логічні та інші [7]. 

Міграцію трудових ресурсів слід розглядати 
не лише з точки зору мігрантів, а й з точки зору 
урядів країн, з яких емігрують, та країн, до яких 
іммігрують. З боку країн-імпортерів трудових 
ресурсів виділяють такі основні причини [7]:

– незабезпеченість власного ринку трудових 
ресурсів висококваліфікованою робочою силою;

– потреба країни-імпортера у дешевій робо-
чій силі;

– різниця між оплатою праці резидентам кра-
їни та іммігрантам, що для останніх є переважно 
нижчою.

© Мантур-Чубата О. С., Галецька К. В., 2017
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З боку країн-експортерів трудових ресурсів 
виділяють наступні причини [7]:

– перенаселення певних регіонів країни;
– великий рівень безробіття;
– низький рівень життя та різниця у рівнях 

оплати праці.
На сьогоднішній день проблема трудової мі-

грації дуже гостро постає в Україні. Становище, 
у якому опинилась наша держава, спричинило 
значне падіння рівня життя, зростання цін на то-
вари та послуги. 

За даними Державного комітету статистики 
України, в середньому за 2016 рік чисельність 
безробітних віком 15-70 років становила 1,7 міль-
йонів осіб [6]. Рівень безробіття (за методологією 
Міжнародної організації праці) досяг 9,3% еко-
номічно активного населення. Кількість безробіт-
них, зареєстрованих в Державній службі зайня-
тості, станом на 1 червня 2017 року, становила 
353 тисячі осіб [6]. Трудова еміграція для Укра-
їни набуває характер вимушеної внаслідок бід-
ності й безробіття. За останні роки вона набула 
масового характеру.

Рівень заробітної плати є одним з визначаль-
них факторів, що впливають на міграцію тру-
дових ресурсів. Хоча в Україні і спостерігалося 
зростання розміру мінімальної заробітної пла-
ти, проте на фоні стрімкого росту цін, «українці 
не стали багатшими». На рисунку 1 розгляне-
мо розмір середньомісячної заробітної плати в 
Україні і деяких інших розвинутих країнах Єв-
ропи та світу.

Отже, як видно з рисунка, середньомісячна 
заробітна плата в Україні є найнижчою серед 
країн Східної Європи та Китаю. За даними різ-
них опитувань, заробітки трудових мігрантів за 
кордоном у три-чотири рази вищі за середню за-
робітну плату в Україні [6]. 

З перших років незалежності України ведуть-
ся дискусії щодо наслідків зовнішньої трудової 

міграції громадян України. Дискусії на цю тему 
загострюються через відсутність однозначної ін-
формації щодо кількості та регіональних особли-
востей міграції українців за кордон. Зарубіжний 
вчений Ф. Дювел, посилаючись на дані Світо-
вого банку, називає Україну другою країною в 
світі, після Мексики, за величиною міграційного 
коридору, третьою в списку країн походження 
емігрантів, після Індії та Китаю, та четвертою 
в списку приймаючих країн, після Німеччини. 
В Україні еміграція кількісно оцінена ним у меж-
ах 4-15 % усього населення або 20 % працездат-
ного населення [3].

За офіційними даними, за останні три роки 
кількість економічно активних українців, що 
виїхали за кордон з метою працевлаштування, 
збільшилася на 1,2 млн. Зараз це понад 25% еко-
номічно активного населення [2].

Варто відзначити і значні зміни міграційних 
настроїв українців. Так, відповідно до опитуван-
ня проведеного компанією GFK Ukraine за за-
питом Міжнародної організації з міграції (МОМ), 
8% громадян України (а це 3 млн осіб) планують 
виїхати працювати за кордон найближчим часом. 
Всього впродовж двох останніх років з України 
виїхало близько мільйона громадян. Особливої 
тривоги додає той факт, що кожен п’ятий украї-
нець готовий нелегально перетнути кордон задля 
працевлаштування в іншій країні. Набуває по-
ширення таке явище, як еміграція бізнесу, коли 
потужні виробництва з, як правило, інноваційних 
сфер переносяться в країни-сусіди. Тобто, су-
часні роботодавці готові скоріше платити високі 
зарплати в Євросоюзі, ніж миритися з діловою 
нестабільністю [1].

Щодо прогнозування подальшого розвитку 
ситуації щодо трудової міграції з України, слід 
відзначити і швидке зростання кількості осіб, які 
здобувають освіту за кордоном. Зокрема, значно 
зросла кількість українських студентів в Поль-

Рис. 1. Розмір середньомісячної заробітної плати в Україні,  
країнах Східної Європи і Китаї у 2017 році [6]
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щі, Чехії, Італії, Іспанії. Тут слід враховувати 
той факт, що діти заробітчан, що залучаються 
до навчання за кордон, становлять вже друге по-
коління мігрантів, що також буде впливати на 
тенденції розвитку навчальної міграції.

Беззаперечними є загрози соціального харак-
теру пов’язані із руйнуванням родин, явищем 
сирітства дітей заробітчан, деформацією стате-
во-вікової структури в районах масової трудової 
еміграції, проблем демографічного характеру [5].

Негативні сторони має трудова міграція і для 
економіки України. Через зростання грошової 
маси в певної частини населення відбувається 
штучне збільшення попиту. До того ж в країні 
спостерігається розшарування населення за еко-
номічними показниками, адже доходи тих, хто 
отримує грошові перекази з закордону значно 
більші, ніж у тих, хто працює в Україні.

Кошти, які надсилають заробітчани, зазвичай 
не працюють на примноження капіталу в Укра-
їні, на розвиток інфраструктури й формування 
перспективної економіки та виробництва. Біль-
шою мірою вони йдуть на споживання. До того 
ж гроші, які передають заробітчани уникають 
оподаткування, немає відрахувань у соціальні чи 
пенсійні фонди, тому вони загалом не сприяють 
економічному зростанню держави.

Одним із негативних виявів українського 
заробітчанства є проблема «соціального сиріт-
ства». Діти заробітчан часто потребують психіа-
тричної допомоги через те, що зростають у так 
званих транснаціональних, дистанційних сім’ях. 
Якщо врахувати, що величезна кількість наших 
заробітчан працює нелегально, то контакти з 
дитиною дуже скорочуються, обмежуючись або 
листуванням, або візитами раз на кілька років. 
Фактично чимало дітей заробітчан були і є за-
лишені самі на себе [2].

Найбільшу загрозу становить кримінально ін-
дукована зовнішня міграція, торгівля людьми та 
примусова праця українських громадян [4].

Еміграція набрала загрозливих для нашої 
держави масштабів. Вона вже є питанням націо-
нальної безпеки. Дієвим засобом проти трудової 
міграції може бути зростання економічної ак-
тивності та зайнятості населення, а на цій основі 
підвищення життєвого рівня. На сьогодні необ-
хідно враховувати міграційну ситуацію під час 
розроблення економічних і соціальних програм, 
виходячи з особливостей конкретних регіонів [4]. 

Варто вести мову про необхідність адрес-
но вирішувати проблеми працевлаштування в 
Україні, дбати про зростання заробітної плати 

та розвиток соціальної сфери, щоб попереджати 
можливість обезлюднення найураженіших емі-
грацією місцевостей

Тому Україна в напрямку державної мігра-
ційної політики в питанні виїзду громадян Укра-
їни за кордон для тимчасового перебування з ме-
тою працевлаштування повинна:

– створити умови для мінімізації стихійної зо-
внішньої трудової міграції громадян України;

– встановити належний контроль за зовніш-
ньою трудовою міграцією, припинити діяльність 
комерційних посередницьких структур, що неза-
конно займаються організацією зовнішньої тру-
дової міграції;

– створити соціально-економічні умови для 
інвестицій в економіку держави коштів трудя-
щих-мігрантів;

– забезпечити піклування та захист грома-
дян України, які тимчасово перебувають за кор-
доном.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
враховуючи вище сказане, можна зробити такі 
висновки. Сьогодні в Україні значного поширен-
ня серед громадян набув виїзд за кордон за-
для підвищення рівня свого добробуту. Явище 
зовнішньої трудової міграції має для України 
негативні наслідки, тому державі необхідно 
вжити ряду заходів, які запобігатимуть поси-
ленню міграційних потоків з України. Зараз од-
ним з нагальних завдань для провідних вчених 
економічної та правової сфери є узгодження та 
доопрацювання нормативно-правової бази, що 
регулюватиме трудові відносини, забезпечува-
тиме права та свободи мігрантів як на території 
України, так і за її межами, у поєднанні з еко-
номічними аспектами, такими як: рівень заро-
бітної плати в межах України та економічний 
потенціал економіки, який би забезпечував га-
рантії щодо гідної заробітної плати, зменшення 
рівня інфляції, що, у свою чергу, гарантуватиме 
стабільний споживчий кошик резидентів Украї-
ни та іммігрантів.

Для розв’язання складних економічних пи-
тань не можна застосовувати тільки застарілі 
економічні моделі та спиратися лише на досвід 
попередників. Потрібно намагатися шукати нові 
підходи щодо розв`язання проблем сучасних мі-
граційних процесів в Україні, робити певні при-
пущення та прогнози, намагатися вносити нові 
ідеї у міграційну політику країни, що єдиним 
результатом мало б місце забезпечення гідних 
умов проживання на території Україні її рези-
дентам та іммігрантам.
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ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Визначено і узагальнено сучасне тлумачення сутності фінансових результатів у нормативно-правових актах та на-
укових публікаціях. Розглянуто сутність фінансового результату, як критерію оцінювання ефективності діяльності 
сільськогосподарського підприємства. Досліджено підходи до аналізу фінансових результатів сільськогосподарських 
підприємств. Висвітлено основні показники фінансового стану діяльності сільськогосподарських підприємств. Із ви-
користанням детермінованих факторних моделей визначено вплив факторів на зміну чистого прибутку. Внесено 
пропозиції щодо удосконалення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.
Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, доходи, витрати, сільськогосподарське підприємство, фактор-
ний аналіз, структура прибутку, чистий прибуток.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
аграрний сектор є базовою складовою національ-
ної економіки і відіграє провідну роль у забез-
печенні сталого соціально-економічного розвитку 
України. Рівень ефективності господарської ді-
яльності підприємств АПК, що складає основу 
суспільного відтворення валового внутрішнього 
продукту країни, характеризують фінансові ре-
зультати. 

У процесі управління сільськогосподарським 
підприємством найбільш важливу роль відіграє 
інформаційне забезпечення оперативного при-
йняття рішень, якість якого визначається раціо-
нальною організацією системи обліку та фінансо-
вого аналізу. Особливості сільськогосподарського 
виробництва полягають у тому, що у виробни-
чому процесі ключову роль відіграють живі ор-
ганізми та продукти їх життєдіяльності, оцінка, 
облік та аналіз яких мають свою специфіку. Саме 
тому особливого значення набуває аналіз проце-
су формування фінансових результатів.

Існують різні методичні підходи до побудови 
системи показників, що дають можливість до-
сліджувати формування, динаміку та структуру 
фінансових результатів, а тому існує потреба їх 
уточнення з урахуванням існуючого інформацій-
ного забезпечення та можливостей проведення 
факторного аналізу на сільськогосподарських 
підприємствах.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає в дослідженні й узагальненні 
особливостей аналізу фінансових результатів 
в сільськогосподарських підприємствах, об-
ґрунтування теоретичних, науково-методичних 
та практичних аспектів наявної системи облі-
ку й аналізу фінансових результатів діяльнос-
ті аграрних підприємств. Визначення повноти 
та якості формування фінансових результатів, 
встановлення спрямованості й рівня впливу 
окремих факторів на зміну показників прибутку 
в сільськогосподарських підприємствах Київ-
ської області. Із використанням детермінованих 
факторних моделей визначено вплив факторів 
на зміну чистого прибутку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Функціонування підприємств, незалежно від га-
лузевої належності та форми власності, визнача-
ється здатністю забезпечувати достатній рівень 
прибутковості діяльності, що характеризується 
системою абсолютних і відносних показників.

Чистий прибуток – це абсолютний показник, 
що відображає позитивний фінансовий результат 
діяльності підприємства у вигляді перевищення 
суми доходів над сумою витрат, понесених для 
отримання цих доходів. Відносні критерії оціню-
вання ефективності – це показники рентабель-
ності, що характеризують рівень прибутковості 
вкладеного капіталу в цілому та його видів, здій-
снених витрат або отриманого доходу.

У фінансовому аналізі використовують-
ся різні показники прибутку, що оцінюють-
ся підприємством та іншими зацікавленими 
суб’єктами (кредиторами, інвесторами, дер-
жавними контролюючими органами тощо), ви-
ходячи з їх інтересів.

Управлінський персонал для аналізу діяль-
ності сільськогосподарського підприємства та 
оцінювання ефективності прийнятих рішень 
використовує показники економічного і маржи-
нального прибутку, прибутку за видами діяль-
ності та періодами дослідження, що дає змогу 
визначити найбільш раціональні напрями ви-
користання ресурсів. Зовнішні суб’єкти ана-
лізу, наприклад, податкова служба, вивчають 
за даними фінансової та податкової звітності 
складові прибутку, що підлягає оподаткуванню, 
з метою перевірки правильності розрахунків і 
сплати податків.

Значні відмінності у методиці обліку доходів, 
витрат, визначення фінансових результатів ді-
яльності та відображення їх у звітності для ви-
користання різними групами користувачів спри-
чинені розвитком нормативної та методичної 
бази за різними напрямами без відповідної узго-
дженості. Потребують адаптації до специфіки 
галузі моделі маржинального аналізу та оцінки 
меж беззбитковості. Тому питання відображення 
у звітності фінансових результатів та їх аналізу 
є досить актуальними.

© Собченко Т. С., Гнесь О. П., 2017
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Дослідження аналізу фінансових результа-
тів діяльності суб’єктів господарювання широко 
висвітлені в науковій літературі, нормативних 
документах, а також навчально-методичних пу-
блікаціях. Значний внесок у теорію та практи-
ку аналізу фінансових результатів сільськогос-
подарських підприємств зробили Балдик Д.О., 
Бутинець Ф.Ф., Ковальчук М.І., Лахтiонова Л.А., 
Мних Є.В., Нападовська Л.В., Савчук В.К., Ше-
ремет А. Д. Провідні учені внесли вагомий вне-
сок в розвиток аналіз фінансових результатів 
сільськогосподарських підприємств, проте за-
лишається чимало невирішених питань, котрі 
потребують детального дослідження та надання 
пропозицій для практичної діяльності, у зв’язку 
з постійною зміною нормативної бази.

В аграрних підприємствах на формування фі-
нансових результатів впливає низка організацій-
но-технологічних особливостей галузі. Вони були 
частково враховані при розробці національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
зокрема П(С)БО 30 «Біологічні активи», проте 
більшість з них є об’єктами методологічних до-
сліджень науковців. 

Достовірність формування фінансового ре-
зультату будь-якого сільськогосподарського під-
приємства є основою принципів і правил бухгал-
терського обліку, обов’язкового дотримання яких 
вимагає законодавча база, зокрема концептуаль-
ні основи складання та подання фінансових зві-
тів, міжнародні стандарти фінансової звітності, 
Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», Національні по-
ложення (стандарти) бухгалтерського обліку [1].

Для сфери сільського господарства, коли для 
фінансування виробничої діяльності підприєм-
ствами використовується залучений капітал, 
особливого значення набуває якісний аналіз та 
об'єктивна оцінка фінансових результатів діяль-
ності, для зовнішніх користувачів: фінансових 
органів, комерційних банків, податкових орга-
нів, акціонерів. Прийняття рішення інвестором 
про фінансування виробничої діяльності підпри-
ємства або рішення банків про надання кредиту 
базується на вивченні фінансових результатів 
діяльності підприємства. Для власника оцінка 
фінансових результатів має важливе значення 
як інформаційна база про потенційні можливості 
збільшення прибутку, виявлення причин збитко-
вості [6, с. 46].

Джерелами аналітичної інформації для ана-
лізу фінансових результатів діяльності сільсько-
господарських підприємств є фінансовий план, 
бізнес-план, дані бухгалтерського обліку за роз-
рахунками результатів діяльності, показники фі-
нансової звітності ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт 
про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про рух 
грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний ка-
пітал», дані статистичної звітності, показники 
внутрішньої управлінської звітності.

Документами, що фіксують облік фінансових 
результатів, є довідки, або розрахунки, бухгалте-
рії, які складають в довільній формі. Необхідним 
є розробка типової для сільськогосподарських 
підприємств форми бухгалтерської довідки-роз-
рахунку, яка надасть аналітичності та наочності 
розрахунку та забезпечить відсутність помилок 

при віднесенні тих чи інших витрат і доходів. 
Таку форму розрахунку можна також викорис-
товувати для своєрідного контролю формування 
та обліку фінансових результатів та складання 
фінансової звітності форми № 2 «Звіт про фінан-
сові результати».

Адекватна оцінка формування прибутку під-
приємства зумовлена оптимальним вибором ме-
тодичного підходу її проведення. Нині існують 
різні рекомендації щодо аналізу прибутку під-
приємства. Кожен автор має свою точку зору з 
цього питання, тому різні методики мають свої 
специфічні елементи. Так, в Положенні про по-
рядок проведення аналізу фінансового стану 
підприємства, затвердженому Міністерством 
фінансів України і Фондом державного майна 
України, оцінка фінансових результатів діяль-
ності підприємства, ґрунтується на проведенні 
структурного і факторного аналізу прибутку 
підприємства [2].

Незважаючи на те, що існує багато методик 
аналізу прибутку підприємства, в більшості з 
них акцент зроблено на необхідність проведен-
ня факторного аналізу прибутку. Під час аналі-
зу фінансових результатів підприємства можуть 
використовуватися найрізноманітніші прийоми, 
методи та моделі, які розглянуті в таблиці 1.

У сільськогосподарських підприємствах по-
глиблений аналіз складу, структури та дина-
міки доходів, виробничої й повної собівартості, 
прибутків (збитків) від реалізації окремих видів 
продукції (товарів, робіт, послуг) та в галузях 
рослинництва і тваринництва проводиться з ви-
користанням інформації форми №50-сг «Основні 
економічні показники роботи сільськогосподар-
ських підприємств».

В таблиці 2 наведено структуру фінансових 
результатів діяльності сільськогосподарських 
підприємств Київської області у 2014-2016 рр. 

У 2016 р. фінансово-економічний стан сіль-
ськогосподарських підприємств Київської облас-
ті значно поліпшився. Зокрема, величина чисто-
го прибутку порівняно з 2014 р. збільшилася на 
87%, а рівень рентабельності операційної діяль-
ності зріс до 23,3% (але найвищий рівень спосте-
рігається у 2015 році). 

Найбільш сприятливим за рівнем показників 
фінансових результатів для сільськогосподар-
ських підприємств Київської області був 2015 р., 
коли дохід від операційної діяльності становив 
8984,3 млн. грн., що на 20,4% більше порівняно з 
2016 роком. Спостерігається значне підвищення 
витрат від операційної діяльності у 2016 році на 
78,4% порівняно з 2014 роком, це сприяло змен-
шенню рівня рентабельності. 

Факторний аналіз дає можливість встановити 
вплив факторів на формування фінансових ре-
зультатів. Розглянемо варіант факторного аналі-
зу чистого прибутку із використанням адитив-
них детермінованих моделей.

Модель факторного аналізу чистого прибутку:
ЧП = ДОД + ДІОД + СРП + ВІОД,      (1)

де, ЧП – чистий прибуток;
ДОД – дохід від операційної діяльності;
ДІОД – дохід від іншої операційної діяльності 

та інші доходи;
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СРП – собівартість реалізованої продукції;
ВІОД – витрати від іншої операційної діяль-

ності та інші витрати.
Результати факторного аналізу фінансових 

результатів використовуються при розрахунку 
резервів зростання прибутку і підвищення рівня 
рентабельності.

Одним із напрямів аналізу фінансових ре-
зультатів сільськогосподарського підприємства 
є оцінювання якості прибутку за такими крите-
ріями, як достовірність звітності, частота зміни 
облікової політики та її вплив на формування 
фінансових результатів, стабільність основних 
складових прибутку, діловий імідж підприєм-
ства тощо.

Достовірність даних про фінансові результа-
ти – один з основних критеріїв високої якості 
прибутку. Якщо суб’єкт господарювання щоріч-
но змінює свою облікову політику, то це знижує 
якість показників прибутку. Для оцінювання 
якості прибутку використовуються також ре-
зультати аналізу його динаміки та структури.

Якщо протягом тривалого періоду спостері-
гаються стійкі темпи його зростання, а в скла-
ді прибутку від звичайної діяльності переважна 
частка належить результату основної діяльності 
(валовому прибутку), то якість прибутку вважа-
тиметься досить високою. Важливим критерієм 
якості прибутку є діловий імідж підприємства, 
що формується на підставі виконання взаємних 
зобов’язань, партнерських стосунків, особистих 
контактів, публікацій у пресі тощо.

Висновки з проведеного дослідження. У ни-
нішніх умовах господарювання, які вимагають 
від сільськогосподарських виробників забезпе-

чення власної фінансової стійкості у зв’язку з не 
надто стабільною ситуацією в економіці країни, 
будь-яке підприємство прагне до максимізації 
своїх власних фінансових результатів, що зу-
мовлює необхідність проведення для них якісно-
го аналізу з метою виявлення резервів зростання 
їх обсягів у майбутньому.

Аналіз фінансових результатів діяльності 
сільськогосподарських підприємств є важливим 
засобом підвищення конкурентоспроможності 
підприємства на ринку.

Фінансова діяльність підприємства повинна 
бути спрямована на забезпечення систематич-
ного надходження й ефективного використання 
фінансових ресурсів, дотримання розрахункової 
і кредитної дисципліни, досягнення раціонально-
го співвідношення власних і залучених коштів, 
фінансової стійкості з метою ефективного функ-
ціонування підприємства.

Узагальнюючи результати проведених до-
сліджень, можна відзначити чітку циклічність у 
динаміці фінансових результатів діяльності і рів-
ня рентабельності сільськогосподарських підпри-
ємств Київської області впродовж останніх років, 
що пояснюється насамперед відповідними зміна-
ми доходів та витрат від операційної діяльності.

Отже, аналіз фінансово-економічних резуль-
татів діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств є необхідною умовою ефективного управ-
ління доходами і витратами з метою збільшення 
прибутку та підвищення рентабельності. Від того, 
наскільки якісно проведено аналіз фінансових 
результатів, визначено основні чинники, які його 
забезпечують, залежить майбутня результатив-
ність діяльності підприємства.

Таблиця 1
Підходи до аналізу фінансових результатів сільськогосподарського підприємства

Автори Назва прийомів аналізу Показники аналізу Можливість  
практичної реалізації

Бурлака С.М [6], 
Бланк І. А.,  
Шеремет А. Д.

Горизонтальний, верти-
кальний, порівняльний, 
коефіцієнтів, інтегральний

Коефіцієнти рентабельності за 
всіма видами прибутку – мар-
жинального, валового, чистого по 
конкретних видах діяльності під-
приємства; коефіцієнти ефектив-
ності розподілу прибутку

Методика дає можли-вість 
дослідити реальний фінан-
совий стан суб'єкта госпо-
дарювання, формування 
фінансових результатів

Мец В. О. [7],  
Білик М. Д.,   
Савицька Г. В. 

Горизонтальний (часовий), 
вертикальний (структур-
ний), трендовий, віднос-
них показників, порів-
няльний, факторний

Аналіз виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
аналіз витрат на виробництво 
реалізацію продукції (товарів, 
робіт, послуг), аналіз валового 
прибутку, аналіз чистого прибут-
ку, залишеного в розпорядженні 
підприємства тощо

Проведення аналізу по-
казників дозволяє отримати 
необхідну інформацію для 
прийняття рішень, вияв-
лення резервів покращення 
фінансових результатів

Джерело: побудовано автором на основі [7, с. 208]

Таблиця 2
Структуру фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств  

Київської області у 2014-2016 рр.

Показник 2014 2015 2016
Відхилення 2016 до 2014 рр.

абсолютне (+,-) відносне (%)
Кількість сільськогосподарських підприємств, од. 1817 1863 2212 +395 +21,7
Результат від операційної діяльності, млн. грн. 4104,5 8984,3 7465,1 +3360,6 +81,9
Витрати від операційної діяльності, млн. грн. 17936,7 26297,7 31992,6 +14055,9 +78,4
Чистий прибуток, млн. грн 114626 182974 214321 +99695 +87,0
Рентабельність операційної діяльності, % 22,9 34,2 23,3 Х

Джерело: Розраховано за даними: [5]
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Аннотация
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скохозяйственных предприятий. Освещены основные показатели финансового состояния деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий. С использованием детерминированных факторных моделей определено влияние факторов на 
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Summary
A modern interpretation of the essence of financial results in normative legal acts and scientific publications is determined 
and summarized. The essence of the financial result as a criterion for evaluating the efficiency of an agricultural enterprise 
activity is considered. The approaches to the analysis of financial results of agricultural enterprises are investigated. The 
main indicators of the financial state of activity of agricultural enterprises are highlighted. The influence of factors on the 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТАКТИКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

У статті розглядається ефективність страхування яку сфері виробничих відносин, так і у економічно активної ча-
стини населення, що залежить від якості організації бізнес-процесів кожної страхової компанії. Особливо актуальни-
ми у страхуванні є моделюванняі оптимізація управління бізнес-процесами для забезпеченнястійкого і динамічного 
функціонування страхової компанії. Математичне моделювання бізнес-процесів у страхуванніє найбільш пріоритетною 
задачею, оскількисамеекономіко-математичнірозрахункиу кінцевому результаті визначають базові параметри стра-
хових договорів.
Ключові слова: страхування; бізнес-процеси; страхова компанія; страхова послуга; функція корисності; модель 
страхової компанії.

Постановка проблеми. Як економічна кате-
горія страхування є об’єктивною формою вира-
ження економічних відносин у суспільстві, що 
мають особливе значення і економічну природу 
завдяки специфіки страхової послуги шляхом 
реалізації страхової діяльності. Сформована 
в страхуванні система відношень щодо захис-
ту майнових інтересів населення, господарчих 
об’єктів, держави в цілому, передбачає необ-
хідність здійснення страхових виплат з сфор-
мованих за рахунок страхових внесків (премій) 
цільових коштів при настанні страхових випад-
ків. Узгодження інтересів усіх сторін, що при-
ймають участь в страхуванні, виражається в 
реалізації системи відношень щодо повернення 
збитку у відповідності з тим обсягом відпові-
дальності, що обумовлений самою економічною 
природою страхування. 

Ситуація на страховому ринку в кризовому 
просторі вимагає активізації страхових компа-
ній в боротьбі за залучення і утримання клієнтів, 
створення нових управлінських рішень для ста-
більного існування у жорсткому конкурентному 
середовищі [1, c. 106].

Аналіз моделей управління діяльністю стра-
хової компанії показує, що підвищення ефектив-
ності їх функціонування пов’язане із залученням 
як сучасних ІТ-технологій, так і математичного 
апарату, який би враховував специфіку страхо-
вих процесів. 

Постановка завдання. Дослідження страхових 
компаній, діючих на національному ринку стра-
хування, дозволяє зробити висновок, що їх ді-
яльність автоматизована, в основному, на рівні 
поточних (рутинних) операцій. 

Багато публікацій зарубіжних авторів, се-
ред яких Д. Бланда, Р. Брейлі, Г. Марковіца, 
Л.О. Орланюк-Маліцької, Т.А. Федорової, Е. Хел-
ферта, Д. Хемптона, Н. П. Ніколенко та ін., при-
свячено питанням управління страховою ком-
панією із залученням сучасних інформаційних 
технологій. Серед вітчизняних науковців прово-
дять дослідження у даному напрямку О. Б. Альо-
хін, В. Д. Базилевич, І.С. Благун, О. Д. Вовчак, 
М. П. Войнаренко, О. О. Гаманков, В. В. Лук’янов, 
О. О. Орлов, О. В. Проскурович та ін. 

Проте, у більшості робіт вивчаються окремі 
аспекти діяльності страхової компанії, у той час 
як стратегія компанії, політика розвитку про-
дуктів і видів страхування, тактика взаємодії 
з клієнтом, з обслуговуючими організаціями в 
більшості компаній потребують постійного ви-
вчення та вдосконалення. Сьогодні в страховій 
діяльності існує тенденція переходу від функці-
ональної системи управління до бізнес-процес-
ної, що дозволяє побачити всю сукупність опе-
рацій компанії, проаналізувати та оцінити свою 
діяльність [2, c. 78]. 

Здійснення бізнес-процесного підходу управ-
ління потребує використання відповідного ін-
струментарію, зокрема, сучасних технологій 
комп’ютерного моделювання. При цьому про-
блеми моделювання бізнес-процесів страхових 
компаній, зумовлених специфікою страхової ді-
яльності та існуванням національного страхового 
бізнесу в кризовому просторі залишаються неви-
рішеними. Тому існує необхідність у проведенні 
комплексного аналізу діяльності страхової ком-
панії для забезпечення її конкурентоспромож-
ності, фінансової стійкості, надійності для забез-
печення можливості налаштування параметрів 
моделі на реальних даних. На сьогодні одним з 
найбільш перспективних напрямів наукових до-
сліджень в області аналізу, прогнозування і мо-
делювання економічних явищ і процесів є іміта-
ційне моделювання [3, c. 83].

Таким чином, задача моделювання та аналі-
зу бізнес-процесів страхової компанії є досить 
актуальною. Виходячи з цього завдання, дослі-
дження полягає в проведенні моделювання вза-
ємодії страхової компанії та її клієнтів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прогнозування виконує важливу функцію в ана-
лізі діяльності страхових компаній. Часто, за до-
помогою якісних та кількісних прогнозів є мож-
ливість зменшити ступінь невизначеності при 
прийнятті рішень щодо управління ризиками. 
Досить часто при побудові прогнозів використо-
вуються трендові моделі, які дозволяють побуду-
вати прості залежності зміни значень показника 
від часу. Також при побудові прогнозів викорис-
товуються експертні методи, в основі яких ле-

© Гречко Н. В., Шевченко Н. Г., 2017
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жить процедура побудови прогнозу деякого яви-
ща [4, c. 124].

Розгляд специфіки економічних відносин 
суб'єктів страхової діяльності опосередковане 
стратегіями розвитку страхових компаній. Осно-
вними серед них є: модель комплексної стратегії 
розвитку страхової компанії й модель інвести-
ційної стратегії страхової компанії.

Комплексна стратегія розвитку страхової 
компанії визначає довгострокові цілі її діяль-
ності й шляхи їх досягнення, її розробка ґрун-
тується на результатах аналізу діяльності ком-
панії. Відсутність у страхової компанії стратегії 
власного розвитку приводить до втрати конку-
рентних переваг компанії. Основне завдання, що 
стоїть перед страховою компанією в ході розроб-
ки комплексної стратегії її розвитку, полягає в 
здійсненні переходу компанії з поточного стану 
Х

1
 в необхідний стан Х

2
 відповідно до поставле-

них цілей для максимізації прибутку страхової 
компанії [5, c. 321]. 

Комплексна стратегія розвитку страхової 
компанії визначається таким варіантом її діяль-
ності, при якому досягається максимальний річ-
ний прибуток страхової компанії на основі опти-
мального плану реалізації фінансових операцій 
протягом року. Модель даної стратегії може бути 
такою:

PGSK=maxPG[PFDa(OS, p{TRj}, {A
ji
}
m
)],   (1)

де PGSK – максимально можливе значен-
ня прибутку страхової компанії протягом року; 
PG – значення прибутку страхової компанії 
при реалізації конкретної стратегії її розвитку; 
PFDa – альтернативний план фінансових опера-
цій страхової компанії на розглянутий прогноз-
ний період часу; а – індекс варіанта альтернатив-
ного плану; OS – комплексна стратегія розвитку 
страхової компанії; {TRj}- значення параметрів, 
які визначають технологічний регламент стра-
хової компанії; {A

ji
}
m 

– параметри i-ї страхової 
операції m-го типу.

Розв'язок завдання моделювання комплексної 
стратегії розвитку страхової компанії на про-
гнозний період дозволяє оцінити її ефективність 
через максимально можливе значення річного 
прибутку компанії й визначити спосіб досягнен-
ня цьому прибутку у вигляді плану фінансової 
діяльності [6, c. 130].

Прибуток страхової компанії – різниця між 
страховими внесками клієнтів та винагородами 
у разі страхових випадків, – є випадковою вели-
чиною, оскільки кожен клієнт може як збільшу-
вати, так і зменшувати прибуток страхової ком-
панії залежно від того, трапився чи ні страховий 
випадок.

Прибуток страхової компанії становить вели-
чину:

s

N

s s srI q I x r q
=
∑ − −( )  ( )
1

1 , ,�              (2)

де x
s
(r, q) – обсяг страхування з боку клієнта s 

за питомого страхового внеску питомої страхової 
винагороди q; s – індекс клієнта страхової ком-
панії; N– кількість клієнтів; I

s
 – індекс страхо-

вого випадку: коли I
s
 дорівнює 1, якщо має місце 

страховий випадок, і 0 у протилежному випадку 
[7, c. 24; 8].

Параметри страхування r, q страхова ком-
панія обирає з метою максимізації сподіваної 
корисності прибутку. Якщо через v позначити 
функцію корисності прибутку страхової компа-
нії, то сподівана корисність прибутку дорівню-
ватиме:

V Mv rI q I x r q
s

N

s s= − −( )  ( )
=
∑
1

51 , .�

Отже, метою страхової компанії є підбір та-
ких параметрів страхування r, q, щоб максимізу-
вати сподівану корисність прибутку, тобто

V rq Mv rI q I x r q
s

N

s s s( ) = − −( )  ( )









=
∑
1

1 � ,       (3)

0 1≤ ≤ →r q max, �
� �

�
де 

x r q u qx u A rx x As s s s s, arg max : .� �( ) = ( ) + −( ) −( ) ≤ ≤{ }π π1 0  (4)

Отже, x r qs , �( )  є розв'язком задачі:

U x u qx u A rx max x As s s s( ) = ( ) + −( ) −( ) ⇒ ≤ ≤π π1 0, .�

З боку страхової компанії необхідно знайти 
такі оптимальні значення параметрів страхуван-
ня, щоб не позбутися клієнтів у випадку надви-
сокого страхового внеску та низької страхової 
винагороди, та водночас не стати банкротом. Тоб-
то страхова компанія повинна бути нейтральна 
до ризику. У цьому випадку її функція кориснос-
ті буде лінійною, а сподівана корисність матиме 
такий вигляд [9, c. 25; 10, c. 22]:

M r I qI x r q

r MI qMI

s

N

s s s

s

N

s s

=

=

∑

∑

−( ) −  ⋅ ( )







 =

= −( ) − 

1

1

1

1

,

 ⋅ ( )x r qs , .

Математичне очікування індикатора страхо-
вого випадку:

MIs s s s= ⋅ + −( ) =1 0 1π π π ,
де π

s
– імовірність страхового випадку для клі-

єнта s.
Звідси, модель страхової компанії за умови її 

нейтральності до ризику можна записати у ви-
гляді:

V rq r q x r q max
s

N

s s s( ) = −( ) −  ⋅ ( ) →
=
∑
1

1 π π , .  (5)

Дана модель показує, що коли більш жорсткі 
правила страхування (більший питомий страхо-
вий внесок та менша питома страхова винагоро-
да), значення r(1-π

s
)-qπ

s
 збільшується, а x

s
(r,q) – 

зменшується.
Розглянемо варіант за умови, що всі клієнти 

мають однакові функції корисності й імовірності 
страхових випадків. Нехай параметри моделі на-
ступні: А = 20 000; π = 0.0001.

Система цінностей особи, яка страхується, 
описана в табл. 1. Питомий страховий платіж не 
фіксується й не є об'єктом вибору (табл. 2).

Сподіваний прибуток страхової компанії за 
даних умов становить:

N((1-π)r-π)x(r).                     (6)
Для визначення сподіваного прибутку фірми, 

що відповідає певному рівню питомого страхово-
го платежу, потрібно визначити реакцію клієнтів 
на r, тобто знайти х(r). Для визначення реакції 
клієнта страхової компанії потрібно у разі різних 
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питомих страхових платежів знайти той обсяг 
страхування, який забезпечує максимальну спо-
дівану корисність клієнтові.

Нехай інтервал зміни r від 0.0001 до 0.0021, 
з кроком 0.0001 знайдемо х(r). Для спрощен-

ня розрахунків можна скористатись законом 
спадаючої граничної сподіваної корисності: як 
тільки сподівана корисність починає спадати у 
разі збільшення обсягу страхування, розраху-
нок можна припиняти. Результати розрахунків 
реакції клієнта на зміну питомого страхового 
платежу в інтервалі [0.0001, 0.0021] з кроком 
0.0001 наведені у табл. 2.

Наведені розрахунки та графік (рис. 1) наочно 
показують спадання обсягу страхування у разі 
зростання ціни страхування. За ціни страхуван-
ня, яка перевищує 0.0021 гривні на кожну грив-
ню застрахованого майна, збитків не буде, але й 
прибуток теж буде відсутнім, оскільки ніхто не 
страхуватиметься.

Розрахунок сподіваного прибутку наведений 
у табл. 2, графічне зображення на рис. 2. Як ви-
дно з розрахунків та графіку, максимальний спо-
діваний прибуток страхова компанія отримає у 
разі страхового платежу 0.0019 гривні за кожну 
гривню застрахованого активу.

Розглянемо умови, за яких страхова компанія 
в середньому буде прибутковою. Якщо страхова 
компанія повністю відшкодовує застрахований 
актив (q=1), сподіваний прибуток компанії з роз-
рахунку на одного клієнта буде:

((1-π)r-π)x(r).                     (7)
За умови, що всі клієнти страхової компанії 

однакові, прибутковість страхової компанії мож-
на розглядати з точки зору взаємовідносин ком-
панії та одного клієнта [11, c. 71].

Страхова компанія буде прибутковою (в серед-
ньому), якщо одночасно виконуються дві умови:

1) клієнт страхує хоча б частку свого активу, 
тобто: 

х(r) > 0;                         (8)
2) сподіваний страховий платіж клієнта ком-

панії перевищує сподівану страхову компенса-
цію компанії клієнтові, тобто:

(1-π)r>π.                         (9)
Умови прибутковості страхової компанії в се-

редньому такі:
1

1 0
<

−
<

( )
( )

π
π

r
u

u A

´
´

.                  (10)

Це дає підстави стверджувати, що у разі ви-
конання умов, достатніх для того, щоб власник 
активу страхував його повністю, страхова фірма 
буде в середньому збитковою.

Висновки з проведеного дослідження. За-
гальна схема страхування полягає в купівлі 
клієнтом страхової компанії страхового пото-
ку, який гарантує повне відшкодування частки 
застрахованого активу. Вартість полісу пропо-
рційна обсягу страхованого активу і є страхо-
вим платежем; вартість страхування одиниці 
активу – питомим страховим платежем. У разі 
втрати активу, тобто, копи трапляється страхо-
вий випадок, страхова компанія повністю від-
шкодовує клієнтові страховану частку активу, а 
також страховий внесок.

Згідно з розглянутою моделлю страхової ком-
панії, клієнт поводиться так, начебто він макси-
мізує сподівану корисність U(x) залишку активу.

Рівняння рівноваги має вигляд πuʹ(qx*)q =  
= (1-π)•uʹ(A-rx*)r, де πuʹ(qx*)q – гранична ко-

Таблиця 1
Корисність залишку активу після страхового 
випадку (згідно з граничною корисністю (1))

Величина 
активу (х)  
(в тис. грн)

Гранична 
корисність MU

Корисність 
(u(x))

0 20 0
1 20 20
2 20 40
3 20 60
4 20 80
5 20 100
6 10 110
7 10 120
8 10 130
9 10 140
10 10 150
11 5 155
12 5 160
13 5 165
14 5 170
15 5 175
16 1 176
17 1 177
18 1 178
19 1 179
20 1 180

Таблиця 2
Страхові платежі, обсяги страхування  

та сподіваний прибуток ((1-π) -π) страхової 
компанії на одного клієнта (при π =0.0001)

r x(r) ((1-π)r-π)x(r)
0 20 -2,00 

0.0001 15-20 0,00 
0.0002 15 1,50 
0.0003 15 3,00 
0.0004 15 4,50 
0.0005 10-15 5,00 
0.0006 10 5,00 
0.0007 10 6,00 
0.0008 10 7,00 
0.0009 10 8,00 
0.0010 5-10 6,75 
0.0011 5 5,00 
0.0012 5 5,50 
0.0013 5 6,00 
0.0014 5 6,50 
0.0015 5 7,00 
0.0016 5 7,50 
0.0017 5 8,00 
0.0018 5 8,50 
0.0019 5 9,00 
0.0020 0-5 4.75 
0.0021 0 0.00 
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рисність страхування у разі страхового випадку; 
uʹ(A-rx*)r – гранична шкода за його відсутності. 
Отже, клієнт у разі пошуку найпривабливішого 
обсягу страхування балансує граничну корис-
ність та шкоду від страхування з урахуванням 
імовірності страхового випадку.

Прибуток страхової компанії (різниця між 
страховими внесками та винагородами клі-
єнтів) – випадкова величина, оскільки клієнт 
може як збільшувати, так і зменшувати цей 
прибуток залежно від того, чи трапився стра-
ховий випадок.

Модель страхової компанії полягає в підборі 
параметрів страхування r, q такими, щоб споді-
вана корисність прибутку була максимальна. 

Аналіз моделі страхової компанії показав, що 
для знаходження параметрів страхування з боку 
страхової фірми потрібна «золота середина». Для 
страхової компанії важливим є діапазон параме-
трів страхування, які забезпечують її прибутко-

вість (в середньому). Результати показують, що 
страхова компанія буде прибутковою, якщо од-
ночасно виконуються дві умови:

1) клієнт страхує хоча б частку свого активу, 
тобто x(r)>0;

2) сподіваний страховий платіж клієнта ком-
панії перевищує сподівану страхову компенса-
цію компанії клієнтові, тобто (1-π)r>π.

Рівняння рівноваги та умови прибутковості 
страхової компанії дозволили дослідити її взає-
модію з клієнтом залежно від параметрів страху-
вання та імовірності страхового випадку. Реаль-
на прибутковість страхової компанії та реальна 
привабливість умов страхування для клієнта 
можливі лише тоді, коли умови взаємовигідні і 
для продавця, і для покупця ризику. 

Отже, клієнт страхової компанії зацікавлений 
у її процвітанні, й навпаки, страхова компанія не 
може нормально працювати, не створивши ви-
гідні умови для клієнта.

Рис. 2. Сподіваний прибуток та страховий платіж

Рис. 1. Залежність обсягу страхування від страхового платежу
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАКТИКИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Аннотация
В статье рассматривается эффективность страхования как в сфере производственных отношений, так и в экономи-
чески активной части населения, которая зависит от качества организации бизнес-процессов каждой страховой ком-
пании. Особенно актуальными в страховании есть моделирование и оптимизация управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого и динамического функционирования страховой компании. Математическое моделирование 
бизнес-процессов в страховании есть наиболее приоритетной задачей, поскольку именно экономико-математические 
расчеты в конечном счете определяют базовые параметры страховых договоров.
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SIMULATION OF THE TACTICS OF THE INSURANCE COMPANY

Summary
The article examines the effectiveness of insurance in the sphere of production relations and in the economically active 
part of the population, which depends on the quality of the organization of business processes of each insurance company. 
Particularly relevant in insurance is the modeling and optimization of business process management to ensure the stable 
and dynamic operation of the insurance company. Mathematical modeling of business processes in insurance is the highest 
priority, because it is the economic and mathematical calculations that ultimately determine the basic parameters of 
insurance contracts.
Key words: insurance; business processes; Insurance Company; insurance service; utility function; model of the insurance 
company.
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

У статті зроблено аналіз фіскальної ефективності непрямих податків в Україні протягом 2012–2016 рр. Представлена 
динаміка основних податкових надходжень цього періоду до Зведеного Бюджету України. Наголошено на особливо-
стях податку на додану вартість, акцизного податку та мита. Надано шляхи вдосконалення фіскальної ефективності 
непрямих податків в Україні в порівнянні з країнами Європейського Союзу.
Ключові слова: непрямі податки, податкове навантаження, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, Пода-
тковий кодекс України.

Постановка проблеми. Реформування подат-
кової системи України процес, який не закінчив-
ся навіть з ухваленням Податкового кодексу в 
2010 року. Важливе значення відіграють подаль-
ші дослідження й аналіз фіскальних наслідків 
його запровадження. Неодмінно, на сучасному 
етапі, в умовах швидкого зростання державно-
го боргу в країні питання підвищення фіскальної 
ефективності набуває все більшої актуальності. 
Особливо це стосується непрямих податків, які 
є основою надходжень до Державного бюджету 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
розв’язання проблем, пов’язаних з фіскальною 
ефективністю податків, у тому числі непрямих, 
спрямовані наукові праці багатьох науковців: 
А. І. Крисоватого, В. М. Мельника, В. Л. Андру-
щенка,, І. О. Луніної, В. М. Опаріна, С.І. Юрія та 
ін. Проте, залишається низка питань щодо кла-
сифікації непрямих податків, визначення їх ролі 
та місця у податковій системі України.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в детальному аналізі сучасної фіс-
кальної ефективності непрямих податків задля 
визначення напрямів подальшого вдосконалення 
системи оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальний поділ податків зумовлений в осно-
вному не формами їх справляння, а компетен-
цією органу влади, що встановлює податки, за 
якою їх поділено на загальнодержавні та місцеві 
[1, с. 724]. Перелік перших і других визначено у 
ст. 14 Податкового кодексу України. Також, згід-
но чинного податкового законодавства України, 
усі податки варто поділяти на непрямі та пря-
мі. Однак якщо більш детально проаналізувати 
положення зазначеного кодексу, то можна дійти 
висновку, що до непрямих податків належать по-
даток на додану вартість (ПДВ), акцизний пода-
ток та мито.

Серед особливостей сучасних непрямих по-
датків відомий український вчений М. Кучеря-
венко виділяє такі:

– розірвання формального та реального плат-
ників податків;

– непрямі податки входять як елемент в ціну 
реалізації товару;

– непрямі податки диференціюють складові 
податкового обов'язку, розподіляючи їх між фор-
мальним і реальним платниками;

– об'єктом оподаткування виступає вартість 
обороту;

– законодавчо закріплено підстави перекла-
дення податку з реального платника на фор-
мального;

– поєднання індикативних та фактичних спо-
собів визначення об'єкта оподаткування і форм 
справляння [6, с. 94].

В Україні непрямі податки використовують-
ся у формуванні бюджетних ресурсів держави 
як ефективний інструмент фіскальної політики, 
що дає змогу державі вирішувати проблеми фі-
нансового забезпечення виконання покладених 
на неї функцій [5, с. 341]. В Україні непрямі по-
датки забезпечують значні надходження до бю-
джету (табл. 1).

Так, якщо у 2015 році відносно 2014 році подат-
кові надходження до Зведеного бюджету України 
зросли на 38,1 %, то непрямі податки – на 47,2 %. 
Таким чином, питома вага непрямих податків у 
структурі податкових надходжень збільшилася з 
53,5 %у 2014 році до 57,0 % у 2015 році. Приско-
рене зростання непрямих податків у 2015 році 
відбулося під впливом інфляційного (податки з 
вироблених в Україні товарів – ПДВ та акциз) та 
девальваційного процесу (податки з ввезених в 
Україну товарів – ПДВ, акциз та ввізне мито), а 
також завдяки запровадженню у 2015 році тим-
часового імпортного збору. На 2016 році частка 
непрямих податків запланована на рівні 56,7% 
[7, с. 3]. Перенесення оподаткування на спожи-
вання є загальноєвропейським трендом з метою 
збільшення частки доходів та прибутків у розпо-
рядженні платників податків.

Аналізуючи структуру податкових надхо-
джень до Зведеного бюджету України протя-
гом 2012–2016 рр., варто відмітити значну пито-
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му вагу непрямих податків (44,1% у 2012 році і 
66,3% у 2016 році), що суперечить практиці опо-
даткування країн з сучасною ринковою еконо-
мікою. Світовий досвід підтверджує, що частка 
непрямих податків, до яких відносяться ПДВ і 
акцизний збір, має становити в доходах бюджету 
не більш 10–15%. Також відмінним є те, що пода-
ток на додану вартість в податкових надходжен-
нях до бюджету країни посідає перше місце, тоді 
як у країнах з розвинутою ринковою економікою 
перше місце в структурі податкових надходжень 
посідає податок на доходи громадян [1, с. 725].

Доцільно розглянути місце кожного із непря-
мих податків у податковій системі країни.

Згідно національної термінології ПДВ є фор-
мою універсального акцизу, який нараховується 
та сплачується на кожному етапі руху товарів 
від виробника до споживача. Характерною його 
рисою є те, що даний податок включається в ціну 
товару у вигляді надбавки, тому його кінцевими 
платниками виступають споживачі, а розмір по-
датку для окремого платника визначається вели-
чиною споживання і прямо не залежить від його 
доходів. ПДВ як непрямий податок належить 
до вбудованих стабілізаторів макроекономічного 
регулювання. Автоматичний («вбудований») ста-
білізатор – механізм, який дозволяє зменшити 
циклічні коливання в економіці без проведення 
спеціальної економічної політики [3, с. 56].

У 2016 році на частку ПДВ у доходах зведе-
ного бюджету України припадало 50,6 %, а його 
частка у ВВП становила 16,2 % (рис. 1). Нині жо-
ден інший податок в Україні не забезпечує біль-
ших надходжень до бюджету як частки від ВВП, 
ніж ПДВ, що свідчить про його високу фіскальну 
значимість.

Неодмінно треба зазначити про позитивне 
збільшення надходжень до Зведеного бюджету 
України протягом усього аналізованого періоду. 
Так, порівняно з 2014 роком, у 2015 році надхо-
дження ПДВ збільшилися на 23,3%, а у 2016 році 
на 25,2%, порівняно з попереднім.

Акцизний збір – це непрямий податок, що 
встановлюється на підакцизні товари та включа-
ється в їхню ціну. Суб'єкти підприємницької ді-
яльності зобов'язані сплатити акцизний збір під 
час митного очищення товару, а за алкогольні та 

тютюнові вироби – під час придбання марок ак-
цизного збору. Відшкодування цих коштів буде 
тільки після реалізації товарів споживачам, в 
такому разі матиме місцем мобілізація обігових 
коштів суб'єктів господарювання. Також потріб-
но звернути увагу на те, що імпорту підакцизних 
товарів не дозволяється використовувати векселі 
для розрахунків з бюджетом, що робить немож-
ливим відкласти сплату акцизного збору [1, с. 726]. 

В останні роки надходження акцизного подат-
ку перевищили усі попередні роки майже в двічі 
(рис. 2). Так у 2016 році часка акцизного податку 
у Зведеному бюджеті України становила 15,6%, в 
2015 році 10,9 % відповідно. А його частка у ВВП 

Таблиця 1
Динаміка податкових надходжень Зведеного бюджету в Україні в 2012-2016 рр.

2012 2013 2014 2015 2016
Приріст 2015/2014
абсол. відн.

Доходи бюджету: 445,5 442,8 456,1 652,0 715,5 196,0 143,0
у % до ВВП 31,6 30,4 28,7 32,9 31,6 4,2 -
Податкові надходження: 360,6 354,0 367,5 507,6 599,2 140,1 138,1
у % до ВВП 25,5 24,3 23,2 25,6 26,5 2,5 -
у% до доходів бюджету 80,9 79,9 80,6 77,9 83,8 -2,7 -
Прямі податки: 170,1 175,7 170,8 218,1 259,2 47,3 127,7
у % до ВВП 12,1 12,1 10,8 11,0 11,5 0,3 -
у% до доходів бюджету 38,2 39,7 37,4 33,4 36,2 -4,0 -
у % до ПН 47,2 49,6 46,5 43 43,3 -3,5 -
Непрямі податки: 190,4 178,3 196,7 289,5 340,0 92,8 147,2
у % до ВВП 13,5 12,3 12,4 14,6 15,0 2,2 -
у% до доходів бюджету 42,7 40,3 43,1 44,4 47,5 1,3 -
у % до ПН 52,8 50,4 53,5 57,0 56,7 3,5 -
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Рис. 1. Надходження ПДВ у Зведений бюджет 
України протягом 2012-2016 рр., млн. грн.

Рис. 2. Надходження акцизного податку у Зведений 
бюджет України протягом 2012-2016 рр., млн. грн.
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в 2016 році складає 5%. Порівняно з 2013 роком 
сума надходжень акцизного податку у 2016 році 
збільшилася на 64%, що неодмінно говорить про 
збільшення попиту на акцизні, алкогольні та тю-
тюнові вироби в країні та загальне позитивне 
збільшення доходів у бюджет.

Розглядаючи мито, слід зауважити, що роз-
мір ставки ввізного мита повинен бути економіч-
но обґрунтованим необхідним рівнем підтримки 
виробничого капіталу певних вітчизняних галу-
зей. Такий податок, як мито в більшому обсязі 
призначений для захисту вітчизняного вироб-
ника, тому заниження ставки мита призводить 
до зменшення потенційних можливостей вітчиз-
няного виробництва та знижує його конкурентні 
переваги перед імпортними аналогами [5, с. 346]. 

Однак, в Україні митні платежі акумульовані 
через державний бюджет через економію сус-
пільної праці та виведені з процесу відтворення 
і спрямовані на цілі кінцевого споживання. Проте 
саме це не призводить до позитивних зрушень в 
соціально-економічній діяльності країни.
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Рис. 3. Надходження ввізного мита у Зведений 
бюджет України протягом 2012-2016 рр., млн. грн.

За аналізований період надходження ввізного 
мита постійно збільшуються. Так у 2015 році вони 
склали 39 981,0 млн. грн., що на 68,9 % більше 

ніж у попередньому році. Але маємо, що рівень 
показника у 2016 році складає 20 001,0 млн. грн., 
що на 49,8% менше ніж у 2015 році, що свідчить 
про значні зменшення надходжень до бюджету 
через великі оподаткування та складності ви-
значені політичним становищем країни. Частка 
ввізного мита у 2016 році у загальних податкових 
надходженнях до Зведеного бюджету складає 
3,1%, а у ВВП – 0,98%.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
вки. Непрямі податки відіграють важливу роль 
у податковій системі України, бо саме завдяки 
податку на додану вартість, акцизному збору та 
миту відбувається поповнення бюджету країни, 
тобто виконується фіскальна функція подат-
ків.  Непрямий податок можна пояснити через 
специфічні риси і функціональне призначення: 
ознака сплати – вноситься податок до бюдже-
ту, тобто є посередником між бюджетом і дій-
сним платником – одна особа (суб’єкт податку), а 
сплачує – інша (носій податку або кінцевий спо-
живач). Як ми бачимо, непрямі податки здійсню-
ють дуже вагомий внесок у державний бюджет 
через те, що їхнім об’єктом оподаткування є ви-
трати та споживання товарів і послуг.

Говорячи про вдосконалення фіскальної 
ефективності непрямих податків в Україні, то 
основним напрямом, який застосовується в краї-
нах Європейського Союзу є збільшення акцизних 
ставок, розширення об’єктів оподаткування та 
посилення контролю за рухом підакцизних това-
рів, різні ставки ПДВ на товари та послуги. Але 
навіть якщо ми будемо рівнятись на інші роз-
винуті країни та використовувати їхню модель 
системи податків, то можемо зазнати краху, бо 
кожна країна індивідуальна та має свої особли-
вості, які неодмінно треба враховувати, тому що, 
створюється податковий тягар, який несе кін-
цевий споживач із певною платоспроможністю. 
Так, вдосконалюючи систему податків, неодмінно 
треба враховувати всі особливості країни та її 
населення. 
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Таблиця 1
Кількість підприємств Миколаївської області за їх розмірами у 2012-2016 рр.

Роки Усього, 
одиниць

У тому числі

великі підприємства середні підприємства малі підприємства

одиниць

у % до загальної 
кількості 

підприємств 
регіону

одиниць

у % до загальної 
кількості 

підприємств 
регіону

одиниць

у % до загальної 
кількості 

підприємств 
регіону

2012 10198 12 0,1 384 3,8 9802 96,1

2013 10767 10 0,1 357 3,3 10400 96,6

2014 10449 6 0,1 338 3,2 10105 96,7

2015 10569 7 0,1 333 3,1 10229 96,8

2016 10051 8 0,1 338 3,4 9705 96,5

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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Постановка проблеми. Мале підприємництво 
як суб’єкт економіки існує в Україні більше два-
дцяти років. На ці роки припав найважливіший 
для нього період – період становлення. Створю-
валася нормативно-правова база, яка регулює 
діяльність малого підприємництва, уточнюва-
лися окремі положення та розроблялися меха-
нізми державної політики щодо його підтримки, 
формувалися структури для їх реалізації. В той 
самий час трансформаційні процеси в сільському 
господарстві, запровадження приватної власнос-
ті на землю та інші засоби виробництва зумови-
ли розвиток нових форм господарювання, видів 
сільськогосподарських організацій. Позначилися 
адекватні інституційні зміни в аграрній сфері, в 
формах і розмірах сільськогосподарського вироб-
ництва. Складається нова ситуація в масштабах 
концентрації виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти організації підприємництва в 
країні загалом та в сільському господарстві зо-
крема досліджуються у працях таких вітчизня-
них вчених, як А. В. Антонов, Н. О. Афендікова 
О. М. Кашуба О. М. Матусова Т. Т. Небоженко, 
Г. В. Судак та ін.

Постановка завдання. У статті здійснено ана-
ліз стану та проблем розвитку малого бізнесу в 
економіці Україні, в тому числі і в аграрній галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світовий досвід свідчить про значне поширен-
ня і високої ефективності малого бізнесу в усіх 
сферах економіки, хоча зростає і роль корпора-
тивних структур. У цій сфері, як правило, пе-
реважає частка ініціативних, творчих, ділових 
людей, готових піти на ризик, сприйнятливих до 
нових досягненням в техніці, технологіях. Як по-
казують дослідження наявного стану сучасного 
підприємництва нестабільність політичного се-
редовища негативно впливає не тільки на роз-
виток підприємництва, а й взагалі економічному 
розвитку країни. В своїх дослідження О. М. Ка-
шуба звертає увагу на те, що підприємництво, 
особливо мале і середнє, у першу чергу, реагує 
на негативний вплив дестабілізаційних факторів. 
Така реакція найчастіше знаходить своє вира-
ження у формі скорочення кількості підприємств 
приватного сектору, зниження обсягу виробни-
цтва та чисельності працюючих [5].

Так, наприклад, на сьогодні в Миколаївській 
області підприємства малого бізнесу складають 
96,5 % від загальної кількості підприємств регіо-
ну (табл. 1). 

Причому найбільше підприємницьких струк-
туру було зафіксовано в 2013 р., а саме 10767 од. 
В 2016 р. показник скоротився майже на 5 % по-
рівняно з 2015 р. та на 6,6 % відносно результату 

© Загребаленко К. С., Кареба М. І., 2017
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2013 р.. Дана динаміка характерна і для кількості 
підприємства малого бізнесу. Тобто в 2013 р. їх кіль-
кість була найбільшою, а саме 10400 од., в звітному 
періоді показник скоротився на 5,1% порівняно з 
2015 р. і майже на 7 % у порівняні з 2013 р. (рис. 1).

Потрібно звернути увагу на те, що кількість 
зайнятих працівників на малих підприємствах 
Миколаївської області майже вдвічі перевищує 
показник великих підприємств, а саме: 44,7 тис. 
осіб проти 26,6 тис. осіб. Потребує уваги той 
факт, що в 2016 р. на малих підприємствах було 
зайнято майже на 5,0 тис. осіб менше, ніж в по-
передньому періоді [2]. 

Структура підприємств і організацій Микола-
ївської області за видами економічної діяльності 

свідчить про те, що найбільша кількість малих і 
середніх підприємств припадає на ті сфери еко-
номіки, в яких кількість великих підприємств і 
організацій невелика (рис. 2).

Переважна більшість малих і середніх під-
приємств досліджуваного регіону зосереджено 
в сільському господарстві; оптової та роздрібної 
торгівлі, ремонті автотранспортних засобів, мото-
циклів, побутових виробів і предметів особистого 
користування; у закладах, де організовуються 
операції з нерухомим майном.

Для малих (17,0%) і середніх (24,0%) підпри-
ємств приваблива діяльність в сфері оптової та 
роздрібної торгівлі, що пояснюється, перш за 
все, щодо швидкою окупністю вкладених коштів, 

Рис. 1. Динаміка загальної кількості підприємств Миколаївської області,  
в тому числі малого бізнесу, 2012-2016 рр.

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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стабільним споживчим попитом. У будівництві 
лідируючу роль займають малі підприємства – 
18,9 %, в обробних виробництвах значна част-
ка малих і середніх підприємств зосереджена у 
виробництві харчових продуктів – 39 %, в тек-
стильному і швейному виробництві – 17,1 % [2]. 
Але найбільш привабливою сферою діяльності 
для малих (23,3%) і середніх (50,7%) підприємств 
в даний час є сільське господарство, оскільки 
Миколаївська область – аграрний край. 

Традиційно до малого сільського підприємни-
цтва відносять сільськогосподарські підприєм-
ства, індивідуальних підприємців і товарні гос-
подарства населення, значення яких неухильно 
зростає.

Аналіз наукових публікацій, присвячених 
проблемам малого підприєм-ництва, дозволяє в 
узагальненому вигляді виділити наступні пере-
ваги такої форми організації в сільському госпо-
дарстві:

– надається можливість для творчої саморе-
алізації сільських жителів, зростає число влас-
ників власного бізнесу, що сприяє формуванню 
середнього класу на селі;

– висока мотивація власників-менеджерів, в 
одній особі з'єднується керівник і власник, під-
приємець особисто займається управлінням сво-
їм бізнесом, самостійно і оперативно приймає 
управлінські рішення, всі ризики бере на себе і 
несе за зобов'язаннями майнову відповідальність;

– залучаються фінансові ресурси громадян в 
аграрну сферу;

– випускається невеликий асортимент сіль-
ськогосподарської продукції, постачання її неве-
ликими партіями для дрібних споживачів, що не 
вигідно великим підприємствам;

– створюють нові робочі місця, забезпечують 
доступ до праці сільським жителям, які не мають 
власного бізнесу або роботи, що стримує відтік 
населення з сільської місцевості;

– близькість до місцевих ринків, встановлен-
ня тісних, довірчих від-носин з постійними клієн-
тами, пристосування до їхніх потреб, запитів;

– мобільність, гнучкість виробничої програми 
з урахуванням змін кон'юнктури ринку;

– можливість подальшої концентрації вироб-
ництва, розвитку до розмірів середнього підпри-
ємства, використовуючи ефект масштабу;

– відсутність ієрархічної структури управ-
ління, його оперативність, незначні управлінські 
витрати, ефективний контроль за заходом і ре-
зультатами праці найманого персоналу невелику 
чисельність;

– зменшується ризик великих економічних 
втрат;

– формується конкурентне середовище, що 
протидіє монополізму;

– менше обмежень для інноваційних ініціа-
тив, своєчасного впрова-дження науково-техніч-
них досягнень;

– весь отриманий прибуток після сплати по-
датків надходить в особисте розпорядження під-
приємця;

– схильність до заощадження та інвестуван-
ня, інвестиції не відволі-каються на створення 
всього комплексу обслуговуючих та допоміжних 
виробництв, тому порівняно низька капіталоміст-

кість, в т.ч. завдяки використанню не дорогих бу-
дівель, споруд.

Поряд із галузевими особливостями сільського 
господарства, сам сектор малого підприємництва 
у ньому, характеризується на думку В. К. Збар-
ського низкою інших специфічних моментів: в 
межах одного малого підприємства відбувається 
суміщення декількох видів діяльності, немож-
ливість, в більшості випадків, орієнтуватися на 
однопродуктову модель розвитку; управління 
суб’єктом малого підприємництва вимагає від 
його власника виконання практично всіх функцій 
щодо прийняття рішення і ризиків; прагнення до 
максимальної самостійності; практично відсутня 
можливість навіть в успішно функціонуючих ма-
лих підприємств вийти за межі локальних рин-
ків, в тому числі й на міжнародні ринки [4].

У малих сільськогосподарських підприєм-
ствах добре приживається су-часна концепція 
управління, коли управління здійснюється біз-
нес-процесом в цілому, замість управління по 
блокам: галуззю, персоналом і т.д. Малі сільсько-
господарські підприємства виконують такі функ-
ції, які можна представити як виробничі, еконо-
мічні, соціальні та екологічні (рис. 3).

Потрібно відмітити, що для малих підпри-
ємств, як для найбільшої категорії підприєм-
ницьких структур на селі, сьогодні актуальною є 
функціональна диверсифікація, що представляє 
собою перерозподіл функцій, які виконуються 
підрозділами або службами сільгосппідприєм-
ства, за рахунок їх передачі зовнішнім органі-
заційним структурам на основі горизонтальної 
або вертикальної кооперації або інтеграції, на-
приклад передача функцій маркетингу та збуту 
районному збутовому кооперативу.

Схильність малих сільськогосподарських то-
варовиробників до співпраці визначається рядом 
факторів: по-перше, вони, як правило, не мають 
власної і розвиненою виробничої інфраструкту-
ри; по-друге, для виходу на ринок виникає необ-
хідність формування більших партій однорідної 
за якістю сільськогосподарської продукції, ніж це 
має кожен товаровиробник окремо. Так, напри-
клад, аналіз ємності ринку попередньо обраного 
виду діяльності важлива для організації збуту, 
бо чим вона вища (ширше), тим у підприємства 
більше шансів реалізувати свою продукцію, зна-
йти споживача. Дослідження цього інформатив-
ного спектру зручніше і точніше, з точки зору 
достовірності інформації, проводи в кооперації з 
іншими підприємствами на рівні району або ре-
гіону. Оцінка рівня фактичної насиченості ринку 
даною продукцією особливо необхідна для її ви-
дів специфічних, тобто які раніше не поставля-
лися, оскільки в цьому випадку будуть потрібні 
великі витрати на просування товару, а отже, 
вибір певної стратегії поведінки на ринку.

По-третє, дрібні виробники в основному орі-
єнтуються на сучасну техніку, яка окупається 
при значних обсягах механізованих робіт, але 
з економічних міркувань не можуть придбати 
весь комплекс машин; по-четверте, дрібні това-
ровиробники користуються загальною дорожньої 
мережею, об'єктами соціальної інфраструктури, 
стан яких їх не задовольняє, але є необхідність 
їх покращувати спільними зусиллями.
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Реалізація в повній мірі всіх функцій дозво-
ляє суб’єктам господарювання в аграрній сфері 
отримувати високі кінцеві виробничі економічні і 
соціальні результати. 

Проте, незважаючи на позитивні тенденції в 
розвитку малого і середнього бізнесу, на ефек-
тивну політику держави, в практичній діяльності 
мале і середнє підприємництво, в тому числі і 
в сільському господарстві, стикається з певни-
ми труднощами, серед яких нестійкість і неза-
вершеність законодавчої бази, що регулює ді-
яльність малого та середнього бізнесу; високий 
рівень оподаткування; ускладненість системи 
збору податків; недостатність власного капіта-
лу і оборотних коштів; труднощі з отриманням 
банківських кредитів; нестача кваліфікованих 
кадрів; складності з орендою виробничих площ; 
висока орендна плата, слабка виробничо-техніч-
на і ресурсна база.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Трансформаційні процеси в сільському госпо-
дарстві України за роки незалежності зумовили 
розвиток нових форм господарювання, позна-

чилися зміни в розмірах сільськогосподарсько-
го виробництва. Ознакою часу стало поширення 
малих сільськогосподарських підприємств. В Ми-
колаївській області підприємства малого бізнесу 
складають 96,5 % від загальної кількості підпри-
ємств регіону.

Малі сільськогосподарські підприємства ство-
рюються в основному при реорганізації (поділ, 
виділення) великих сільськогосподарських під-
приємств і при їх банкрутстві, коли майно по 
частинах набувають інші власники, а земель-
ний масив дробиться. Частина таких підпри-
ємств утворюються в результаті укрупнення, 
злиття фермерських та особистих господарств і 
реєстрації їх як комерційних організацій, тобто 
юридичного лиця.

Природні умови і ринок дають товаровироб-
никам однакові можливості для успіху в бізне-
сі. Ефективність господарської діяльності малих 
сільськогосподарських підприємств залежить від 
багатьох факторів: масштабу (розмірів) вироб-
ництва, його технічної оснащеності, кваліфіка-
ції кадрів, застосування нових технологій і т.д. 
Їх застосування в комплексі дозволяє досягати 
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Рис. 3. Функції малих сільськогосподарських підприємств
Джерело: згруповано автором
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малим підприємствам аграрної галузі досить ви-
соких кінцевих результатів, прибутковості ви-
робництва.

Підвищенню ефективності діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств сприяє форму-
вання інфраструктури підтримки малого агро-
бізнесу, вдосконалення фінансово-економічного 
механізму, розвиток міжгосподарської коопера-
ції. Шляхом розвитку кооперації усуваються ба-
гато недоліків дрібного виробництва. Кооперація 
примножує сили, розширює межі дрібного ви-
робництва, підвищує рівень концентрації різних 
сфер виробничої діяльності (постачання, збут, 

агросервісних обслуговування), включає дрібне 
виробництво в ринкову інфраструктуру, в реа-
лізацію досягнень науково-технічного прогресу. 

Стримують розвиток підприємницької ді-
яльності високі ціни на енерго-ресурси та ко-
мунальні послуги, відсутність доступної ділової 
інформації про стан ринку, ресурсах, держав-
них і муніципальних замовленнях, нормативних 
правових актах. вважаємо, що перспективи роз-
витку малого та середнього підприємництва як 
загалом в країні, так і в аграрній сфері зале-
жать безпосередньо від вирішення перерахова-
них проблем.
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Постановка проблеми. Сучасні міжнародні 
економічні відносини зазнали впливу посилених 
процесів глобалізації та світових інтеграційних 
процесів, прискорення науково-технічного про-
гресу, підвищення рівня конкуренції. Зміни у на-
вколишньому середовищі, політичній, економіч-
ній та соціально-культурній системах впливають 
на функціонування підприємств на світових рин-
ках. В таких умовах не можливо обійтись без ро-
зуміння світових тенденцій в бізнесі та визнання 
існування множини культур та управлінських 
підходів до прийняття управлінських рішень в 
різних країнах.

На сучасному етапі розвиток промислових 
підприємств в країні пов’язаний із рядом про-
блем, а в першу чергу із відсутністю розуміння 
та досвіду використання перспектив світового 
ринку: технологічних можливостей, інтернаці-
ональне розширення збутової діяльності, нових 
способів отримання прибутку. Тому актуальним 
питанням дослідження є застосування та адапта-
ція загальновідомих управлінських аспектів вну-
трішнього ринку на зовнішньому. Однак склад-
ність такої трансформації суттєво збільшується, 
так як необхідно враховувати та розрізняти спе-
цифічні міжнародні та національні особливості 
ведення бізнесу.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в проведення порівняльної харак-
теристики та оцінка особливостей національної 
та міжнародної економічної діяльності підприєм-
ства на світовому ринку.

Аналіз публікацій та останніх досліджень. 
Значний внесок у розвиток теорії і практи-
ки стратегічного управління внесли зарубіж-
ні дослідники серед яких: Д. Аакер [1, с. 153], 
А. Акофф [2, с. 99], І. Ансофф [3, с. 55], Р. Дафт 
[4, с. 39], Р. Каплан [5; 6; 7]. У той час слід зазна-
чити, що українськими вченими питання розкри-
то слабко та стосується лише висвітлення про-
блем окремих галузей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Коли підприємство приймає рішення щодо ве-
дення бізнесу на зовнішніх ринках, керівництво 

повинно вирішити, яку діяльність, що виявиться 
вартісною варто розмістити на ринку. Режими 
виходу на ринок розрізняють за ступенем вико-
ристання ресурсів на певному цільовому ринку і 
рівню операційної присутності підприємства на 
певній території.

Організаційні форми виходу на закордонні 
ринки поділяються на дві групи (рис. 1):

Вважаємо, що вибір форми виходу на зару-
біжний ринок залежить від типу підприємства, 
що виходить на цільовий ринок, і, як наслідок, 
від його можливостей вибрати ту чи іншу фор-
му, яка визначається за досвідом здійснення ді-
яльності на зовнішніх ринках. Класифікація під-
приємств, які планують здійснювати міжнародну 
економічну діяльність, показана на рис. 2.

Перша група організаційних форм виходу на 
зовнішні ринки включає в себе практично всі 
форми, які використовуються на початкових рів-
нях транснаціоналізації бізнесу. Вони характери-
зуються незначним ризиком здійснення міжна-
родних комерційних операцій, але в той же час і 
рівень контролю за результатами зовнішньоеко-
номічної діяльності невисокий.

Друга група включає в себе форми, які вико-
ристовуються при високому ступені транснаціо-
налізації бізнесу компанії. Незважаючи на те, що 
ці форми пов’язані з більш високим рівнем ри-
зику, в даному випадку компанія отримує біль-
ший контроль за результатами своєї діяльнос-
ті, прибутковість цих міжнародних комерційних 
операцій значно вище: передбачається участь в 
прибутку або новоствореної компанії, або в при-
бутку від виробництва відповідно до вкладених 
інвестицій. Ці форми використовуються на етапі 
пошуку надійних партнерів та є досить гнучки-
ми, бо компанія не задоволена своїми партнера-
ми може змінити їх в будь-який момент.

Існує безліч факторів, які спонукають органі-
зації розробляти міжнародний варіант стратегіч-
ного розвитку а розширення їх діяльності поза 
межі однієї країни: порівняльна характеристика 
основних рис національної діяльності організа-
ції та діяльності, здійснюваної за національними 
кордонами, представлена у табл. 1).

© Давидюк Л. П., Зотько Ю. Ю., 2017
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Як правило, підприємство, що певний час 
працює в одній країні, проходить кілька стадій, 
щоб стати глобальним. Кожна наступна стадія 
вимагає великих глобальних інвестицій і, отже, 
пов’язана з зростаючим ризиком (рис. 3).

В результаті інтернаціоналізації підприєм-
ство виявляється на новій і часто невідомої те-
риторії. Менеджерам доводиться вивчати нові 
способи ведення бізнесу, а також адаптувати і 
модифікувати управлінську практику, яку вони 

Рис. 2. Класифікація підприємств, що виходять на світовий ринок
Джерело: складено автором на підставі [1, с. 133]

Рис. 1. Класифікаційні форми виходу компаній на закордонні ринки
Джерело: складено автором на підставі [2, с. 214]
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Підприємства, орієнтовані на зовнішній ринок 

Підприємства, що 
мають достатній досвід 
роботи на закордонних 
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Підприємства, що не 
мають досвіду ведення 
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Підприємства, що не 
мають досвіду ведення 

ЗЕД, але прагнуть вийти 
на світові ринки 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика основних рис національної діяльності організації та діяльності, 

здійснюваної за національними кордонами [7, с. 203]
Робота на внутрішньому ринку Робота на зовнішньому ринку

1. Ціль – отримання прибутку за рахунок викорис-
тання конкурентних переваг в рамках однієї країни 
та її регіонів

1. Ціль – отримання прибутку з використанням мож-
ливостей різних країн та регіонів

2. Розширення ринків, використання перспективних 
ресурсів, застосування законодавчих, політичних, со-
ціальних можливостей в середині країни

2. Розширення ринків, отримання перспективних 
ресурсів ( в глобальному масштабі), використання 
законодавчих, політичних, соціальних, культурних 
можливостей в різних країнах, а також з викорис-
танням міждержавної взаємодії

3. Обсяг, ріст та складність бізнесу варіюється в 
залежності від охвату ним різних етапів системи 
«НДДКР – виробництво – продажі – сервіс» від ди-
версифікації бізнесу всередину країни

3. Обсяг, ріст та складність бізнесу змінюються за-
лежно від числа країн перебування, глибини залу-
чення кожної країни в систему «НДДКР – виробни-
цтво – продажі – сервіс» підприємства

4. Діяльність здійснюється у внутрішньодержавному 
культурному середовищі, та національна культурна 
складова не відіграє визначної ролі в бізнесі

4. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності перед-
бачає роботу в різному культурному середовищі, і 
його ефективність в більшій мірі чи в меншій зале-
жить від національної культурної складової

5. Здійснюючи діяльність на національному ринку, 
можливості підприємства обмежені країною

5. Здійснюючи діяльність на міжнародному ринку, 
підприємство має можливість використовувати пере-
ваги, які існують поза межами країни локалізації

6. Організація діє в умовах достатньо визначеного зо-
внішнього середовища

6. Організація орієнтована на зовнішній ринок, діє 
в умовах динамічного зовнішнього середовища, що 
характеризується посиленими процесами глобалізації 
світової економіки

7. Низький рівень ризику 7. Високоризикова діяльність
8. Конкуренція в рамках національних кордонів 8. Конкуренція в глобальному масштабі, переймає 

характер гіперконкуренції
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використовували на вітчизняному ринку. Тому 
інтернаціоналізацію розглядають як послідовний 
процес, за допомогою якого компанії поступово 
освоюють нові ринки, акумулюють знання і на-
рощують свої можливості. Поетапне міжнародне 
розширення означає, що спочатку підприємства 
використовують спеціальні режими виходу на 
нові ринки, завдяки чому набувають додаткові 
знання і зменшують ризик для своїх активів.

Коли прийнято первинне рішення про вихід 
на ринок, фірма поступово розширює свою при-
сутність на ньому. В даному контексті зазначимо, 
що, як правило, в процесі глобалізації компанія 
проходить через ряд етапів (табл. 2).

На внутрішньому етапі ринковий потенціал 
обмежується країною походження компанії, ви-
робництво і маркетинг ведуться в межах її вну-
трішнього ринку. Однак менеджерам відомо про 
переваги операцій в глобальному середовищі і 
вони розглядають варіанти виходу на міжнарод-
ний ринок.

На міжнародному етапі зростає частка екс-
порту компанії і компанія переходить до мульти-
регіональної стратегії, яка передбачає, що рівень 
конкуренції в кожній країні різний. Дизайн това-
ру, маркетинг, реклама, застосовування техноло-
гії та інші аспекти діяльності підприємства адап-
туються до специфічних потреб кожної країни, 
вимагаючи високого рівня чутливості до місцевих 
культурних особливостей. Зазвичай компанії на 

цій стадії використовують міжнародні підрозділи 
для роботи з маркетингом товарів індивідуально 
в кожній країні. 

На другій стадії менеджери намагаються ви-
вести свою компанію на міжнародний рівень, 
тобто відбувається міжнародна торгівля про-
дукцією. Підприємство може прийняти рішення 
вийти на глобальний ринок за рахунок імпорту 
продуктів, тобто почавши продавати на своєму 
національному ринку вироблену за кордоном 
продукцію. І експорт, і імпорт є незначними кро-
ками до глобалізації бізнесу, які потребують мі-
німальних капіталовкладень і ризику. Більшість 
компаній спочатку виходять на глобальний ринок 
саме цим способом. Друга стадія здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності може бути також 
організована в формі управління за контрактом. 
В даному випадку компанія експортує не товар, 
а управлінські послуги, найчастіше здійснювані в 
формі консультацій для іноземних компаній. Да-
ний вид проникнення на зовнішній ринок широко 
застосовується в країнах, що розвиваються, ма-
ють капітал і виконавчий персонал, про кваліфі-
кований персонал у дефіциті.

На третій стадії менеджери здійснюють ве-
ликі капіталовкладення, починаючи виробляти 
продукти на зарубіжних фабриках і заводах, 
тобто здійснюючи діяльність у формі підрядно-
го виробництва, окремий випадок якого – аут-
сорсинг. Закордонне підприємство приймає на 

Рис. 3. Стадії переходу національної компанії на глобальний рівень
Джерело: складено автором на підставі [2, с. 135]
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Стадія 1 
(Внутрішній етап) 

Стадія 2 
Пасивний стан 

(Міжнародний етап) 
Міжнародна торгівля 
(експорт продукції чи 
послуг в інші країни; 
імпорт продуктів чи 

послуг; управління по 
контракту) 

Стадія 3 
(Міжнародний етап) 

Початкові активні 
дії 

Підрядне виробництво 
(найм закордонних 
представників чи 

підписання контрактів 
із закордонними 

виробниками) 

Стадія 4 
(Мультинаціональний

/ глобальний етап) 
Постійна 

міжнародна 
діяльність 

Прямі інвестиції 
(ліцензування чи 

франчайзинг; 
стратегічні альянси і 

сумісні підприємства; 
закордонний філіал; 
нові підприємства 
(зарубіжні дочірні 

підприємства) 

Таблиця 2
Етапи глобалізації діяльності підприємства

Фактор\ Етап Внутрішній Міжнародний Мультинаціональний Глобальний
Стратегічна орієн-
тація

Внутрішня Експорт, мультире-
гіональна

Мультинаціональна Глобальна

Стадія розвитку Не залучена в між-
народну діяльність

Конкурентне позиці-
онування, початкове 
залучення в міжна-
родній діяльності

Активне ведення 
міжнародних опера-
цій

Глобалізація опе-
рацій

Культурологічна 
чутливість

Майже не важлива Дуже важлива Дуже важлива Критично важлива

Джерело: складено автором на підставі [6]
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себе зобов’язання виготовляти на власних вироб-
ничих потужностях продукцію, придбання якої 
гарантується вітчизняною компанією довгостро-
ковим договором. При використанні даної форми 
виходу на зарубіжний ринок компанії не вдають-
ся до постійного фізичного присутності співро-
бітників компанії за кордоном. Замість цього такі 
компанії зазвичай направляють своїх працівни-
ків в регулярні відрядження, під час яких вони 
зустрічаються з зарубіжними споживачами, або 
наймають закордонних агентів і брокерів, які 
представляють асортимент компанії за кордоном.

На мультинаціональної / глобальної стадії ме-
неджери докладають значних зусиль для виходу 
їх підприємств на міжнародні ринки з допомогою 
методів ліцензування або франчайзингу, органі-
зації стратегічних альянсів або спільних підпри-
ємств, іноземних філій або повністю власних під-
приємств за кордоном (пряме інвестування).

На мультинаціональному етапі маркетингові 
та виробничі потужності компанії розміщуються 
в різних країнах світу. Більше 30% обсягу про-
дажів припадає на поставки в інші держави. Ці 
компанії використовують підхід з позиції гло-
балізації, що означає, що вони концентрують-
ся на поширенні аналогічних товарів у багатьох 
країнах.

На глобальному етапі розвитку компанія вже 
не прив’язана до жодної країни. Такі компанії 
працюють в глобальному масштабі, продаючи то-
вари і закуповуючи ресурси в країнах, які про-
понують найбільш вигідні умови. На цьому етапі 
власність, контроль і вище керівництво компанії 
розподіляється по декількох країнах світу.

Так, управлінський персонал може скориста-
тися методом ліцензування або франчайзингу, на 
право використання закордонними партнерами 
свого фірмового замовлення, технології або тех-
нічних характеристик продукції їх організацій, 
за що останні платять ліцензіарові певну части-
ну свого прибутку, як правило, грунтуючись на 
обсягах продажів. Відмінності між ліцензуванням 
та франчайзингом полягають в тому, що: по – 
перше, ліцензування використовується в осно-
вному виробничими підприємствами, а фран-
чайзинг – сервісними; по-друге, якщо ліцензіат, 
як правило, зберігає власну назву і систему ви-
робництва, то франчайзі погоджується діяти під 
маркою і за правилами компанії – франчайзера.

Стратегічними альянсами називають парт-
нерські відносини між організацією і зарубіжною 
компанією, в ході яких вони спільно використо-
вують ресурси і досвід для розробки нових видів 
товарів і послуг або для створення нових вироб-
ничих потужностей з метою досягнення пев-
них комерційних цілей, для отримання синергії 
об’єднаних і взаємодоповнюючих стратегічних 
ресурсів компанії. Крім цього, партнери спільно 
несуть ризик за діяльність альянсу.

Існує також специфічний тип стратегічного 
альянсу, при якому партнери заради певних ді-
лових цілей створюють нову окрему, незалежну 
організацію – спільне підприємство. Такі парт-
нерства являють собою швидкий і менш доро-
гий спосіб, що дозволяє компаніям більш успішно 

конкурувати на світовому ринку, ніж якби вони 
робили це в поодинці.

Ще однією формою прямих інвестицій є ство-
рення зарубіжного філії, повністю підконтроль-
ного прагне вийти на міжнародний ринок компа-
нії – окреме і незалежне виробниче підприємство 
або офіс, але без права юридичної особи.

Найбільш ризикована і витратна форма пря-
мих інвестицій – створення нового підприєм-
ства (зарубіжні дочірні компанії) – передбачає 
створення фірми, що належить головної компа-
нії (в тому числі і на 100%) і зареєстрованої як 
юридична особа за законодавством приймаючої 
країни.

Пряме інвестування – найбільш повна форма 
залучення до діяльності на зарубіжному ринку – 
являє собою використання капіталу для створен-
ня за кордоном власних складальних або вироб-
ничих підприємств. По мірі накопичення фірмою 
досвіду експортної роботи і при досить великому 
обсязі зарубіжного ринку, виробничі підприєм-
ства за кордоном обіцяють їй істотні вигоди.

На відміну від такої поступової інтернаціона-
лізації, яку вибирають багато великих і усталені 
фірми, деякі малі компанії на ранніх стадіях сво-
го розвитку виходять на закордонні ринки швид-
ко, використовуючи для декількох різних країн 
різні режими. Їм доводиться в цьому випадку од-
ночасно керувати процесом інтернаціоналізації 
і розвивати стратегію і інфраструктуру, проте 
часто їм не вистачає необхідних для цього знань 
і досвіду.

Крім вибору ринку для здійснення міжнарод-
ної діяльності, компанії, наступної таких страте-
гій, як «Підрядне виробництво» або «Створення 
Стратегічних альянсів (Спільних підприємств»), 
необхідно провести аналіз потенційних партнерів 
здійснення діяльності.

Критерії вибору іноземного партнера і ризи-
ки, пов’язані зі спільною підприємницькою ді-
яльністю, відображені в Додатку 6. Відзначимо, 
що пріоритет того чи іншого фактора буде визна-
чатися цільовим ринком здійснення зовнішньое-
кономічної діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
аналізувавши положення щодо стратегічного 
управління підприємствами, орієнтованими на 
зовнішній ринок, вважаємо, що процес виходу 
фірм на міжнародні ринки слід розглядати як 
процес поступового розвитку. Відмінності між 
добре відомим і навіть іноді безпечним внутріш-
нім ринком і далеким і ризикованим зарубіжним 
ринком здаються настільки великими, що бага-
тьом фірмам краще поступове їх подолання. Тому 
плануючи розширення діяльності на зовнішні 
ринки варто визначити усі «за» та «проти»,які 
можуть вплинути на розвиток бізнесу за кордо-
ном, покроково спланувати кожну стадію виходу 
на інтернаціональний ринок та можливі ризики, 
котрі можуть виникнути як і під час вдалого ви-
ходу на ринок, так і провалу діяльності. Оцінюю-
чи потенціал підприємства варто в першу чергу 
визначити конкурентоспроможність виготовле-
ної продукції/послуг, що надаються та способи і 
заходи їх просування на світовому ринку.
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КОМПЛЕКСНА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА  
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.)

У статті здійснено комплексну економічну оцінку туристично-рекреаційних ресурсів Львівської області. Проаналізовано 
туристичні потоки у Львівській області, розподіл туристів, обслужених суб'єктами туристичної діяльності, за ме-
тою поїздки та видами туризму, колективні заклади розміщування у Львівській області, готелі та аналогічні за-
клади розміщування та спеціалізовані заклади розміщування. Оцінка туристично-рекреаційних ресурсів Львівської 
області показала, що при зростанні кількості туристів загалом, скоротилася кількість іноземних туристів. Також 
аналіз показав зростання кількості готелів та аналогічних закладів розміщення і зменшення спеціалізованих закладів 
розміщування. Наведені проблеми розвитку туристично-рекреаційних ресурсів у Львівській області. Запропоно-
вано заходи для підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу сільських гірських 
територій Львівської області. Також запропоновано розвиток «зеленого» (сільського) туризму.
Ключові слова: оцінка, рекреація, ресурси, туризм, туристично-рекреаційний потенціал. 

Постановка проблеми. На даний час у Львів-
ській області і в Україні загалом відбувається 
становлення економічної та інфраструктурної 
основи для організації відпочинку. Як відомо, ту-
ристично-рекреаційні ресурси перебувають не в 
найкращому фінансовому становищі. Такий стан 
справ зумовлює недостатнє наповнення бюджетів, 
відсутність робочих місць, зростання бідності на-
селення і відсутність розвитку інфраструктури. 
Львівська область володіє значним туристично-
рекреаційним потенціалом, а отже має всі переду-
мови, щоб увійти до числа найбільш туристично 
розвинених регіонів України у цьому відношенні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням оцінювання розвитку туризму займалися 
такі провідні науковці, як Биркович В. І. [1], Галич 
О. А. [2], Карчевсьа Е. [3], Малахова С. О. [5], Мі-
гущенко Ю. В. [6; 7], Папп В. В. [8], Савіцька О. П. 
[9], Скрипник В. В. [10], Шахраюк-Онофрей С. І. 
[13] та інші. Проте, на сьогодні відсутнє комплек-
сне дослідження економічної оцінки туристично-
рекреаційних ресурсів Львівської області, що і 
зумовило вибір теми цієї наукової статті.

Постановка завдання – здійснити комплексну 
економічну оцінку туристично-рекреаційних ре-
сурсів Львівської області.

Виклад основного матеріалу. Упродовж 
останнього десятиліття у світі динамічно розви-
вається екологічний туризм. За деякими оцін-
ками, частка екотуризму вже становить майже 
20% від усього ринку світового туризму. Львів-
ська область має значний потенціал для того, 
щоб стати важливим осередком екологічного ту-
ризму. Запорукою ділової й інвестиційної актив-
ності розвитку туризму є ефективне рекреаційне 
освоєння та використання значної кількості при-
родоохоронних територій. Це сприятиме інтенси-
фікації розвитку туристичної інфраструктури та 
вдосконаленню територіальної організації турис-
тичної діяльності. Практика роботи багатьох за-
повідників і національних парків світу засвідчує, 
наскільки важливою є роль туризму для досяг-
нення їхнього фінансового самозабезпечення за 
умови збереження екологічної рівноваги [8].

Туристичний та ресторанний бізнес дедалі 
більше набуває впливу на розвиток економіки 

та соціальну сферу регіону. Використання гео-
графічного положення регіону є одним із пріо-
ритетних напрямків розвитку регіональної по-
літики у сфері туризму. Істотно розширюється 
поле в економіці регіону, знаходить нові риси 
та імпульси розвитку й ресторанний бізнес. 
Вирішуючи основні проблеми, що постають на 
шляху розвитку туризму та ресторанного гос-
подарства, забезпечення високої якості стає 
невід’ємною умовою функціонування закладів 
сфери гостинності. Розглядаючи питання дер-
жавного регулювання туризму в регіоні, мож-
на визначити тенденцію щодо збільшення ролі 
державних органів у туристичному розвитку 
прикордонних регіонів [10].

Отже, для досягнення мети даної статті здій-
снимо оцінку туристично-рекреаційних ресурсів 
Львівської області на основі динаміки основних 
показників. Туристичні потоки у Львівській об-
ласті впродовж 2012-2016 років наведені у табл. 1.

Отже, позитивною була динаміка протягом 
досліджуваного періоду по кількості туристів, 
обслужених суб`єктами туристичної діяльнос-
ті (на 46,6%), туристах-громадянах України, які 
виїжджали за кордон (17,5%) та по внутрішніх 
туристах (138,8). На нашу думку, така тенденція 
по внутрішніх туристах спричинена тим, що на 
сьогоднішній час м. Львів є туристичним центром 
України. Щодо негативної динаміки, то вона спо-
стерігалася по таких показниках, як іноземні 
туристи (-56%), що на нашу думку спричинено 
ситуацією на Сході України та кількість екскур-
сантів (-47,4%).

Розподіл туристів, обслужених суб'єктами 
туристичної діяльності, за метою поїздки та ви-
дами туризму у Львівській області впродовж 
2012-2016 років поданий у табл. 2.

Таким чином, обслугованих туристів за вказа-
ний період побільшало на 46,6%, з яких виїзних 
побільшало на 17,5%, а внутрішніх – на 138,8%. 
В’їзних (іноземних) туристів поменшало ж на 56%.

Колективні заклади розміщування у Львів-
ській області впродовж 2012-2016 років наведені 
у табл. 3.

Отже, кількість колективних закладів роз-
міщування у Львівській області впродовж 

© Іванова К. О., 2017



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 51

4 (17), October 2017

Таблиця 1
Туристичні потоки у Львівській області впродовж 2012-2016 років, осіб

Назва показника
Роки Відхилення 

відносне, %2012 2013 2014 2015 2016
Кількість туристів, обслужених суб`єктами 
туристичної діяльності – всього 124 013 188 520 92 128 112 472 181 827 46,6

іноземні туристи 19 033 16 162 2 015 3 057 8 370 -56
туристи-громадяни України, які виїжджали 
за кордон 63 706 131 530 61 465 60 830 74 877 17,5

внутрішні туристи 41 274 40 828 28 648 48 585 98 580 138,8
Кількість екскурсантів 33 508 22 184 26 901 15 002 17 637 -47,4

Джерело: складено на основі даних Головного управління Статистики у Львівській області

Таблиця 2
Розподіл туристів, обслужених суб'єктами туристичної діяльності,  

за метою поїздки та видами туризму у Львівській області впродовж 2012-2016 років, осіб

Назва показника
Роки Відхилення 

відносне, %2012 2013 2014 2015 2016
Усього обслуговано туристів 124 013 188 520 92 128 112 472 181 827 46,6
в`їзних (іноземних) туристів 19 033 16 162 2 015 3 057 8 370 -56
виїзних туристів 63 706 131 530 61 465 60 830 74 877 17,5
внутрішніх туристів 41 274 40 828 28 648 48 585 98 580 138,8

Джерело: складено на основі даних Головного управління Статистики у Львівській області

Таблиця 3
Колективні заклади розміщування у Львівській області впродовж 2012-2016 років, одиниць

Назва показника
Роки Відхилення 

відносне, %2012 2013 2014 2015 2016
Кількість закладів, одиниць 325 342 340 331 343 5,5
Кількість ліжок (місць), одиниць 31 555 32 003 32 746 33 626 30 869 -2,2
Кількість розміщених, осіб 680 744 717 829 619 544 715 333 861 250 26,5
кількість розміщених іноземців, осіб 143 334 146 317 56 018 75 428 106 830 -25,4

Джерело: складено на основі даних Головного управління Статистики у Львівській області

Таблиця 4
Готелі та аналогічні заклади розміщування у Львівській області  

впродовж 2012-2016 років, одиниць

Назва показника
Роки Відхилення 

відносне, %2012 2013 2014 2015 2016
Кількість закладів, одиниць 247 272 273 273 287 16,2
кількість номерів у закладах, одиниць 7 344 7 737 8 103 8 513 8 805 19,9
Місткість, місць 15 365 16 194 16 796 17 759 17 949 16,8

Джерело: складено на основі даних Головного управління Статистики у Львівській області

Таблиця 5
Спеціалізовані заклади розміщування у Львівській області впродовж 2012-2016 років, одиниць

Назва показника
Роки Відхилення 

відносне, %2012 2013 2014 2015 2016
Кількість закладів, одиниць 78 70 67 58 56 -28,2
кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням, 
одиниць 50 48 48 45 40 -20

кількість санаторіїв-профілакторіїв, одиниць 5 5 4 0 0 -100
кількість будинків і пансіонатів відпочинку, одиниць 4 4 3 4 4 0
кількість баз та інших закладів відпочинку, одиниць 19 13 12 9 12 -36,8

Джерело: складено на основі даних Головного управління Статистики у Львівській області

2012-2016 років зросла на 5,5% при зменшенні у 
них кількості ліжок на 2,2%. Кількість розміще-
них осіб зросла на 26,5%, проте кількість розмі-
щених іноземців знизилася на 25,4%.

Готелі та аналогічні заклади розміщування у 
Львівській області впродовж 2012-2016 років на-
ведені у табл. 4.

Щодо готелів та аналогічних закладів розміщу-
вання у Львівській області впродовж 2012-2016 ро-
ків, то їх кількість зросла на 16,2%, як і кількість 
номерів у них (19,9%) та їх місткість (16,8%). 

Спеціалізовані заклади розміщування у 
Львівській області впродовж 2012-2016 років по-
дані у табл. 5.
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Отже, кількість спеціалізованих закладів 
розміщування у Львівській області впродовж 
2012-2016 років зменшилася на 28,2%. Кількість 
санаторіїв та пансіонатів з лікуванням зменши-
лася на 20%, кількість санаторіїв-профілакторі-
їв – на 100%, а кількість баз та інших закладів 
відпочинку – на 36,8%, що звичайно чинить не-
гативний вплив на розвиток саме рекреаційної 
складової туристично-рекреаційних ресурсів. 

Таким чином, оцінка туристично-рекреацій-
них ресурсів Львівської області показала, що при 
зростанні кількості туристів загалом, скоротила-
ся кількість іноземних туристів. Також аналіз по-
казав зростання кількості готелів та аналогічних 
закладів розміщення і зменшення спеціалізова-
них закладів розміщування. А отже, туристична 
складова у Львівській області є більш розвину-
тою ніж рекреаційна. 

Незважаючи на позитивні передумови розви-
тку туристично-рекреаційних ресурсів у Львів-
ській області невирішеними залишається низка 
проблем [7]:

– незадовільний стан туристичних об’єктів; 
– незадовільний матеріально-технічний стан 

закладів культури та мистецтва; 
– відсутність сучасних систем охорони, що 

призводить до втрати окремих цінних експонатів 
з музеїв, галерей);

– незадовільний стан доріг та відсутність 
під’їздів до багатьох туристичних об’єктів;

– низький рівень транспортних послуг усіх 
видів;

– недостатність інформаційно-маркетинго-
вого забезпечення просування туристичних та 
інвестиційних можливостей у сфері туризму та 
рекреації Львівської області:

– недостатність економічних, зокрема подат-
кових та фінансово-кредитних стимулів для роз-
витку туризму;

– недостатність фінансування та кваліфіко-
ваних спеціалістів для реставрації і відновлення 
історико-культурних, архітектурних пам’яток, 
раціонального використання та збереження ту-
ристично-рекреаційних і природних ресурсів;

– недосконалість та слабкість інституційного 
та нормативно-правового забезпечення розвитку 
туризму;

– слабка взаємодія органів місцевої виконавчої 
влади та місцевого самоврядування щодо забезпе-
чення розвитку туризму і рекреації в регіоні;

– недостатнє забезпечення професійними ка-
драми в галузі туризму і рекреації та неналежний 
рівень підготовки кадрів для туристичної галузі.

Стратегічною метою розвитку туризму в 
Україні та Львівській області, зокрема, є ство-
рення конкурентоспроможного на внутрішньому 
та світовому ринках національного туристичного 
продукту, розширення внутрішнього та збіль-
шення обсягів в'їзного туризму, забезпечення 
на цій основі комплексного розвитку курортних 
територій і туристичних центрів з урахуванням 
соціально-економічних інтересів населення, збе-
реження та відновлення природних територій та 
історико-культурної спадщини. В умовах госпо-
дарювання на засадах сталого та зрівноважено-
го розвитку конкурентна політика підприємства 
стає рушійною силою економічного зростання [9]. 

У Концепції розвитку туризму до 2022 р. [4] 
зазначено потребу створення конкурентоспро-
можного на міжнародному ринку національного 
туристичного продукту, здатного максималь-
но задовольнити туристичні потреби населення 
країни, забезпечення на цій основі комплексного 
розвитку регіонів за умови збереження екологіч-
ної рівноваги та культурної спадщини. У Страте-
гії розвитку туризму і курортів [12] задекларова-
но потребу формування конкурентоспроможного 
на внутрішньому та світовому ринках національ-
ного туристичного продукту на основі раціональ-
ного використання туристичних ресурсів, збере-
ження навколишнього природного середовища та 
відродження національної культурної спадщини, 
сприяння розвитку туризму і курортів. 

Головним напрямом розвитку туристично-ре-
креаційного потенціалу Львівської області пови-
нна бути його соціальна спрямованість одночасно 
з дотриманням екологічної рівноваги навколиш-
нього середовища. Проблема безробіття на сучас-
ному етапі характерна для багатьох регіонів і для 
Львівської області також. Економічно та історично 
обґрунтованим і вигідним для району є розвиток 
народних промислів – килимоткацтво, вишиван-
ня, виготовлення художніх виробів з лози, дерева, 
різьблення по дереву, гончарство. Цей напрямок 
створить умови для зайнятості і отримання дохо-
ду місцевим жителям, особливо в тих районах, де 
є надлишок трудових ресурсів [13].

З метою усунення перешкод і створення спри-
ятливого інституційно-організаційного середови-
ща для підвищення ефективності використання 
туристично-рекреаційного потенціалу сільських 
гірських територій Львівської області необхідно 
розробити та реалізувати такі заходи [6]:

1. Активізувати роботу щодо розробки та реа-
лізації регіональних і місцевих програм розвитку 
інвестиційної діяльності у сільських місцевостях 
гірських районів.

2. Активізувати діяльність щодо популяриза-
ції потенціалу вітчизняного туристично-рекреа-
ційного комплексу західних сільських гірських 
районів, у т. ч. шляхом залучення до участі у 
регіональних, національних та міжнародних ви-
ставках представників туристичного бізнесу, 
готельно-ресторанного господарства, санаторно-
курортних закладів, закладів культури та мис-
тецтва.

3. Ініціювати збільшення обсягів і практик 
використання механізмів державно-приватного 
партнерства.

4. Відкрити нові напрями підготовки спеціа-
лістів у туристичній сфері для створення ніші 
високоспеціалізованих фахівців у сфері туризму, 
рекреації, «зеленого» туризму, культурного ту-
ризму гірських територій Львівської області. 

5. Ініціювати регіональними та місцевими орга-
нами влади запровадження методичних інформа-
ційно-комунікаційних заходів, спрямованих на по-
ширення серед місцевого населення, туристичних 
підприємств та підприємств готельно-ресторанно-
го бізнесу, санаторно-курортної сфери, потенцій-
них інвесторів тощо позитивного європейського та 
вітчизняного досвіду створення садиб «зеленого» 
туризму, туристичних кластерів, освоєння при-
родних (у т. ч. лікувальних) ресурсів.
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Особливо важливим для розвитку господар-
ського потенціалу Львівської області є розвиток 
«зеленого» (сільського) туризму.

Сільський зелений туризм – це специфічна 
форма відпочинку в приватних господарствах 
сільської місцевості з використанням майна та 
трудових ресурсів особистого селянського, підсо-
бного або фермерського господарства, природно-
рекреаційних особливостей місцевості та куль-
турної, історичної та етнографічної спадщини 
регіону [1].

У широкому значенні сільський туризм Львів-
ської області також можна розглядати як домі-
нуючу ключову галузь у територіальному аспек-
ті, коли інші галузі (народні ремесла, шляхове 
господарство і транспорт, сфера торгівлі та хар-
чування, інші підприємства сфери послуг) під-
лаштовуються технологічно під відповідне при-
родно-рекреаційне середовище [3].

Найчастіше сільський зелений туризм Львів-
ської області, як додаткова діяльність на селі, 
являє собою форму діяльності фермерського гос-
подарства або особистого підсобного господар-
ства. Отже, він тісно пов’язаний із сільськогос-
подарським виробництвом. Як приклад, можемо 
відзначити, що найбільш успішні агрооселі у 
розвинутих західних країнах паралельно займа-
ються сільського-сподарською діяльністю, або ця 
діяльність і є головною для агрооселі. Саме сіль-
ське господарство в агрооселі є однією з атрак-
цій для туристів, які можуть взяти участь у ній. 
Для України, де велика частина населення, що 
проживає у містах, має родичів у селі або пе-
ріодично навідується у сільську місцевість, така 
атракція, певна річ, не є найголовнішою, але для 
деяких жителів міст це все ж є актуальним, і та-
кою можливістю не слід нехтувати [2, с. 40].

Пріоритетним напрямком сталого розвитку 
сільських територій Львівської області є акти-
візація сільського населення до несільськогос-
подарського підприємництва, що пов’язано з 
диверсифікацією підприємницької діяльності на 
селі з метою збільшення доходів сільського на-
селення. Одним із таких напрямів цілком може 
бути розвиток сільського зеленого туризму, про 
що свідчить практика більшості країн світу, де 
він набув широкого розвитку [2, с. 40].

Розвитку сільського зеленого туризму в 
Львівській області сприяють такі фактори [2]: 
зростаючий попит мешканців українських міст 
та іноземців на відпочинок у сільській місце-
вості; унікальна історико-етнографічна спадщи-
на українських сіл; багаті рекреаційні ресурси; 
екологічна чистота сільської місцевості; відносно 
вільний сільський житловий фонд для прийому 
туристів – наявність вільних трудових ресурсів 
для обслуговування туристів; традиційна гостин-
ність господарів та доступна ціна за відпочинок; 
можливість надання комплексу додаткових по-
слуг з екскурсій, риболовлі, збирання ягід і гри-
бів, катання на конях тощо. 

Розвиток сільського зеленого туризму змо-
же забезпечити збільшення реальних доходів 
селян за рахунок [1]: надання послуг з прийо-
му на проживання туристів; облаштування ту-
ристичних маршрутів та надання екскурсійних 
послуг; транспортного обслуговування туристів; 

єгерської діяльності (полювання, аматорське та 
спортивне рибальство); надання послуг з прока-
ту туристичного спорядження; виробництва та 
реалізації туристам екологічно чистих продуктів 
харчування, надання кулінарних послуг; реалі-
зації товарів народних промислів; проведення 
культурно-розважальних заходів з урахуванням 
історико-етнографічної спадщини (анімації).

Велику роль у становленні та розвитку сіль-
ського зеленого туризму відіграє неприбуткова 
громадська організація – Спілка сприяння роз-
витку сільського зеленого туризму в Україні, яка 
збирає і концентрує дані з різних регіонів країни, 
проводить конференції та тематичні виставки з 
метою популяризації відпочинку в українському 
селі, сприяє розвитку сільської інфраструкту-
ри, само-зайнятості сільського населення, вихо-
вання поваги до краси рідного краю, гостинних 
мешканців сільської місцевості, збереженню іс-
нуючого культурного та історичного надбання 
Українського народу. За її ініціативою створені 
й успішно функціонують осередки сільського ту-
ризму у більшості областей України [11].

Обов’язковою умовою сталого розвитку сіль-
ських територій є відродження сільськогосподар-
ського виробництва. Проте, як вітчизняний, так і 
зарубіжний досвід свідчить, що краще живуть ті 
села, де селяни не тільки вирощують хліб, ово-
чі, доглядають тварин тощо, але й здійснюють 
переробку сільськогосподарської сировини, роз-
вивають народні промисли, займаються інши-
ми видами несільськогосподарської діяльності. 
Технічний і організаційний прогрес об’єктивно 
веде до зменшення частки зайнятих суто у сіль-
ськогосподарському виробництві. За цих умов 
збереження села пов’язане із збагаченням його 
виробничих і соціальних функцій, посиленням 
багато-функціональності [2, с. 40].

До основних передумов та причин, що роблять 
пріоритетним саме розвиток сільського туризму 
в Львівській області, можна зарахувати такі [5]: 
переважна більшість населення області прожи-
ває в гірській місцевості, для якої є характерною 
низька зайнятість через відсутність попиту на 
робочу силу, а житловий фонд, який переваж-
но перебуває у приватній власності, потенційно 
може бути використаний для проживання та від-
починку туристів; внаслідок розвитку сільського 
туризму незайняте або частково зайняте насе-
лення буде залучене в процес суспільного ви-
робництва та надання туристичних послуг, через 
розширення кола само-зайнятості; формувати-
меться додатковий попит і вирішиться пробле-
ма збуту продукції підсобних господарств селян 
та інших галузей і сфер, що обслуговують ту-
ристів; розвиток сільського туризму дасть змогу 
вирішити наявні соціально-економічні проблеми 
села; наслідком розвитку туризму в селах буде 
розбудова місцевої інфраструктури (благоустрій 
сільських садиб, вулиць, клубів, магазинів, рин-
ків та інших інфраструктурних елементів), під-
тримка в належному стані місцевих пам'яток іс-
торико-культурної спадщини.

Висновки. Оцінка туристично-рекреаційних 
ресурсів Львівської області показала, що при 
зростанні кількості туристів загалом, скоротила-
ся кількість іноземних туристів. Також аналіз по-
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казав зростання кількості готелів та аналогічних 
закладів розміщення і зменшення спеціалізова-
них закладів розміщування. А отже, туристична 
складова у Львівській області є більш розвинутою 
ніж рекреаційна. На сьогодні основним завданням 
органів державної влади в Україні і в Львівській 
області в регулюванні та управлінні туристич-
но-рекреаційним комплексом є створення спри-
ятливого ринкового середовища для соціально 
ефективного, економічно вигідного та екологічно 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ (ЛЬВОВСКАЯ ОБЛ.)

Аннотация
В статье осуществлена комплексная экономическая оценка туристско-рекреационных ресурсов Львовской области. 
Проанализированы туристические потоки во Львовской области, распределение туристов, обслуженных субъектами 
туристической деятельности, по цели поездки и видами туризма, коллективные заведения размещения во Львовской 
области, гостиницы и аналогичные заведения размещения и специализированные учреждения размещения. Оценка 
туристско-рекреационных ресурсов Львовской области показала, что при росте количества туристов в общем, со-
кратилось количество иностранных туристов. Также анализ показал рост числа гостиниц и аналогичных средств 
размещения и уменьшения специализированных учреждений размещения. Приведены проблемы развития турист-
ско-рекреационных ресурсов во Львовской области. Предложены меры по повышению эффективности использования 
туристско-рекреационного потенциала сельских горных территорий Львовской области. Также предложено развитие 
«зеленого» (сельского) туризма.
Ключевые слова: оценка, рекреация, ресурсы, туризм, туристско-рекреационный потенциал.

допустимого, з погляду регіону, розвитку турис-
тичного бізнесу. На нашу думку, туризм, зокрема 
«зелений» покликаний розвивати населені пунк-
ти, у яких зазвичай недостатньо розвинуте вироб-
ництво і немає інших джерел наповнення бюдже-
ту і збільшення соціального становища населення. 
При ефективній державній політиці щодо «зеле-
ного туризму» українське село зможе функціону-
вати і розвиватися, що і є основним пріоритетом 
соціально-економічного розвитку. 
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COMPLEX ECONOMIC ASSESSMENT  
OF TOURIST-RECRUITMENT RESOURCES (LVIV REGION)

Summary
The article provides a comprehensive economic assessment of tourist and recreational resources of the Lviv region. The 
analysis of tourist flows in the Lviv region, the distribution of tourists served by tourists, travel destinations and types 
of tourism, collective accommodation establishments in the Lviv region, hotels and similar accommodation establishments 
and specialized accommodation establishments. The estimation of tourist and recreational resources of the Lviv region 
showed that with an increase in the number of tourists in general, the number of foreign tourists decreased. Also, the 
analysis showed an increase in the number of hotels and similar accommodation facilities and the reduction of specialized 
placement facilities. The problems of development of tourist-recreational resources in the Lviv region are presented. 
Measures are proposed to increase the efficiency of the use of tourist and recreational potential of rural mountain areas 
of Lviv region. Also, the development of “green” (rural) tourism was proposed.
Key words: estimation, recreation, resources, tourism, tourist-recreational potential.
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ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК ТА ВІДПУСТКИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ 
ПОСИЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Сучасні умови реформування та оновлення трудового законодавства України, вивчення і врахування позитивного 
зарубіжного законодавчого досвіду правового регулювання трудових відносин і часу відпочинку має важливе зна-
чення, тому статтю присвячено проблемі реалізації гарантій працівників на відпочинок. Проведено аналіз діючого 
трудового законодавства в галузі відпочинку та відпусток. З’ясовано проблемні аспекти в сфері посилення гарантій на 
відпочинок персоналу та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: відпочинок, відпустка, час відпустки, характер відпустки, юридичні гарантії права на відпустки.

Постановка проблеми. Право на відпочинок 
є одним із основоположних прав людини і гро-
мадянина. У національному законодавстві це 
положення знайшло своє відображення у стат-
ті 45 Конституції України, Кодексі Законів про 
працю України (далі скорочено – КЗпП) та За-
коні України «Про відпустки». Відпустки – це 
найбільший за обсягом час відпочинку.

Ще з радянських часів вітчизняне трудове за-
конодавство завжди було більш прогресивним та 
демократичним у сфері правової регламентації 
часу відпочинку працівників, сьогодні відповідні 
норми в цій сфері не вирішують усіх питань, що 
мають місце на практиці, не усувають всіх існу-
ючих прогалин, що є законодавстві.

У сучасних умовах реформування і оновлен-
ня трудового законодавства України вивчення і 
врахування позитивного зарубіжного законодав-
чого досвіду правового регулювання трудових 
відносин взагалі і часу відпочинку зокрема має 
важливе значення.

Аналіз останніх наукових досліджень. Про-
блеми правового регулювання часу відпочин-
ку досліджувалися в працях таких вчених як 
М. Г. Александров, Л. Я. Гінцбург, Р. З. Лівшиць, 
Ю. П. Орловський, О. І. Ставцева, О. С. Хохряко-
ва, Л. П. Гаращенко. Г. С. Гончарова. Однак, пере-
важна увага в їхніх працях була присвячена, як 
правило, одному з видів відпочинку – щорічним 
відпусткам.

Постановка завдання. Ми маємо на меті про-
аналізувати в цій статті й інші види відпочинку 
як складові права на відпочинок та визначити ті 
юридичні гарантії, що закріплені на реалізацію 
даного права.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В науці трудового права традиційно час відпо-
чинку розуміється як час, протягом якого пра-
цівники згідно із законом та правилами вну-
трішнього розпорядку повинні бути вільні від 
виконання своїх трудових обов'язків і можуть 
використовувати його на власний розсуд [12].

Саме нормативний характер часу відпочинку 
обумовлює його забезпеченість нормами-гаранті-
ями. Наприклад, початок перерви для відпочинку 
і харчування дає працівникові право залишити 

своє робоче місце (ч. 3 ст. 66 КЗпП [7]), у неділю, 
як вихідний день, роботодавцю забороняється 
залучати працівників до роботи, крім випадків, 
визначених законодавством (ч. 1 ст. 71 КЗпП [7]). 
Натомість, у випадку, коли, роботодавець звіль-
няє працівника раніше або надає інший вихід-
ний день, наприклад, через відсутність роботи, 
цей час не можна вважати гарантованим законом 
часом відпочинку. Це пояснюється тим, що, по-
перше, періоди такого звільнення включаються 
в робочий час; по-друге, працівник не має юри-
дичних підстав вимагати надання цього часу на-
ступного разу; по-третє, розпорядження цим ча-
сом відбувається всупереч волі працівника. Це 
не є гарантована законом можливість скориста-
тися своїм правом на відпочинок, а тільки про-
яв волі роботодавця, який міг і не надати цього 
відпочинку, оскільки в даному випадку це не є 
для нього обов'язковим. Такі випадки звільнення 
працівників від роботи можна назвати вільним 
від роботи часом. Одним із видів часу відпочинку, 
відповідно до змісту глави 5 КЗпП [7], є перерва 
для відпочинку і харчування. В свою чергу, чин-
не трудове законодавство передбачає й інші види 
перерв, зокрема: спеціальні перерви для відпо-
чинку вантажників (п. 23 Правил про умови пра-
ці вантажників при завантажувально-розванта-
жувальних роботах [10]), для годування дитини 
(ст. 183 КЗпП [7]), для обігрівання (ст. 168 К3пП 
[7], п.п. 3, 4 Правил про роботу на відкритому по-
вітрі у холодну пору року [9]). Очевидно, що пе-
рерви, які надаються жінкам для годування ди-
тини, не є часом відпочинку, оскільки вони мають 
конкретну мету, що не пов'язана з відновленням 
працездатності працівника після праці. Цей вид 
перерв, у першу чергу, має соціальне спряму-
вання. Натомість, безпосередньою метою спеці-
альних перерв для відпочинку вантажників та 
перерв для обігрівання є відпочинок працівників 
та їх обігрів після роботи на відкритому повітрі в 
холодну пору року, під час якого працівники та-
кож відпочивають, що сприяє відновленню ними 
робочих сил. На наш погляд, ці два види перерв 
мають бути віднесені до видів часу відпочинку. 
Слід відмітити, що розробники проекту Трудово-
го кодексу України (далі скорочено – ТКУ) та-
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кож до часу відпочинку відносять лише перерву 
для відпочинку і харчування (ст. 157) [11]. Вра-
ховуючи наведені вище аргументи, пропонуємо 
доповнити главу 5 чинного КЗпП [7], включивши 
до неї статті, які б регламентували порядок та 
умови надання перерви для обігріву та спеці-
альні перерви для відпочинку окремих категорій 
працівників (зокрема, вантажників).

Відпустка як вид часу відпочинку є найваж-
ливішим засобом відновлення та розвитку пра-
цездатності працівника, вдосконалення його осо-
бистості. Види відпусток визначені в ст. 4 Закону 
України «Про відпустки» [2]. Якщо проаналізу-
вати зміст глави 5 КЗпП («Час відпочинку» [7]), 
то до часу відпочинку відносяться щорічні від-
пустки, творчі відпустки та відпустки без збе-
реження заробітної плати. В свою чергу, проект 
ТКУ до часу відпочинку відносить відпустки 
взагалі (ст. 157 [11]). Виникає питання: які ж 
види відпусток слід вважати часом відпочинку? 
Як було з'ясовано нами вище, основними озна-
ками часу відпочинку є звільнення працівника 
на визначений проміжок часу від виконання тру-
дових обов'язків, можливість використовувати 
цей час на власний розсуд, нормативний харак-
тер. При будь-якому з названих видів відпусток 
працівник звільняється від трудової діяльності, а 
конкретна тривалість, умови та порядок надання 
цих відпусток встановлюються в нормативному 
порядку. Щодо такої ознаки як використання 
часу відпустки на власний розсуд, то вона не є 
властивою для всіх видів відпусток. 

Беручи до уваги усе зазначене, ми схильні 
стверджувати, що елементом права на відпочи-
нок є не всі відпустки, а тільки щорічні, основним 
призначенням яких є забезпечення повноцінного 
відпочинку працівників. Усі інші відпустки, зо-
крема творчі, соціальні, відпустки у зв'язку з на-
вчанням та відпустки без збереження заробітної 
плати, через визначену законом мету їхнього 
надання, мають цільовий характер і надаються 
працівникам у зв'язку з настанням певних жит-
тєвих обставин.

Названі в Основному законі повноваження 
такі як: право на перерву для відпочинку і хар-
чування, вихідні дні, святкові і неробочі дні та 
відпустки, характеризують зміст права на відпо-
чинок як цілісне утворення. Кожне з цих повно-
важень також є суб'єктивним правом і характе-
ризує можливість бути звільненим від виконання 
трудових обов'язків в певні періоди, а також 
можливість використовувати цей відпочинок на 
власний розсуд. Крім того, для забезпечення 
працівникам безперешкодної реалізації кожного 
з цих прав і, відповідно, права на відпочинок у 
цілому, законодавець підкріплює їх юридичними 
гарантіями.

Якщо названі вище повноваження самі по-
требують гарантій їх реалізації, то закріплене в 
Конституції повноваження, що полягає у вста-
новленні скороченого робочого дня та скороче-
ної тривалості роботи у нічний час, власне і є 
юридичною гарантією права на відпочинок. Кон-
кретизація цих юридичних гарантій має місце 
в КЗпП, який в своїх нормах містить наступ-
ні гарантії-обов'язки: обов'язок роботодавця 
встановлювати скорочену тривалість робочого 

часу для неповнолітніх працівників та праців-
ників, зайнятих на роботах із шкідливими умо-
вами праці (ч. 1 ст. 51), при роботі в нічний час 
(ч. 1 ст. 54) [7].

Серед інших гарантій-обов'язків слід назва-
ти обов'язок роботодавця надавати працівникам 
певний вид відпочинку не меншої тривалості, 
що встановлена законодавством. Так, роботода-
вець зобов'язаний надати один вихідний день 
при шестиденному робочому тижні і два – при 
п'ятиденному (ст. 67 КЗпП [7]), всі святкові та 
неробочі дні, передбачені Законом (ст. 73 КЗпП 
[7]). Чітко визначена мінімальна тривалість що-
річної основної відпустки – 24 календарних дні 
(ч. 1 ст. 75 КЗпП [7]; ч. 1 ст. 6 Закону України 
«Про відпустки» [2]). Проте, намір України всту-
пити до Європейського співтовариства потребує 
приведення національного законодавства у від-
повідність із законодавством ЄС [1]. Відповідні 
зміни мають бути внесені до ч. 1 ст. 75 КЗпП 
[7, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» [2].

Вказана мінімальна тривалість відпустки сто-
сується лише повнолітніх працівників. Виходячи 
з фізіологічних особливостей, властивих орга-
нізму підлітка (особи, яка не досягла 18-річного 
віку) для них встановлюється додаткова юридич-
на гарантія, що полягає у подовженій тривалості 
мінімальної щорічної основної відпустки в 31 ка-
лендарний день (ч. 2 ст. 75 КЗпП [7], ч. 8 ст. 6 За-
кону України «Про відпустки» [2]). Свої особли-
вості в регулюванні даного питання має трудове 
законодавство Німеччини, яке визначає трива-
лість щорічної основної відпустки враховуючи 
особливості фізичного та психологічного рівня 
розвитку неповнолітніх працівників конкретної 
вікової категорії. Так, підлітки у віці до 16 років 
отримують основну відпустку не менше 30 робо-
чих днів на рік, у віці від 16 до 17 років – не мен-
ше 27 робочих днів, у віці від 17 до 18 років – не 
менше 25 робочих днів (§ 19 Закону про захист 
праці молоді [12]). З метою посилення юридич-
них гарантій права на відпочинок неповнолітніх 
працівників, вважаємо за можливе запозичити 
таку практику німецького законодавства щодо 
визначення тривалості відпустки неповнолітнім 
працівникам. З огляду на це ми погоджуємося 
з пропозиціями Ситніцької О.А. [12] і пропону-
ємо ч. 8 ст. 6 Закону України «Про відпустки» 
[2] викласти в наступній редакції: «Особам віком 
до 16 років надається щорічна основна відпустка 
тривалістю не менше 32 календарних днів, віком 
від 16 до 17 років – не менше 30 календарних 
днів, віком від 17 до 18 років – не менше 28 ка-
лендарних днів».

Для деяких зарубіжних країн характерним є 
закріплення додаткових юридичних гарантій для 
працівників старшого віку. Так, в Угорщині пра-
цівникам передпенсійного віку щорічна основна 
відпустка збільшується до 30 днів. Працівники 
Іспанії віком старше 60-ти років мають пра-
во на основну відпустку тривалістю як мінімум 
1 місяць [1; 12]. На наш погляд, при визначенні 
мінімальної тривалості щорічних відпусток у ві-
тчизняному законодавстві також слід враховува-
ти для осіб передпенсійного та пенсійного віку 
об'єктивну потребу в більш тривалому відпо-
чинку. З огляду на це, пропонуємо ст. 6 Закону 
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України «Про відпустки» [2] після частини 8 до-
повнити частиною 9 наступного змісту: «Особам 
віком від 50 до 60 років надається щорічна осно-
вна відпустка тривалістю не менше 28 кален-
дарних днів, особам старше 60 років – не менше 
30 календарних днів».

Чинний КЗпП не визначає мінімальної трива-
лості такого виду відпочинку як перерви для від-
починку і харчування (ч. 1 ст. 66 КЗпП [7]), що, 
на наш погляд, суттєво знижує гарантованість 
права на таку перерву і нерідко перетворює 
його в своєрідну декларацію. За дослідженнями 
фізіологів необхідна тривалість такої перерви 
має становити 40-60 хвилин. Отже, слід підтри-
мати авторів проекту ТКУ [11], які пропонують 
закріпити в новому кодексі мінімальну трива-
лість даного виду перерви не менше 30 хвилин 
(ч. 1 ст. 158 проекту [11]). Для порівняння, Тру-
дового кодексу Росії [14] та Білорусі [13] визна-
чають мінімальну тривалість даного виду пере-
рви, відповідно, в 30 (ч. 1 ст. 108) та 20 хвилин 
(ч. 1 ст. 134).

Оздоровчий характер перерви для відпочинку 
і харчування забезпечується не лише її трива-
лістю, але й часом надання. Вітчизняний зако-
нодавець рекомендує надавати цю перерву че-
рез 4 години після початку роботи, тобто коли у 
працівників починає розвиватися втомлюваність. 
Як стверджують фізіологи, цей час відповідає 
потребі людини у прийомі їжі. Якщо встанови-
ти таку перерву раніше, вона не буде викону-
вати свого призначення, якщо пізніше – у пра-
цівників наступить перевтома, і відновлення сил 
буде вимагати більш тривалого проміжку часу. 
Однак, дана норма в чинній редакції не виконує 
ролі юридичної гарантії, оскільки вона не міс-
тить ознаки імперативності, яка має бути влас-
тива останній. З огляду на це, ми пропонуємо в 
ч. 1 ст. 66 КЗпП [7] закріпити гарантію-обов'язок 
наступного змісту: «Перерва для відпочинку і 
харчування повинна надаватися не пізніше, ніж 
через три-чотири години після початку роботи».

Законодавством не передбачена можливість 
перенесення чи відміни перерви. Відповідно, на-
стання часу перерви означає для працівника пра-
во припинити роботу, а будь яке розпорядження 
роботодавця продовжити роботу буде неправо-
мірним. Якщо перерва не була надана вона не 
може бути компенсована. Однак чинне трудове 
законодавство не передбачає жодних санкцій за 
ненадання перерви для відпочинку і харчування. 
З метою посилення названих вище юридичних 
гарантій та забезпечення безперешкодної реалі-
зації права на перерву для відпочинку і харчу-
вання пропонуємо доповнити ст. 66 КЗпП части-
ною 5 наступного змісту: «У випадку ненадання 
працівнику перерви для відпочинку і харчуван-
ня адміністрація зобов'язана скоротити трива-
лість робочого дня на відповідну кількість годин. 
В іншому випадку роботу під час перерви слід 
вважати надурочною, що має компенсуватися у 
встановленому порядку».

Одним із видів додаткових відпусток є що-
річна відпустка за особливий характер праці 
працівників із ненормованим робочим днем, три-
валість якої визначається колективним чи трудо-
вим договором, але не більше 7-ми календарних 

днів (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про від-
пустки» [2]). На наш погляд, для посилення рівня 
гарантованості права на відпочинок, доцільніше 
закріпити мінімальну тривалість такої відпуст-
ки. З огляду на це пропонуємо внести зміни в 
п. 2 ч. 1 ст.8 Закону України «Про відпустки», за-
мінивши слова «до 7 календарних днів» словами 
«не менше трьох календарних днів».

Розглядаючи юридичні гарантії права на що-
річну відпустку, вважаємо за доцільне ще декіль-
ка слів сказати про відпустку, що надається жін-
ці, яка працює і має двох або більше дітей віком 
до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усинови-
ла дитину, одинокій матері, батьку, який виховує 
дитину без матері (у тому числі й у разі тривало-
го перебування матері в лікувальному закладі), 
а також особі, яка взяла дитину під опіку, на-
дається щорічно додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 7 календарних днів без урахування 
святкових і неробочих днів (ч. 1 ст. 1821 КЗпП 
[7], ч. 1 ст. 19 Закону України «Про відпустки» 
[2]). Законодавець відніс цей вид додаткової від-
пустки до категорії соціальних. Однак, на відмі-
ну від інших соціальних відпусток, вона не має 
цільового характеру, як, наприклад, відпустка по 
вагітності. Її відмінність полягає лише в особли-
вому колі суб'єктів, які мають право на неї. Крім 
того, однією з ознак цієї відпустки є щорічність її 
надання. Отже, наведені аргументи, а також той 
факт, що така відпустка приєднується до щоріч-
ної, яка, в свою чергу, надається для відпочинку, 
дає підстави стверджувати, що і названа додат-
кова відпустка передбачена з тією ж метою, а, 
відповідно, є часом відпочинку.

Одним із видів додаткової відпустки є що-
річна додаткова відпустка за тривалий без-
перервний стаж, яка за трудовим законодав-
ством України надається окремим категоріям 
працівників, наприклад: суддям (ст. 136 Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» 
[5]), державним службовцям (ч. 1 ст. 58 Закону 
України «Про державну службу» [3]), прокуро-
рам (ч. 2 ст. 82 Закону України «Про прокура-
туру» [4]). На відміну від України, в зарубіжних 
країнах право на таку відпустку має будь-який 
працівник зі стажем роботи певної тривалості 
на одному підприємстві. Наприклад, в Угорщині 
до щорічної відпустки додається 1 робочий день 
за 2 роки безперервного стажу (але не більше 
12 робочих днів). Серед країн пострадянського 
простору додаткова відпустка за тривалий стаж 
роботи в одній організації тривалістю до 4-х днів 
передбачена в Трудовому кодексі республіки Бі-
лорусь (далі скорочено – ТК РБ [13]) (ч. 1 ст. 159).

Вважаємо, що необхідно розширювати сферу 
надання щорічної додаткової відпустки за трудо-
вий стаж і в Україні. Це було б додатковим сти-
мулом для працівників, які довго працюють на 
одному підприємстві. В принципі, в цьому пови-
нні бути зацікавлені й самі роботодавці, оскіль-
ки працюючи на одному підприємстві працівник 
досконало оволодіває своєю професією, може 
передбачити переваги або недоліки нової спра-
ви. Слід відмітити, що проект ТКУ також по-
ширює цей вид додаткової відпустки лише для 
окремих категорій працівників. Враховуючи усе 
вище наведене, пропонуємо в Законі України 
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«Про відпустки» п. 1 ч. 1 ст. 4 доповнити словами  
«додаткова відпустка за тривалий трудовий стаж 
на одному підприємстві (стаття 81)», а також до-
повнити Закон ст. 81 такого змісту: «Стаття 81. 
Щорічна додаткова відпустка за тривалий тру-
довий стаж на підприємстві. За кожних три роки 
безперервної роботи на підприємстві працівник 
має право на 1 день додаткової відпустки».

Закон України «Про відпустки» містить нор-
му, що, на наш погляд, суттєво знижує гарантії 
права на відпочинок працівників. Сутність даної 
норми полягає в праві працівників, діти яких у 
віці до 18 років вступають до навчальних закла-
дів, розташованих в іншій місцевості, на отриман-
ня щорічної відпустки або її частини (не менш як 
12 календарних днів) для супроводження дитини 
до навчального закладу та у зворотному напря-
мі (ч. 8 ст. 10). Використання щорічної відпустки 
або її частини в такий спосіб автоматично пере-
творює її на цільову, що не відповідає основному 
призначенню щорічної відпустки – забезпечення 
відпочинку працівників. В даному випадку від-
сутня одна з основних ознак часу відпочинку: 
можливість розпоряджатися вільним часом на 
власний розсуд. Крім того, втрачається відпустка 
взагалі або зменшується кількість днів щорічної 
відпустки, які можуть бути використані безпосе-
редньо на відпочинок, чим знижуються гарантії 
права на відпочинок. Слід звернути увагу, що за-
конодавець передбачив наведені обставини і як 
підставу для обов'язкового надання роботодав-
цем працівникові відпустки без збереження за-
робітної плати (п. 17 ст. 25 Закону «Про відпуст-
ку» [2]). Очевидно, для недопущення зниження 
гарантій права на відпочинок та використання 
щорічної відпустки не за призначенням, доціль-
но вилучити ч. 8 ст. 10 Закону і залишити дану 
обставину лише в ст. 25 Закону як таку, що дає 
право на відпустку без збереження заробітної 
плати. Аргументом на користь цієї думки є й те, 
що в даному випадку відсутня ознака щорічності 
(дитина ж не кожний рік поступає до навчально-
го закладу), яка притаманна щорічним відпустка.

Важливою юридичною гарантією є заборона 
надурочних робіт (ч. 1 ст. 62 КЗпП [7]). Робото-
давець може застосовувати такі роботи лише у 
виняткових випадках, вичерпний перелік яких 
містить ч. 3 ст. 62 КЗпП. Також важливими 
юридичними гарантіями є норми, які забороня-
ють залучати до роботи у вихідні дні неповно-
літніх працівників (ст. 192 КЗпП), вагітних жі-
нок і жінок, які мають дітей віком до 3 років 
(ст. 176 КЗпП). Якщо звернутися до аналізу норм 
проекту ТКУ, то слід зауважити, що дана юри-
дична гарантія для жінок, які працюють, суттєво 
знижується в проекті. Так, у проекті плануєть-
ся надати можливість роботодавцям залучати до 
роботи у вихідні дні, дні державних і релігійних 
свят жінок, які мають дітей віком до 15-ти років 
або дітей-інвалідів за наявності письмової згоди 
останніх (ч. 1 ст. 294). На наш погляд, для назва-
них категорій працівників необхідно зберегти ті 
гарантії, які містить чинний КЗпП і закріпити у 
відповідній статті проекту заборону залучати до 

роботи у вихідні дні, дні державних та релігійних 
свят вагітних жінок та жінок, що мають дітей ві-
ком до трьох років.

Доцільно й актуально, враховуючи загально-
світову тенденцію до збільшення тривалості що-
річної відпустки, внести зміни до Закону України 
«Про відпустки» і викласти ч. 3 ст. 10 наступним 
чином: «Тривалість щорічних основної та додат-
кових відпусток максимальною кількістю кален-
дарних днів не обмежується». 

Пропонуємо ст. 12 Закону України «Про від-
пустки» [2] після ч. 3 доповнити частинами на-
ступного змісту:

«Працівнику повинні бути відшкодовані ма-
теріальні витрати, пов'язані з виїздом з місця 
відпочинку в зв'язку з відкликанням його із що-
річної відпустки до місця роботи (якщо місце 
роботи і місце проведення відпустки знаходять-
ся в різних населених пунктах), які підтвер-
джуються належними документами (наприклад, 
проїзний квиток).

Забороняється відкликати із щорічної від-
пустки неповнолітніх працівників, вагітних жі-
нок, працівників, зайнятих на роботах із шкідли-
вими та (або) небезпечними умовами праці».

Висновки з дослідження. Час відпочинку – 
проміжок часу, протягом якого працівник згід-
но з законодавством та локальними норматив-
ними актами вільний від виконання трудових 
обов’язків і який він має право використовува-
ти на свій розсуд. Це право забезпечується на-
данням днів щотижневого відпочинку, а також 
оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 
скороченого робочого дня для окремих профе-
сій і виробництв, скороченої тривалості роботи 
у нічний час.

До основного індивідуального трудового пра-
вовідношення необхідно віднести щорічну від-
пустку, до суміжних правовідносин – додаткову 
відпустку у зв'язку з навчанням, творчу від-
пустку, соціальну відпустку. Відпустку без збе-
реження заробітної плати можна відносити як 
до основного, так і до суміжних індивідуальних 
трудових правовідносин.

Аналіз різних видів юридичних гарантій пра-
ва на відпочинок показує, що вони діють в єднос-
ті і взаємопідкріплюють одна одну. Однак окремі 
положення вітчизняного трудового законодав-
ства потребують удосконалення та приведення у 
відповідність до вимог сучасних ринкових відно-
син, забезпечення їхньої дієвості.

В останні роки було внесено істотні зміни та 
доповнення до КЗпП України, прийнято важливі 
законодавчі акти. Найближчим часом планується 
прийняття нових законів, зокрема Трудового ко-
дексу України. Це не виключає необхідності роз-
роблення концепції розвитку трудового законо-
давства держави в умовах формування ринкових 
відносин.

Запропоновані в цій статті зміни та доповне-
ння до чинного КЗпП спрямовані саме на поси-
лення юридичних гарантій реалізації права на 
відпочинок, а тому мають бути враховані при 
підготовці нового ТКУ. 
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Аннотация
Современные условия реформирования и обновления трудового законодательства Украины, изучение и учет поло-
жительного зарубежного законодательного опыта правового регулирования трудовых отношений и времени отдыха 
имеет важное значение, поэтому статья посвящена проблеме реализации гарантий работников на отдых. Проведен 
анализ действующего трудового законодательства в области отдыха и отпусков. Выявлено проблемные аспекты в 
сфере усиления гарантий на отдых персонала и предложены пути их решения.
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RIGHT FOR REST AND HOLIDAY IN CONTEXT PROBLEMS  
OF STRENGTHENING LEGAL GUARANTEES OF ITS IMPLEMENTATION

Summary
Modern conditions for reforming and updating the labor legislation of Ukraine, studying and accounting for positive 
foreign legislative experience of the legal regulation of labor relations and rest time is of great importance, therefore, 
the article is devoted to the problem of implementing employee guarantees for rest. The analysis of the current labor 
legislation in the field of rest and vacations is carried out. The problematic aspects in the sphere of strengthening the 
guarantees for the rest of the personnel were revealed and the ways of their solution were suggested.
Key words: rest, holiday, holiday time, nature of leave, legal guarantees of the right to leave.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

У статті розглядається сучасний стан лізингу в Україні та перспективи його розвитку. Виявлені тенденції щодо 
привабливості лізингу в нашій державі. Досліджено досвід лізингових послуг у зарубіжних країнах. Внесено пропозиції 
для розвитку даної сфери послуг.
Ключові слова: лізинг, лізингоодержувач, лізингодавець, лізингові угоди, лізингові платежі.

Постановка проблеми. Важливим інструмен-
том дієвого оновлення основних засобів є лізинг. 
На сучасному етапі ринок лізингу в Україні ха-
рактеризується швидкими темпами зростання і 
як наслідок, набуває все більшої прихильності 
серед підприємців. Лізинг дає можливість під-
вищити якість, ефективність виробництва та 
головне, створити потужний плацдарм, який до-
зволить зміцнити свої позиції на ринках. З кож-
ним роком розвиток лізингу набуває все більшої 
актуальності. Тому, постає необхідність в дослі-
дженні стану та перспектив розвитку лізингу в 
Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням лізингу, його перспективами, про-
блемами і шляхами розвитку займалася значна 
кількість як вітчизняних так і зарубіжних фа-
хівців. Найвідомішими серед яких є дослідження: 
Ментуха Н., Садової І., Данілової Л., Бутової М., 
Лещенко М.І., Прилуцького Л.Н., Сміта Дж. В., 
Уолтерса Дж., Чекмарьову Е.Н.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в обґрунтованому розгляді сучасного 
стану лізингу в Україні та визначенні перспек-
тив його розвитку порівняно з іншими розвине-
ними країнами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рано чи пізно у суб’єкта підприємницької діяль-
ності виникає необхідність щодо впровадження 
нового чи розширення існуючого виробництва. 
На цьому етапі важливо мінімізувати витрати, 
тобто виникає проблема пошуку більш дешевих 
можливостей фінансування капітальних вкла-
день. Раціональним рішенням у цьому випадку 
виступає лізинг, адже включає в себе елементи 
кредитування як в грошовій, так і в натуральній 
формі, тобто виступає у формі матеріально-тех-
нічного забезпечення з одночасною орендою та 
кредитуванням. 

У Законі України «Про фінансовий лізинг» 
дано таке визначення, що лізинг – це підпри-
ємницька діяльність, яка спрямована на інвесту-
вання власних чи залучених фінансових коштів 
і полягає в наданні лізингодавцем у виключне 
користування на визначений строк лізингоодер-

жувачу майна, що є власністю лізингодавця або 
набувається ним у власність за дорученням і по-
годженням з лізингоодержувачем у відповідного 
продавця майна, за умови сплати лізингоодер-
жувачем періодичних лізингових платежів [1].

Саме сприятлива державна політика, зокрема 
досконале податкове та фінансове законодавства 
на ринку лізингових послуг, є одним з найваж-
ливіших причин швидкісного та успішного роз-
витку лізингу в провідних країнах. 

Попри активний розвиток фінансової системи, 
український ринок лізингових послуг ще знахо-
диться на стадії становлення. На розширення ре-
ального сектору економіки України дуже впли-
ває популяризація лізингових операцій. 

Ринок фінансового лізингу складається з двох 
основних учасників, зокрема: 

– фінансових компаній, які крім фінансового 
лізингу також надають інші фінансові послуги 
(кредитування, гарантії та поруки тощо). Однак 
ця група компаній, яких налічується понад 200, 
фактично не здійснює фінансовий лізинг;

– лізингодавці – юридичні особи, які є в Реє-
стрі Нацкомфінпослуг [5]. 

Вони не є фінансовими установами, але саме 
на них припадає основна частка фінансового лі-
зингу. На кінець 2016 року було зареєстровано 
202 таких установ. При цьому за минулий рік з 
Реєстру було виключено 78 установ [3].

Фінансовий лізинг характеризується такими 
основними рисами:

– участь третьої сторони (виробника чи по-
стачальника об'єкта угоди);

– неможливість розірвання угоди протягом 
так званого основного терміну оренди, тобто тер-
міну, що необхідний для покриття витрат орен-
додавця. Однак на практиці це іноді трапляється, 
що оговорюється у лізинговій угоді, але в цьому 
випадку вартість операції значно збільшується;

– більш тривалим періодом лізингової угоди 
(у більшості випадків близьким до терміну служ-
би об'єкта угоди;

– об'єкти угод при фінансовому лізингу, як 
правило, відрізняються високою вартістю [4]. 

Кількість діючих договорів фінансового лізин-
гу в 2016 році становила 17 тис. Цей показник ви-
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явився нижчим на 24% у порівнянні з показником 
2015 року та на 30% – у порівнянні з показником 
2014 року. Вартість діючих договорів фінансового 
лізингу торік становила 22,8 млрд. грн., що на 
13% менше ніж у 2015 році та втричі менше ніж 
у 2014 році. 

Як видно з рисунку 1 структура послуг фі-
нансового лізингу є такою: транспортна галузь – 
7,9 млрд. грн.; сільське господарство – 5,6 млрд. грн.; 
добувна промисловість – 1,6 млрд. грн.; будівни-
цтво – близько 1 млрд. грн.; харчова промисло-
вість – 0,43 млрд. грн.; хімічна промисловість – 
0,13 млрд. грн. [3].

Пріоритетні напрямки використання лізингу в 
Україні включають:

– сферу розвитку малого підприємництва;
– сільськогосподарську галузь;
– високотехнологічні наукомісткі галузі: ме-

талургія, машинобудування, нафтогазовий комп-
лекс, енергозберігаючі технології; 

– виробництво товарів народного споживання.
Основними пріоритетами Нацкомфінпослуг на 

2017 рік є розвиток фінансового лізингу. В рам-
ках Комплексної програми розвитку фінансового 
сектору передбачено окремий напрямок розви-
тку лізингового ринку. Також створено спеціаль-
ну робочу групу, до якої ввійшли і представники 
Асоціації лізингодавців. Мета цієї групи – до-
опрацювання змін до законодавства, у першу 
чергу, прийняття нової редакції законопроекту 
про фінансовий лізинг та внесення змін до інших 
законодавчих актів, які його регламентують, а 
також регулюють питання захисту як лізинго-
давця, так і лизингоотримувача. Це зробить ри-
нок привабливим для вітчизняних та зарубіжних 
інвесторів [2, с. 205-210].

За результатами 2016 року, ринок лі-
зингу України за версією Асоціації лізинго-
давців України склав 0,2% від ВВП країни і 
близько 6% від усіх капітальних інвестицій, 
а саме – 6,9 млрд грн. Структура лізингово-
го ринку: 70% – автомобілі, 27-28% – сільське 
господарство і спец. техніка. 5800 автомобілів – 
максимальне проникнення у авторинок за всю 
історію лізингу в Україні. Це 8,3% всіх прода-
них авто або кожен дванадцятий автомобіль. 
Для порівняння, банки профінансували купівлю 

12-13% авто. Аграрний сектор сумарно отримав 
640 предметів лізингу на 2 млрд грн [9].

Основні переваги фінансового лізингу:
1. Дає можливість використання нових висо-

ких технологій без значних додаткових капітало-
вкладень.

2. Нижчі вимоги по заставі, оскільки в лізин-
гу лише обладнання є предметом застави без 
будь-якого додаткового забезпечення, що суттє-
во збільшує доступність нового обладнання. Та-
кож лізинг можна оформити набагато швидше та 
простіше, ніж традиційну позику. Це актуально 
для машин сезонного використання, де період 
повністю збігається з часом експлуатації.

3. Лізингові платежі відносяться на собівар-
тість продукції в повному обсязі, що знижує опо-
датковуваний прибуток.

4. Лізинг як активна форма кредитування по-
силює конкуренцію між банками та лізинговими 
компаніями, знижує вплив на позичковий відсо-
ток, що стимулює приплив капіталів у виробничу 
сферу.

5. Лізинг надає користувачам ряд переваг, зо-
крема, таких: уникнення залучення кредитів для 
придбання техніки, використання зекономлених 
за рахунок лізингу коштів на інші цілі, прискоре-
не освоєння взятої в лізинг техніки за допомогою 
спеціалістів лізингодавця, скорочення термінів 
організації виробництва нової продукції, за ра-
хунок придбання нової техніки, забезпечення її 
налагодження та сервісного обслуговування [10].

Для сучасної української економіки лізинг є 
дуже важливим. Саме лізинг – це дієвий меха-
нізм, завдяки якому забезпечується оновлення 
засобів виробництва та створюються умови для 
використання новітньої техніки.

Світовий досвіт показує, що на частку лізингу 
в нових інвестиціях на устаткування припадає 
15-20%. Отже, лізинг служить добрим джерелом 
активізації інвестиційної діяльності і це, звичай-
но, дуже важливо для економіки кожної країни. 
При цьому лізинг має свої привілеї перед кре-
дитом, оскільки він використовується винятково 
для купівлі устаткування, що до того ж висту-
пає забезпеченням угоди. Через лізинг у євро-
пейських країнах фінансується в середньому 
25-30 % усіх інвестицій. Також лізинг це один із 
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Рис. 1 Структура послуг фінансового лізингу
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найпопулярніших у світові методів фінансування 
технічного оснащення та оновлення виробництва. 
Країни, які мають розвинену ринкову економі-
ку, часто використовують лізинг як інвестиції в 
основні засоби. 

Найбільш поширеним у країнах Європи є лі-
зинг автомобілів, на який припадає до 50% за-
купок від загального обсягу лізингових угод. На 
другому місці є виробниче обладнання, лізинг 
морських суден, літаків, комп’ютерної техніки 
та ін. Загалом у Західній Європі через лізинг 
здійснюється більше 20% інвестицій у виробни-
чі фонди. До того ж до 80% лізингового бізнесу 
Західної Європи припадає на Великобританію, 
Німеччину, Італію та Францію. Рівень розви-
тку лізингу у США є значно вищим, оскільки 
практика здійснення лізингових угод існує ще 
з ХVІІІ ст., коли у лізинг передавали коней, 
фургони і коляски. Надалі лізинг розвивався у 
зв’язку з прокладенням залізниць, коли тран-
спортні компанії намагалися взяти у лізинг ло-
комотиви та вагони [6]. 

В світовій практиці виділяється дві моделі 
розвитку лізингової діяльності: європейська та 
американська. Американська модель передбачає 
створення компаній приватними підприємцями 
без участі банків. В європейській моделі вели-
кі вузькоспеціалізовані компанії створюються 
великими банками і згодом можуть від них від-
межовуватися. Вітчизняний ринок лізингу роз-
вивається за європейською моделлю, тому що 
більша його частина (майже 80%) контролюється 
банками другого рівня [5].

Згідно дослідження, яке було проведено Асо-
ціацією «Українське об’єднання лізингодавців», 
за розміром лізингового портфеля рейтинг лізин-
гових компаній очолюють лізингові компанії, під-
контрольні банкам (табл. 1).

Цікавим є те, що лідирують компанії з інозем-
ним капіталом. Так, засновником ПП «ВТБ Лізинг 
Україна» є ВАТ ВТБ Лізинг (Росія), ТОВ «Райф-
файзен Лізинг Аваль» як дочірню компанію 
Райффайзен Банк Аваль, одного із найбільших 
банків України, та Райффайзен Лізинг Інтер-
нешнл, холдингової компанії з головним офісом 
у Відні. Джерела фінансування лізингових опе-
рацій за 2016 р., що здійснені юридичними осо-
бами – лізингодавцями та фінансовими компані-
ями, наведені в табл. 2.

За 2016 рік загальний обсяг джерел фінансу-
вання юридичних осіб – лізингодавців та фінан-
сових компаній становить 7 541,6 млн. грн., що на 
2 635 млн. грн., або на 53,3%, менше порівняно з 
відповідним періодом 2015 року. В Україні лізинг 
стає більш популярним напрямом банківської ді-
яльності, адже на сучасному етапі найреальні-
шими суб’єктами господарювання можуть бути 
лише банки, які надають лізингові послуги, не-
зважаючи на необхідний накопичений капітал.

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-
джуючи нинішню економічну ситуацію в Україні, 
зокрема стан фінансового сектору, треба визнати, 
що лізинг є перспективною галуззю. Адже саме 
популяризація лізингових операцій сприятиме 
оновленню основних фондів, стимулюватиме під-
вищення ефективності кредитної політики банків 

Таблиця 1
Рейтинг лізингових компаній  

за результатами першого півріччя 2016 р.

№ Назва лізингової компанії
Лізинговий 
портфель, 
млн. грн

1 ВТБ Лізинг Україна 3 838,350
2 Райффайзен Лізинг Аваль 2 013,245
3 УніКредит Лізинг 1 571,323
4 ІНГ Лізинг Україна 1 449,600
5 ОТП Лізинг 842,325
6 Порше Лізинг Україна 471,830
7 Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг 468,151

8 АLD Automotive/Перша лізинго-
ва компанія 384,000

9 Євро Лізинг 366,822
10 VAB Лізинг 314,700
11 Сканія Кредіт Україна 241,000
12 Ілта 204,883
13 AVIS Україна 203,000
14 СГ Еквіпмент Лізинг Україна 153,000
15 Кредит Європа Лізинг 84,556
16 Адванс-Лізинг 57,600
17 Укіо Банк Лізинг 53,000
18 Автоприват 52,100
19 Оптіма-лізинг 20,770
20 ВФС Україна 16,500
 Разом 12 806,755

Джерело [8]

Таблиця 2
Розподіл джерел фінансування лізингових операцій за 2016 рр. (млн. грн.)

Джерела фінансування
2016 рік

Юр. Особи, 
млн. грн. Частка, % Фін. комп., 

млн. грн. Частка, %

авансовий платіж 2 084,6 27,6 0,7 2,0
власний капітал 3 690,2 48,9 34,6 95,0
кредити банків 622,0 8,2 1,1 3,0
комерційні кредити постачальників 0,6 0,0 0,0 0,0
випуск цінних паперів 0,0 0,0 0,0 0,0
кошти міжнародних фінансових організацій 775,6 10,3 0,0 0,0
кошти державного та місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0 0,0
інші джерела 368,6 4,9 0,0 0,0
Всього 7 541,6 100,0 36,4 100,0

Джерело [7]
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у результаті створення конкурентного середови-
ща між джерелами фінансування. Також лізинг 
може зіграту велику роль у розвитку малого та 
середнього бізнесу, це призведе до багатьох по-
зитивних змін в економіці.

Для активізації ринку лізингових послуг про-
понується: 

– покращення законодавчої бази; 
– покращити обізнаності з питань лізингу се-

ред громадян та представників малого та серед-
нього бізнесу;

– створення державних програм стимулю-
вання лізингу; 

– зниження вартість лізингових послуг;
– підвищення платоспроможності споживачів 

лізингових послуг; 
– покращити інфраструктуру ринку лізингу.
Отже, на сучасному етапі розвитку економіч-

ної системи лізинг – це успішна форма взаємодії 
банківських структур з реальним сектором еко-
номіки, тому подальше створення та розвиток лі-
зингових компаній є дуже актуальним.
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Summary
The article examines the current state of leasing in Ukraine and the prospects for its development. The tendencies of 
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Proposals for the development of this sphere of services have been made.
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В статті розглядаються особливості реклами готельних підприємств, визначені цілі реклами, охарактеризовано ефект 
мультиплікативності готельних послуг. В статті визначено, що важливою умовою функціонування сучасного готелю і 
досягнення ефекту мультиплікативності є ефективна служба логістики на підприємстві, яка забезпечує вчасну і в по-
вному обсязі доставку матеріальних цінностей. Автором було запропоновано умови підвищення ефективності реклами 
готельного комплексу.
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Постановка проблеми. На теренах України 
проблема рекламних кампаній, на жаль, досі 
залишається маловивченою. Проблема також 
полягає в тому, що існує дуже мало наукової 
літератури, у якій би вивчалися питання саме 
національної специфіки рекламування та про-
сування певних товарів і послуг в українському 
медіа-просторі, тому дане дослідження є досить 
актуальним.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в тому, щоб охарактеризувати осо-
бливості реклами, висвітлити тенденції розвитку 
концепції брендингу в системі маркетингових 
комунікацій на українському ринку, проаналізу-
вати особливості рекламування брендів на між-
народному ринку готельних послуг

Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий вне-
сок у розвиток маркетингових комунікацій вне-
сли наступні вчені: Архипов В.Е., Гаркавенко 
С.С., Іщенко О.А., Липчук В.В., Зозульов О., Ла-
піцька Л., Решетнікова І.Л., Мороз О.В. тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
клама є інструментом формування бренду, який 
на сучасному етапі розвитку ринкових відносин є 
однією з головних цілей діяльності підприємства, 
оскільки потенціал та можливості бренду дають 
підприємству незаперечні конкурентні переваги, 
а також збільшує ринкову вартість як бренду 
так і підприємства [7, с. 37]. 

Реклама в готельному бізнесі є цілеспрямо-
ваним поширенням інформації про готельний 
продукт з метою інформативного впливу на спо-
живача для просування й продажу готельного 
продукту, сприяючого появі в покупця зацікав-
леності та бажання купити даний готельний про-
дукт. Щоб правильно виконувати свою роль, ре-
клама в готельному бізнесі повинна виконувати 
завдання на користь покупців, а саме:

– інформувати про асортимент наявних у 
продажі готельних продуктів, їх корисні власти-
вості та способи використання;

– повідомляти про нові готельні продукти 
(підготувати покупця до їхньої появи на ринку);

– формувати інтереси покупців, виховувати їх;
– нагадувати про необхідність зробити сезон-

ну покупку у зв'язку з якою-небудь подією або 
про можливість покупки випадково (наприклад, 
знижка);

– інформувати про місця зручнішого при-
дбання готельного продукту.

– інформувати й нагадувати про сприятли-
ві можливості вибору та покупки (наприклад, 
знижки, сезонні ярмарки);

– впливати на попит і пропозицію шляхом 
вивчення й прогнозування запитів і побажань 
покупців.

На користь створювачів готельних продуктів:
– пропаганда нових готельних продуктів (го-

телів);
– інформувати про розширення асортименту, 

поліпшення якості.
Мета реклами в готелі для рекламодавця – 

довести інформацію до споживачів. Споживачеві 
реклама в готелі дає змогу заощадити час і засо-
би під час з'ясування заявлених відмітних влас-
тивостей готельного продукту. Взаємопов'язані 
цілі реклами в готельному бізнесі наступні:

– формування у споживача певного рівня 
знань про даний готельний продукт;

– спонукати до придбання саме даного го-
тельного продукту даного готелю;

– стимулювання просування й продажу го-
тельного продукту;

– прискорення обороту готельних продуктів;
– прагнення зробити споживача постійним 

покупцем даного готельного продукту, постійним 
клієнтом готелю; 

– – формування в інших фірм образу надій-
ного партнера;

– допомога споживачеві у виборі готельного 
продукту.

Для готелю важливим є знати, якою мірою 
той чи інший фактор впливає на кінцеві показ-
ники роботи підприємства, а саме: прибуток, 
рентабельність, продуктивність праці.

З цією метою проводиться моніторинг та аналіз 
діяльності готелю. Фахівці аналізують часові по-
казники, робляться певні організаційні висновки і 
приймаються управлінські рішення [1, с. 116].

Неодмінно важливим завданням під час моні-
торингу є визначення векторних факторів успі-
ху готелю на ринку готельних послуг. Саме дані 
фактори мотивують діяльність, а в результаті 
утворюється мультиплікативний ефект, який 
призводить до швидкого зростання прибутків 
підприємства, рентабельності, накопичення капі-
талу для подальшого розвитку готелю.

© Луценко Н. О., 2017
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В основі ефекту мультиплікативності – добу-
ток позитивних, так і негативних ефектів функ-
ціонування елементів системи [4, с. 198]. Таким 
чином, ймовірність безвідмовної роботи готелю 
рівна добутку ймовірностей безвідмовної роботи 
його служб.

Всі підрозділи готельного підприємства пови-
нні бути взаємопристосовані, сумісні один з од-
ним і з загальною місією готелю. В результаті 
несумісності гальмується діяльність засобу роз-
міщення. Наприклад, якщо готель розробить 
принципово нову програму залучення клієнтів, 
це дасть поштовх для розвитку не тільки дано-
го підприємства, але й інших, які так чи інакше 
пов'язані із готелем. Партнерам підприємства, 
у зв'язку із збільшенням кількості постояльців, 
необхідно інтенсивніше проводити співпрацю, 
налагоджувати обслуговуючі процеси, а конку-
рентам – переглянути свою діяльність, щоб бути 
затребуваними на ринку готельних послуг.

Часто критичні фактори успіху готелю мож-
на виявити шляхом опитування фахівців і мене-
джерів. Серед запропонованих життєво важли-
вих чинників, які сприяють успіху готелю, вони 
вибирають ті, що вважають дійсно вагомими.

До критичних факторів успіху готелю часто 
можна віднести:

• ефективність реклами,
• якість надання послуг,
• кваліфікація працівників,
• володіння іноземними мовами,
• надання додаткових послуг,
• низький відсоток online-бронювання і т.п.
Отже, мультиплікативність – це управляючі 

дії або стихійні процеси, спрямовані на збільшен-
ня ефективності системи.

Таким чином, для досягнення ефекту мульти-
плікативності готелю потрібно використовувати 
online-бронювання, виділити частку коштів на 
рекламну кампанію, розширити номенклатуру 
додаткових послуг, що в свою чергу дозволить 
домогтися різкого збільшення клієнтів і призведе 
до збільшення прибутку.

Із розвитком підприємства ускладнюється ор-
ганізаційна структура, зростає адміністративне 
управління, реакція готелю на нові вимоги ринку 
і умови зовнішнього середовища та її ринкові по-
зиції мультиплікативно погіршуються.

Як видно, мультиплікативність може бути як 
позитивним, так і негативним явищем. Негативна 
мультиплікативність призводить до розвитку руй-
нівних організаційних процесів, робота готелю отри-
мує безсистемний характер, що в кінцевому резуль-
таті призводить до поступового саморуйнування.

Фактори, які впливають на позитивну муль-
типлікативність готелю як системи наступні: 
простота організаційна система підприємства, 
комунікативна структура готелю повинна відпо-
відати загальним цілям і завданням, якість пер-
соналу. Коли деструктивні процеси в організа-
ції починають наростати, управлінські рішення 
повинні бути ґрунтовними, актуальними в часі, 
відповідати поточній внутрішній ситуації на під-
приємстві і мати сенс.

Підсумовуючи вище сказане, ефект мульти-
плікативності у роботі готелю при інших рівних 
умовах на підприємстві виникає:

• при впровадженні інноваційних технологій, 
організації обслуговування в готелі, ефективно-
му управлінні, мотивації праці;

• при досконалій структурі логістичної сис-
теми готелю;

• при впровадженні ефективної системи тру-
дових відносин на підприємстві.

Інноваційні технології в системі управління 
готелем та нові автоматизовані системи здатні 
різко прискорити ефективність роботи готельно-
го комплексу, покращити показники його діяль-
ності, що допоможе підприємству краще позиці-
онувати себе в конкурентному середовищі.

Важливою умовою функціонування сучасного 
готелю і досягнення ефекту мультиплікативності 
є ефективна служба логістики на підприємстві, 
яка забезпечує вчасну і в повному обсязі достав-
ку матеріальних цінностей, необхідних для під-
приємства, адже готель не може собі дозволи-
ти перебої з товарами, які потрібні для якісного 
планового обслуговування клієнтів.

Ефективна система трудових відносин пови-
нна бути побудована так, що кожен її компонент 
доповнює інші. При взаємодії підрозділів готелю 
виникає ефект синергії, в системі створюється 
мультиплікативний ефект, і, як наслідок, показ-
ники діяльності поліпшуються. Зростає продук-
тивність праці, якість надання готельних послуг, 
а в кінцевому результаті збільшуються прибутки 
готелю.

Реклама готельного комплексу є цілеспря-
мованим розповсюдженням інформації про його 
послуги з метою інформативного впливу на спо-
живача для їх просування і продажу, що сприяє 
появі у покупця зацікавленості та бажання при-
дбання даних готельних послуг.

Основна складність формування рекламних 
комунікацій бренду полягає в тому, що комуні-
кації – предмет не стільки економічної науки, 
скільки психології, соціології й лінгвістики. Ціл-
ком описати і формалізувати комунікації за до-
помогою категоріального апарату, що використо-
вується в економічній теорії, не представляється 
можливим [8, с. 47].

Акцентуємо увагу на тому, що хоча форму-
вання та функціонування бренду й передбачає 
використання усіх або більшості елементів сис-
теми маркетингових комунікацій, реклама є і 
залишається головним інструментом здійснення 
комунікацій бренду.

Існують наступні види реклами: рекламні ро-
лики на телебаченні; рекламні щити; реклама на 
транспорті; реклама в газетах і журналах; участь 
в добродійних акціях; участь у виставках; пряма 
поштова розсилка постійним партнерам проспек-
ту про послуги готельного комплексу тощо.

Крім того, реклама готельних послуг підроз-
діляється на неналежну, контр-рекламу та соці-
альну. Неналежною є реклама готельних послуг, 
в якій допущені порушення вимог до її змісту, 
часу, місця і способу розповсюдження, встанов-
лених законодавством. Під контррекламою розу-
міється спростування неналежної реклами, по-
ширюваної з метою ліквідації викликаних нею 
наслідків. Соціальна реклама представляє сус-
пільні та державні інтереси і направлена на до-
сягнення добродійної мети.
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Неналежна реклама ділиться на недобросо-
вісну, недостовірну, неетичну і свідомо помил-
кову. Недобросовісною є реклама готельних по-
слуг, яка: дискредитує юридичних або фізичних 
осіб, що не користуються рекламованими ними 
послугами, містить некоректні порівняння інших 
рекламованих готельних послуг, а також містить 
вислови, образи, що порочать честь, гідність або 
ділову репутацію конкурента (конкурентів) тощо 
[2, с. 384].

Неетичною є реклама, яка містить інформа-
цію, що порушує загальноприйняті норми гуман-
ності та моралі шляхом вживання образливих 
слів, порівнянь, образ відносно раси, національ-
ності, професії, соціальної категорії, вікової гру-
пи, статі, мови, релігійних, філософських, полі-
тичних та інших переконань фізичних осіб;

Свідомо помилковою є реклама, за допомогою 
якої готельний комплекс умисно вводить в оману 
споживача.

Прихованою є реклама, яка здійснює не усві-
домлюваний споживачем вплив на його сприй-
няття шляхом використання в радіо теле відео 
аудіо – та кінопродукції, а також в іншій про-
дукції спеціальних способів розповсюдження ін-
формації.

Щоб правильно виконувати свою роль, рекла-
ма повинна виконувати наступні завдання:

1) На користь споживачів: інформувати про 
асортимент готельних послуг;

– повідомляти про нові послуги (підготувати 
потенційних споживачів до їх появи на ринку);

– формувати смаки споживачів, виховувати їх;
– нагадувати про необхідність скористати-

ся послугами готельного комплексу у зв’язку з 
якою-небудь подією, надання в цей період зни-
жок тощо.

2) На користь просування та продажу послуг:
– пропагувати готельний комплекс та його 

послуги;
– стимулювати попит і зацікавленість спожи-

вачів;
– інформувати і нагадувати про знижки та 

бонуси при придбанні готельних послуг;
– впливати на попит і пропозицію шляхом 

вивчення і прогнозування запитів і побажань 
споживачів;

– пропагувати нові послуги готельного комп-
лексу;

– інформувати про розширення асортименту, 
поліпшення якості послуг.

Мета реклами готельних послуг для рекла-
модавця – довести інформацію до споживачів і 
домогтися їх прихильності для розширення по-
питу на готельні послуги. Споживачеві реклама 
готельної тематики дозволяє заощадити час і ко-
шти при з’ясуванні якості готельних послуг.

Взаємозвґязані цілі у реклами наступні:
– формування у споживача певного рівня 

знань про даний готельний комплекс та послуги, 
що ним надаються;

– формування потреби в даних готельних по-
слугах;

– формування доброзичливого відношення до 
готельного комплексу;

– спонукання споживачів звернутися до да-
ного готельного комплексу;

– стимулювання просування і продажу го-
тельних послуг;

– прискорення обороту послуг;
– прагнення зробити даного споживача по-

стійним клієнтом готельного комплексу;
– формування у контрагентів образу надійно-

го партнера;
– допомога споживачеві у виборі готельного 

комплексу.
Для виконання цих завдань рекламне повідо-

млення повинне бути: коротким, цікавим, досто-
вірним, зрозумілим, динамічним, повторюваним, 
образним, оригінальним.

Основними видами інформаційно-рекламних 
матеріалів є: інформаційний лист, комерційна 
пропозиція, рекламний листок, буклет, проспект, 
каталог, прес-реліз тощо.

Роль реклами як складової маркетингового 
тиску невід’ємна від інших чинників продажу. Як 
правило, для успішної реклами потрібна дифе-
ренційована готельна послуга, що продається за 
привабливою ціною через добре адаптовану ме-
режу просування і продажу. Реклама задоволь-
няє потребу в інформації і, отже, буде особливо 
корисна, коли споживачеві необхідно прийняти 
складне рішення про необхідність скористатися 
послугами відносно малознайомого готельного 
комплексу. Реклама готельної послуги ефектив-
на, коли вона фокусується на відмітній власти-
вості готельної послуги, що дає їй перевагу над 
послугами інших готельних комплексів і позиціо-
нує її у свідомості споживача. Найбільший вплив 
реклама готельних послуг здатна справити на 
ринки з глобальним попитом, що розширюють-
ся: вона прискорює дифузію послуг готельного 
комплексу, служить каталізатором попиту. На 
ринках у стадії зрілості реклама готельних по-
слуг служить цілям діалогу і діє лише на певну 
частину ринку. Базовий ринок рекламованих го-
тельних послуг повинен бути достатньо великим, 
щоб компенсувати витрати на проведення ре-
кламної кампанії, і готельний комплекс повинен 
мати у своєму розпорядженні необхідні фінансо-
ві ресурси, щоб інтенсивність реклами допомогла 
подолати бар’єри сприйняття [5, с. 54].

Рекламне повідомлення має ґрунтуватися на 
проведенні цілого ряду досліджень:

– вивчення об’єкту реклами, тобто послуг, що 
надаються готельним комплексом;

– вивчення споживачів і передбачуваного 
ринку просування і продажу;

– планування реклами готельних послуг (ви-
значення цілей, завдань, забезпечення робіт);

– визначення кошторису витрат;
– вибір форми реклами та її термінів;
– аналіз і стимулювання ефективності рекла-

ми готельних послуг.
Відносини, що виникають у процесі вироб-

ництва, розміщення і розповсюдження реклами 
готельних послуг, регулюються законом «Про 
рекламу». Відповідно до законодавства не дозво-
ляється:

– використання в продукції не рекламного 
характеру цілеспрямованого звернення уваги 
споживачів на конкретні готельні послуги або на 
готельний комплекс для формування і підтрим-
ки інтересу до них без належного попереднього 
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повідомлення про це (зокрема, шляхом позначки 
«на правах реклами»);

– реклама готельних послуг або готельного 
комплексу, якщо він не одержав дозвіл на здій-
снення готельної діяльності, а також реклама за-
боронених законодавчо послуг;

– недобросовісна, недостовірна, неетична, сві-
домо помилкова і прихована реклама. Реклама не 
повинна спонукати громадян до насильства, агре-
сії, викликати паніку, а також спонукати до не-
безпечних дій, здатних завдати шкоди здоров’ю 
фізичних осіб або загрожувати їхній безпеці.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-

вки: основна складність формування рекламних 
комунікацій полягає в тому, що комунікації – 
предмет не стільки економічної науки, скіль-
ки психології, соціології й лінгвістики. Цілком 
описати і формалізувати комунікації за допо-
могою категоріального апарату, що використо-
вується в економічній теорії, не представляєть-
ся можливим.

Акцентуємо увагу на тому, що хоча форму-
вання та функціонування бренду й передбачає 
використання усіх або більшості елементів сис-
теми маркетингових комунікацій, реклама є і 
залишається головним інструментом здійснення 
комунікацій бренду.
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ОЦЕНКА МОДЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ГОСТИНИЧНЫХ БРЕНДОВ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности рекламы гостиничных предприятий, определены цели рекламы, охарактеризо-
ван эффект мультипликативности гостиничных услуг. В статье определено, что важным условием функционирования 
современного отеля и достижения эффекта мультипликативности является эффективная служба логистики на пред-
приятии, которая обеспечивает своевременную и в полном объеме доставку материальных ценностей. Автором было 
предложено условия повышения эффективности рекламы гостиничного комплекса.
Ключевые слова: реклама, пропаганда, бренд, рекламная кампания, медиа-пространство, СМИ, спонсорство, агита-
ция, коммуникации, потребители, посредники, гостиничный продукт, ассортимент, мультипликативность.
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EVALUATION OF THE MODEL OF INFLUENCE OF ADVERTISING  
ON CONSUMERS OF HOTELS BRANDS

Summary
The article considers the features of advertising of hotel enterprises, defines the goals of advertising and describes the 
multiplicity of hotel services. The article concludes that an efficient logistics service at the enterprise which ensures 
timely and full delivery of material assets is an important condition for modern hotel operations and achievement of the 
multiplicity effect. The author has proposed conditions for improving the efficiency of hotel complex advertising.
Key words: Advertising, propaganda, brand, advertising campaign, media space, media, sponsorship, agitation, 
communications, consumers, intermediaries, hotel product, assortment, multiplicity.
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АНАЛІЗ СТИМУЛЮЮЧИХ ВПЛИВІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК  
НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

В статті досліджено податкове навантаження, яке формує податок на прибуток та встановлено, що відчутного впливу 
на інноваційну активність не справляє. Проаналізовано ряд показників інноваційної активності та виявили чутливість 
до застосування пільг з податку на прибуток. З’ясовано, що від пільгового оподаткування прибутку залежать обсяги 
фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів та обсяги реалізації інноваційної продукції.
Ключові слова: податкове стимулювання, інновація, інноваційна діяльність, інноваційна активність, податкове наван-
таження, податок на прибуток.

Постановка проблеми. Податок на прибуток 
підприємств має значний регулюючий потен-
ціал, який успішно використовується розвине-
ними країнами для стимулювання інноваційної 
діяльності. Використання регулюючих ефектів 
податку на прибуток в Україні стримується тим 
фактором, що він є одним з головних джерел на-
повнення бюджету, альтернативи йому, на сьо-
годнішній день, немає.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам фінансового забезпечення інновацій-
ної діяльності та її оподаткуванню присвячена 
значна кількість праць учених як: Ю. Бажал, 
В. Геєць, О. Данілов, М. Денисенко, Ю. Іванов, 
М. Крупка, А. Кузнєцова, С. Онишко, В. Опарін, 
В. Семиноженко, А. Соколовська, О. Тищенко, 
В. Тропіна, Л. Федулова та ін. Ними зроблено 
значний внесок у розвиток такого важливого на-
пряму наукових досліджень як встановлення і 
реалізація взаємозв’язку інновацій та фінансів і 
його значення для інноваційно-інвестиційної мо-
дернізації економіки; різним аспектам підтримки 
інноваційної діяльності фінансовими інструмен-
тами державного регулювання, визначальне міс-
це серед яких посідають податкові.

Постановка завдання. Поглиблення теоретич-
них засад та обґрунтування практичних реко-
мендацій, спрямованих на підвищення ефектив-
ності стимулюючих впливів податку на прибуток 
на інноваційну діяльність.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
даток на прибуток підприємств має значний ре-
гулюючий потенціал, який успішно використову-
ється розвиненими країнами для стимулювання 
інноваційної діяльності. Використання регулюю-
чих ефектів податку на прибуток в Україні стри-
мується тим фактором, що він є одним з головних 
джерел наповнення бюджету, альтернативи йому, 
на сьогоднішній день, немає. Через це питання по-
даткового стимулювання інноваційної діяльності в 
Україні є ускладненим – з одного боку є нагаль-
на потреба в активізації інноваційної діяльності, а 
з іншої – неприпустимими є втрати надходжень 
до бюджету. Для того, щоб виявити найбільш ва-
гомі стимулюючі важелі інноваційної діяльності, 

які закладені в податку на прибуток, для Украї-
ни, проаналізуємо як динаміка інноваційної діяль-
ності реагує на зміну податкового навантаження 
з податку на прибуток та на податкові пільги, які 
надавались інноваційно-активним підприємствам. 
Вплив податку будемо оцінювати з двох позицій – 
позиції підприємства, яке впроваджує інновації, і 
позиції інвестора. 

Для аналізу окрім показників, які характе-
ризують динаміку сплати податку на прибуток, 
будемо використовувати показник, який харак-
теризує податкове навантаження з податку на 
прибуток – питому вагу податку на прибуток 
у фінансовому результаті. Збільшення питомої 
ваги податку на прибуток у фінансовому резуль-
таті також не завжди викликає зменшення об-
сягів фінансування інновацій за рахунок власних 
коштів. Можна зробити висновок про те, що сти-
мулюючі важелі податку на прибуток на сьогод-
нішній день не задіяні. 

У розумінні наших законодавців активізації 
інноваційної діяльності та збільшенню обсягів її 
фінансування має сприяти пільгове оподаткуван-
ня прибутку. На практиці це часто призводить до 
того, що замість вирішення проблем і підвищен-
ня інноваційної активності, створюються пільгові 
режими оподаткування на окремих територіях 
(досвід функціонування СЕЗ і ТПР). Такий під-
хід сприяє зниженню загальної ефективності га-
лузей і погіршенню фінансового стану економіки. 
Внаслідок постійних змін і доповнень в системі 
оподаткування господарюючі суб’єкти відчува-
ють вплив фактора невизначеності, що значно 
утруднює прогнозування основних показників 
виробничо-фінансової діяльності. У розумінні 
законодавців стабільність – це забезпечення не-
змінності податків і зборів (обов’язкових плате-
жів) та їх ставок, а також податкових пільг про-
тягом бюджетного року. Однак бюджетний рік є 
недостатнім для забезпечення прогнозованості 
економіки. Цей період має бути не меншим, ніж 
три роки [3, с. 49].

Нестабільність податкової системи сприяє 
виконанню нею чисто фіскальної функції, яка 
стимулює затратні методи виробничо-комерцій-
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ної діяльності, стримує економічний розвиток, 
де стимулює інноваційну діяльність підприємств 
та вкладання коштів у неї інвесторів. Відповід-
но з регулюючою функцією, податки є одним з 
факторів нарощування фінансового потенціалу 
інноваційної діяльності як держави, так і підпри-
ємств. У зв’язку з цим податкова система пови-
нна сприяти розвитку інноваційної діяльності, 
оновленню виробництва, шляхом зниження ста-
вок податків, використання прискореної аморти-
зації та ін. Для цього податкова система пови-
нна бути адекватною рівню розвитку економіки і 
відповідати його вимогам. Правильна комбінація 
пільг з різних податків повинна утворити систе-
му, яка врахує наслідки і умови оподаткування в 
інноваційній сфері.

Однак, на нашу думку, механізм надання по-
даткових пільг з податку на прибуток потребує 
суттєвого удосконалення з акцентом на більшу їх 
інвестиційну спрямованість.

Таким чином, можна зробити висновки, що 
реформування пільгового оподаткування при-
бутку в контексті стимулювання інноваційної ді-
яльності має бути спрямоване на підтримку саме 
технологічних інновацій, внесенню подальших 
змін у пільгове оподаткування має обов’язково 
враховувати чутливість аналізованих напрямів 
інноваційної діяльності до податкових пільг.

У результаті проведення кореляційного ана-
лізу найбільш чутливими до обсягів податкових 
пільг виявились темпи освоєння нових видів тех-
ніки (рис.  1).

З рис. 1. видно, що залежність між обсягами 
наданих податкових пільг з податку на прибуток 

і темпами освоєння нових видів техніки харак-
теризується поліноміальною залежністю другого 
ступеня, R2 = 0,537, це означає, темпи приросту 
освоєння нових видів техніки на 53,7% залежать 
від пільгового оподаткування прибутку. Таким 
чином, повне скасування податкових пільг сти-
мулюючого характеру і розширення податкової 
бази за податком на прибуток негативно позна-
чається на інноваційній активності підприємств, 
подальшому її зниженні та зменшенні обсягів 
фінансування.

Отже, реакція інноваційної активності на опо-
даткування прибутку характеризується такими 
основними тенденціями:

1. Загальне податкове навантаження на еко-
номіку не має вагомого впливу на інноваційну ак-
тивність підприємств, тому стимулювання інно-
ваційної діяльності шляхом зниження загального 
податкового навантаження буде недоцільним.

2. До податкового навантаження, яке формує 
податок на прибуток, чутливими виявились об-
сяги фінансування інноваційної діяльності за 
рахунок власних коштів. Окрім того, обсяги фі-
нансування інновацій за рахунок власних коштів 
залежать від обсягів пільг з податку на прибуток. 

3. Існує тісна залежність між оподаткуванням 
прибутку та обсягами впровадження нових видів 
техніки.

Таким чином, результати аналізу свідчать 
про можливість ефективного стимулювання ін-
новаційної діяльності за допомогою податку на 
прибуток, проте таке стимулювання має носити 
галузевий характер. Однак ряд вітчизняних фа-
хівців виступають проти застосування податко-

Рис. 1. Залежність темпів приросту освоєння нових видів техніки  
від обсягів наданих податкових пільг

Джерело: побудовано авторами 
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вих пільг для окремих галузей та територій. Так, 
А. Крисоватий робить висновки, що починаючи 
з 1999 р. суб’єкти СЕЗ і ТПР отримують значно 
більше податкових пільг, аніж сплачують подат-
ків і зборів у державний та місцеві бюджети, а це 
суперечить одному з базових критеріїв надання 
податкових преференцій державою, – коли ме-
тою надання податкових пільг є стимулювання 
інвестиційної діяльності на визначеній території 
чи надання пільг по певних податках спричиняє 
відповідне зростання податкових виплат по ін-
ших. Проведений аналіз засвідчує, що існують 
проблеми щодо виконання обох складових базо-
вого критерію. Відмова від СЕЗ і ТПР є виправ-
даною на даному етапі реформування економіки 
України як з фіскальної точки зору, так і з регу-
ляторної [2, с. 196]. Ми погоджуємось з позицією 
А. Крисоватого стосовно неефективності функці-
онування СЕЗ і ТПР, однак вважаємо, що така 
неефективність викликана непродуманим меха-
нізмом надання податкових пільг та відсутністю 
належного контролю за їх використанням.Проти 
надання пільг окремим галузям виробництва ви-
ступає В. Геєць, який стверджує, що, надаючи 
фінансову підтримку підприємствам гірничо-ме-
талургійного комплексу у вигляді податкових 
пільг, держава фактично компенсувала (частко-
во чи повністю) збитки, яких вони зазнавали від 
реалізації своєї продукції на зовнішніх ринках 
за демпінговими цінами [1, с. 19]. А. Крисоватий 
також вважає необґрунтованим надання пільг 
підприємствам гірничо-металургійного комплек-
су, оскільки переважна більшість підприємств 
галузі в цей період перебувала в недержавній 
власності, сприятлива цінова кон’юнктура на зо-
внішніх ринках по відношенню до інших галузей 
не вимагали від держави надання значної фінан-
сової допомоги. Аналізуючи результати роботи 
пільгових підприємств пільгових галузей, він ро-
бить висновки, що надання пільг певним галу-
зям э доволі сумнівним кроком, адже очікуваний 
ефект від використання преференцій не відбув-
ся. Більш доречним в даному випадку було б ви-
користання цільових програм розвитку та онов-
лення стратегічних галузей економіки країни, в 
межах яких надавалась би адресна фінансова 
допомога конкретним суб’єктам господарювання 
[2, с. 194]. Однак надання адресної фінансової до-
помоги також не гарантує її ефективного вико-
ристання, до того ж в умовах хронічного дефіци-
ту бюджетних коштів є проблематичним.

На нашу думку, наведені вченими аргументи 
не є свідченням необхідності повної відмови від 
пільг. На сьогоднішній день податкові пільги за-
лишаються дієвим інструментом у сфері регуля-
тивної діяльності розвинених держав. Механізм 
оподаткування прибутку в Україні максимально 
наближений до механізмів оподаткування при-
бутку у розвинених країнах, тому є сенс вико-
ристати їхній досвід у застосування податкових 
стимулів інноваційної діяльності, які закладені у 
податку на прибуток.

Так, у США з метою стимулювання інновацій-
ної діяльності встановлюються пільги при прове-
денні прискореної амортизації витрат на іннова-
ційні заходи. Окрім того може бути застосована 
знижена ставка податку на прибуток, коли під-

приємство застосовує обладнання, яке працює на 
альтернативних видах енергії (наприклад, соняч-
ній, енергії вітру). У США використовується ком-
бінована (з елементами прогресії і регресії) шка-
ла оподаткування прибутку з основною ставкою 
34 %, при цьому підприємства можуть знизити 
податок на прибуток на 20 % приросту затрат на 
науково-дослідні роботи і 20 % на фінансування 
програм фундаментальних наукових досліджень, 
що здійснюються за договорами з університета-
ми. Для того, щоб стимулювати оновлення осно-
вного капіталу, у США практикується надання 
інвестиційного податкового кредиту у розмірі від 
6 до 10 % обсягу інвестицій в устаткування.

У багатьох країнах Західної Європи з метою 
податкового стимулювання використовуються 
знижені податкові ставки, однак для стимулю-
вання інноваційної діяльності переважно вико-
ристовується інноваційно-інвестиційний подат-
ковий кредит та прискорена амортизація. Так, у 
Франції інвестиційний податковий кредит нада-
ється на рівні 25 % приросту витрат компаній на 
НДДКР порівняно з попереднім роком, у Німеч-
чині широко застосовується прискорена аморти-
зація, яка дозволяє в перший рік амортизувати 
до 50% вартості майна, а в перші 3 роки – до 
80 %.

Можливість галузевої диференціації подат-
кового навантаження з метою стимулювання 
нарощування обсягів виробництва обґрунтована 
В. Вишневським [4, с. 205–211]. Він зауважує, 
що якщо розглядати всю промисловість Украї-
ни як єдину галузь, то для неї зниження став-
ки податку на прибуток може мати наслідком 
збільшення обсягів і ефективності виробництва. 
Однак зумовлені цим темпи росту бази оподат-
кування будуть відносно повільними і галузь не 
зможе компенсувати втрати бюджету, які ви-
никають внаслідок зниження ставки податку на 
прибуток. Іншими словами, якщо господарюючі 
суб’єкти змушені обмежуватись самофінансу-
ванням у вирішенні проблем розширеного від-
творення на досягнутому технічному рівні, то по 
відношенню до промисловості у цілому уряд буде 
стикатись з податковою дилемою – або стимулю-
вати за допомогою зниження ставок податку на 
прибуток розвиток даної галузі народного госпо-
дарства, не втрачаючи при цьому надходження 
в бюджет, або вирішувати бюджетні проблеми, 
але за рахунок збереження вихідного рівня по-
даткового навантаження на підприємства галузі 
[4, с. 205–206].

Ми погоджуємось з думкою А. Соколовської 
про те, що відмова від широкої диференціа-
ції податкових ставок повинна розглядатись як 
закономірне спрямування розвитку прибутко-
вого оподаткування в умовах його становлення 
[5, с. 233], а стимулювання інвестиційної діяль-
ності, розвиток пріоритетних галузей економіки і 
науково-технічного прогресу краще здійснювати 
за рахунок застосування інвестиційного податко-
вого кредиту, а також податкового кредиту для 
певної частини витрат на НДДКР [5, с. 344–345]. 
Варто зауважити, що саме застосування пони-
жених ставок оподаткування прибутку не дало 
очікуваного стимулюючого ефекту інноваційній 
діяльності у попередні роки.
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Таким чином, зважаючи на значний пере-
лік пільг в оподаткуванні прибутку та широкий 
спектр їх ефективного застосування у світовий 
практиці не вважаємо за доцільне повністю від-
мовлятись від їх використання в Україні. Однак 
право на функціонування мають тільки пільги 
інвестиційного спрямування на зразок інвести-
ційного податкового кредиту та інноваційних по-
даткових знижок, надання яких має бути побу-
доване за принципом взаємозалежності затрат і 
результатів. Зважаючи на те, що застосування 
часткових пільг в умовах недосконалості демо-
кратичних інститутів вимагає надто великих за-
трат на контролювання доцільності їх надання та 
ефективності використання, на наш погляд, роз-
будовуючи систему податкового стимулювання 
інноваційної діяльності, доцільно по можливос-
ті звести кількість часткових пільг до мінімуму. 

Література:
1. Геєць В. М. Формування дохідної частини бюджету: підсумки, проблеми, перспективи / В. М. Геєць // Економіка 

і прогнозування. – 2004. – № 1. – С. 19.
2. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : 

монографія / А. І. Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с.
3. Мар’єнко А. В. Інвестиційно-податкові аспекти економічного росту: монографія / А. В. Мар’єнко, Г. В. Кулінченко, 

В. М. Гончаров. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2005. – 
2006 с.

4. Налогообложение : теории, проблемы, решения / В. П. Вишневский, А. С. Веткин, Е. Н. Вишневская [и др.] ; под 
общ. ред. В. П. Вишневского. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

5. Соколовська А. М. Податкова система України : теорія та практика становлення / А. М. Соколовська. – К. : НДФІ, 
2001. – 372 с.

Гаевская Лариса Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Университета государственной фискальной службы Украины
Марченко Ольга Ивановна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
Университета государственной фискальной службы Украины

АНАЛИЗ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  
НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация
В статье исследована налоговая нагрузка, которая формирует налог на прибыль и установлено, что существенного 
влияния на инновационную активность не производит. Проанализировано ряд показателей инновационной активности 
и выявлено чувствительность к использованию льгот налога на прибыль. Выяснено, что от льготного налогообложения 
прибыли зависят объемы финансирования инновационной деятельности за счет собственных средств и объемы реа-
лизации инновационной продукции.
Ключевые слова: налоговое стимулирование, инновация, инновационная деятельность, инновационная активность, на-
логовая нагрузка, налог на прибыль.

Враховуючи залежність обсягів освоєння нових 
видів техніки від оподаткування прибутку, до-
цільним буде удосконалити механізм застосуван-
ня прискореної амортизації для інноваційно-ак-
тивних підприємств.

Висновки. Оскільки фінансування інновацій-
ної діяльності відбувається переважно за раху-
нок власних коштів, то необхідно запровадити 
заходи податкового стимулювання залучення 
коштів вітчизняних та зарубіжних інвесторів в 
інноваційну діяльність підприємств. Варто відмі-
тити, що податкові стимули мають бути спря-
мовані на створення умов до прямого вкладання 
коштів в інноваційні проекти. Механізм застосу-
вання таких пільг має бути селективний, тобто 
отримувати їх мають тільки підприємства, які 
працюють над перспективними інноваційними 
проектами. 
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ANALYSIS OF EFFECTIVE INFLUENCE OF INCOME TAX  
ON INNOVATIVE ACTIVITY

Summary
Тhe article provide the tax burden that forms the income tax and establishes that it does not produce a significant influence 
on innovation activity. Several indicators of innovation activity have been analyzed and sensitivity to the application of tax 
benefits is revealed. It was found out that from the preferential taxation of profit the amount of financing of innovation 
activity depends on own funds and volumes of sales of innovative products.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ:  
РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті дається оцінка сучасного соціально-економічної, екологічної та демографічної ситуації на селі. Розглянуто 
досвід розвитку проблемних сільських територій в розвинених країнах, заснований на інноваційній стратегії розвитку. 
Запропоновано основні принципи управління інноваційним розвитком сільськогосподарської території, які сприяти-
муть зростанню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.
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Постановка проблеми. Сільські території є 
найважливішою соціально-економічною та еко-
логічною підсистемою суспільства. Вони мають 
специфічні особливості, власні цілі, завдання, 
принципи, критерії та показники розвитку. Тут 
зосереджені значні людські, природні та вироб-
ничі ресурси, галузі, ефективний розвиток яких 
впливає на стан економіки і рівень життя насе-
лення держави.

У нашій країні під сільській територією (сіль-
ською місцевістю) приймається територія поза 
межами міських поселень, сільські поселення і 
господарюючі суб’єкти, розташовані в геогра-
фічних кордонах органів місцевого самовряду-
вання, тобто сільських адміністрацій. На кожній 
сільській території як первинної одиниці адміні-
стративної структури країни, як правило, роз-
ташовано кілька населених пунктів, здійснюють 
свою діяльність різні господарюючі суб’єкти – 
одна або більше сільськогосподарська організа-
ція, кілька фермерських господарств, сотні осо-
бистих підсобних господарств, інші організації та 
приватні особи, які надають різного роду послуги 
сільгосптоваровиробникам або зайняті альтерна-
тивними по відношенню до сільського господар-
ства видами діяльності, розміщені і функціону-
ють об’єкти соціальної інфраструктури – школи 
і дитячі сади, пошта та зв’язок, дорожня мережа, 
електро-, газо- і водопостачання, будинки куль-
тури, клуби та бібліотеки, лікарні та медпункти, 
магазини, їдальні, інші комунальні служби.

В межах конкретних сільських територій 
здійснюється життєдіяльність проживає тут на-
селення і формується певний уклад життя. Саме 
тому сільська територія виступає в ролі осно-
вного і найбільш важливого об’єкта розвитку 
сільського господарства і агросфери в цілому. 
Сільське населення є хранителем традиційної 
культури і моральності народів нашої країни.

Сучасна соціально-економічна, екологічна та 
демографічна ситуація на селі характеризується 
комплексом проблем, що накопичилися і пере-
шкоджають його переходу до динамічного ста-
лого розвитку. У структурі сільської економіки 
переважає сільськогосподарська зайнятість, а це 

стримує розвиток в галузі інноваційних техноло-
гій, провідних до вивільнення працівників з сіль-
ського господарства і посилення напруженості на 
сільському ринку праці.

Через недостатні обсяги нового будівництва 
та курсу на концентрацію мережі соціальних 
об’єктів для селян знижується територіальна до-
ступність освітніх, медичних, культурних, торго-
вельних, побутових та інших соціальних послуг. 
У зв’язку з цим для досягнення динамічного і 
сталого розвитку села необхідний програмно-ці-
льовий підхід, який дозволить інтегрувати і по-
силити державну координацію заходів, що вжи-
ваються, доповнити їх і підвищити ефективність 
використання направляються на сільський роз-
виток ресурсів, забезпечить комплексність і по-
слідовність позитивних перетворень з урахуван-
ням пріоритетного вирішення ключових завдань.

При цьому в залежності від агрокліматично-
го і соціально-економічного потенціалу сільських 
територій функцію розвитку аграрної економіки 
держава і органи місцевого самоврядування мо-
жуть здійснювати різними шляхами. Безперечно, 
що на проблемних, депресивних територіях, з 
відносно менш сприятливими агрокліматичними 
умовами для виробництва конкурентоспромож-
ної продукції, а також в периферійних сільських 
районах, віддалених від центрів регіонального та 
державного розвитку і не мають сучасної рин-
кової, соціальної та виробничої інфраструктури, 
програми розвитку сільського господарства бу-
дуть істотно відрізнятися за змістом і формам їх 
реалізації від тих територій, які за цими харак-
теристиками володіють порівняльними перевага-
ми. Саме на цих територіях склалася критична 
соціально-економічна обстановка і вкрай не-
благополучна демографічна ситуація. Незважа-
ючи на певне економічне зростання і соціальну 
стабілізацію в країні, на цих територіях тривав 
розвал фінансово-виробничої системи переваж-
ної більшості корпоративних агропідприємств, 
скорочувалася валове і товарне виробництво, що 
почалося з 1990-х рр. Тут демографічні проце-
си увійшли в найнебезпечнішу фазу розвитку, 
коли низька народжуваність супроводжується 
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не тільки високою смертністю, але і безперерв-
ної сільській міграцією (з села в місто). Все це 
створило загрозливо високий розрив в рівнях со-
ціально-економічного розвитку між проблемни-
ми, депресивними сільськими та урбанізованими, 
промисловими територіями.

В кінці ХХ – початку ХХІ століття основни-
ми виробниками традиційних для проблемних 
територій сільгосппродуктів (молока, яловичини, 
баранини, вовни, картоплі, овочів, плодів, ягід і 
меду) стали малі і сімейні сільські господарства. 
На частку особистого підсобного господарства, 
колективного садівництва і городництва припа-
дає 70-85% валової продукції сільського госпо-
дарства цих територій. Переважання серед сіль-
ськогосподарських виробників малих сімейних 
сільських господарств споживчого типу робило 
вкрай неефективними традиційні стратегії соці-
ально-економічного розвитку цих територій.

На відміну від України в останній чверті 
ХХ століття в рамках єдиної аграрної політики 
країн Європейського союзу переважаючими ста-
ли регіональні концепції соціально-економічного 
розвитку, що забезпечують розробку і реаліза-
цію механізмів вирішення проблем регіонального 
розвитку на основі комплексного, інтегрального 
дослідження сільських територій з урахуванням 
історичних, демографічних, національних, релі-
гійних, екологічних, політико-правових та при-
родно-ресурсних особливостей, а також з визна-
ченням їх особливого місця і специфічної ролі в 
національному та міжнародному поділі праці.

Раніше аграрна політика ЄС, головним чи-
ном, була спрямована на інвестиційну підтримку 
сільського господарства. Вона включала фінан-
сування від виробництва і збуту продовольства 
до подальшого поліпшення структури сільського 
господарства та підвищення його конкуренто-
спроможності. Поступово увагу стало приділяти-
ся ще й трудовому капіталу (передчасний вихід 
на пенсію, професійне навчання). У 1970-ті рр.,  
в зв’язку з ситуацією, що склалася в ЄС, 
з’являються нові завдання: зупинити міграцію з 
сільських територій і зберегти навколишнє се-
редовище і ландшафт. А в середині 90-х рр. ЄС 
передбачає зміну структури сільського господар-
ства і розвиток сільських територій [3].

Головна економічна проблема, з якою зіткну-
лися країни Західної Європи на проблемних 
сільських територіях і яка змусила їх перейти 
від традиційної стратегії розвитку цих терито-
рій до інноваційної, полягала в тому, що класич-
ні методи підтримки і стимулювання сільських 
товаровиробників в формі різного роду компен-
саційно-фінансових платежів тут виявлялися 
малоефективними. Більш того, досить часто ці 
заходи давали протилежний очікуваному ефект, 
так як сприяли закріпленню маргінальності цих 
територій, консервували їх депресивний стан [2].

Політика підтримки доходів сільських товаро-
виробників тільки через цінові механізми не да-
вала відчутного ефекту тому, що частка успішних 
фермерів, які отримують сільськогосподарський 
дохід вище середньої норми прибутку в формі 
премії за підприємницькі здібності, тут незна-
чна, а саме вони здатні отримувати максималь-
ний дохід від реалізації сільськогосподарської 

продукції. Крім того, на депресивних сільських 
територіях в силу їх периферійного положення 
диспаритет цін між сільськогосподарською про-
дукцією і товарами інших несільськогосподар-
ських секторів економіки завжди вищий.

Аналіз всього арсеналу заходів, складових 
аграрну політику на проблемних сільських тери-
торіях Західної Європи, дає підставу стверджу-
вати, що ця політика в основі своїй не орієнто-
вана на аграрне виробництво як провідна ланка 
соціально-економічного розвитку. За змістом і 
сукупності реалізованих заходів це не традицій-
на, а інноваційна стратегія розвитку проблемних 
сільських територій, як самодостатніх соціально-
економічних комплексів, роль яких для нації і 
держави значно ширше і важливіше, ніж товар-
не виробництво сільськогосподарської продукції.

В кінці ХХ століття в країнах ЄС роль сіль-
ських депресивних територій та їх місце в по-
ділі праці стали визначатися не економічними, 
виробничими та агрокліматичними факторами, 
а тими культурно-історичними, естетичними та 
екологічними умовами, які сформувалися тут як 
наслідок відставання цих територій від динаміч-
но й інтенсивно що розвиваються промислових і 
сільськогосподарських регіонів. Йдеться, в першу 
чергу, про те, що на цих територіях, як прави-
ло, виявилася більш сприятливою екологічна об-
становка, що надзвичайно важливо для здоров’я, 
відпочинку і лікування проживають тут людей. 
Екологія периферійних сільських районів стала 
найістотнішим їх соціальною перевагою в порів-
нянні з урбанізованими територіями в економіч-
но розвинених країнах Заходу.

Виявилося, що тут в результаті господарської 
діяльності менший збиток нанесений флорі і фа-
уні, природним ландшафтам, пам’ятників істо-
рії, архітектури, археології. Жителі цих терито-
рій більш дбайливо і чуйно, ніж населення міст 
і аграрно-промислових районів, відносяться до 
традиційних національних цінностей, краще збе-
рігають культурні традиції і звичаї, в тому числі 
мовні, складові живу історію народів і націй. Тут 
змогли зберегтися ареали дикої природи, осеред-
ки народних промислів і ремесел. У сукупності 
всі ці фактори – екологічні, культурно-історич-
ні, естетичні – стали порівняльними соціальними 
перевагами проблемних сільських територій.

За рахунок цих факторів перш депресивні 
сільські території в кінці ХХ століття стали ін-
формативно, естетично і соціально значущими 
об’єктами для учених, творчих працівників і, що 
особливо важливо, для середнього класу західно-
європейських країн, якого привернуло сюди нове 
розуміння якості життя як активного здорового 
способу життя в умовах безпосереднього контак-
ту людини з природною природним середовищем.

У 1970-1980-х рр. сюди починають надходи-
ти приватні і державні вкладення на розвиток 
виробничої і соціальної інфраструктури, на від-
родження та реконструкцію історичних, архітек-
турних, культурних та природних пам’яток.

При розробці планів розвитку аграрної по-
літики – 2000, були намічені заходи, покликані 
пожвавити економіку сільських районів: дивер-
сифікація діяльності, інновації в сільськогоспо-
дарському виробництві, підвищення якості про-
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дукції. Ставилися завдання зробити сільське 
господарство більш конкурентоздатним, а також 
вирівняти рівень життя в місті і на селі. Ще біль-
ший акцент на розвитку сільських територій був 
зроблений при реформуванні аграрної політики 
ЄС в 2003 році. Увага стало приділятися не зрос-
танню виробництва продовольства, а поліпшення 
якості продуктів харчування, захисту тварин та 
охорони навколишнього середовища.

На 2007-2013 рр. прийнята нова стратегія роз-
витку сільських територій, яка ставить такі цілі:

– поліпшення конкурентоспроможності сіль-
ського та лісового господарства;

– сприяння управління територією і покра-
щення навколишнього середовища;

– поліпшення якості життя та сприяння ди-
версифікації економічної діяльності.

Джерелами соціально-економічного відро-
дження депресивних сільських територій в кра-
їнах ЄС стали не тільки соціально орієнтовані 
державні бюджети, а й активна фінансова та 
організаційно-господарська діяльність органів 
місцевого самоврядування, підприємств муніци-
пальної економіки. У економічне оздоровлення 
проблемних територій включився середній і ма-
лий сімейний бізнес. З ініціативи муніципальних 
органів тут стала діяти система економічних за-
ходів, що передбачає підтримку беззбиткового 
виробництва продуктів харчування з місцевої 
сільськогосподарської сировини малим і середнім 
бізнесом, в тому числі в сфері послуг, туризму, 
харчової та легкої промисловості.

У ці роки відзначається зростання чисельності 
населення на периферійних сільських територіях. 
Це виявилося можливим тому, що розвиток сучас-
них транспортних і комунікаційних мереж зробило 
периферійні території «приміськими», а зростаю-
чий з боку середнього класу попит на «екологію», 
на доступний туризм і недорогий сімейний відпо-
чинок зробив проблемні сільські території прива-
бливими не тільки для широких верств населення, 
але і для великого, середнього і малого бізнесу.

В основі ефективної аграрної політики на 
проблемних сільських територіях повинно ле-
жати нове, постіндустріальне розуміння науко-
во-технічного прогресу та економічної діяльності. 
Сучасні транспортні, комунікаційні та інновацій-
ні технології дозволяють вирівнювати сільсько-
господарські доходи, одержувані від класичних 
факторів виробництва: праці, земельної ренти і 
прибутку на капітал. Переконливим прикладом 
в цьому відношенні служать скандинавські кра-
їни – Швеція і Фінляндія. Досвід цих країн по-
казує, що на депресивних сільських територіях 
дохід, отриманий від інновацій, може бути дже-
релом покриття витрат виробництва, пов’язаних 
з менш сприятливими агрокліматичними і соці-
ально-економічними умовами. Інноваційна стра-
тегія, заснована на інвестиціях в дослідження, 
проектування, планування та освоєння іннова-
ційних продуктів, може вивести ці території на 
траєкторію сталого сільського розвитку. В іншо-
му випадку проблемні сільські території завжди 
перетворюються в «чорну діру», в якій безслідно 
зникають державні і приватні вкладення капі-
талу і в якій панує низькопродуктивна праця і 
низькокваліфікований працівник.

Інноваційний характер стратегії розвитку 
проблемних сільських територій Швеції і Фін-
ляндії проявився ще і в тому, що з урахуванням 
специфіки цих територій головним, пріоритетним 
напрямком аграрної та соціальної політики було 
визнано сприяння самозайнятості сільського на-
селення, розвитку малого і середнього сімейного 
агробізнесу. Всебічну підтримку отримала сіль-
ська кооперація та інтеграція малого і середньо-
го сімейного бізнесу з великими національними 
корпораціями, які працюють в сфері послуг і ви-
соких технологій.

Така стратегія дозволила в 1990-х роках здій-
снити радикальні зрушення в економіці і соціаль-
ному розвитку депресивних сільських районів. 
Перш економічно відсталі сільськогосподарські 
території стали постачальниками технічно чистої 
і тому конкурентоспроможною на внутрішньому 
і світовому ринках продукції. Державні програми 
були багаторазово посилені автоматичних органів 
місцевого самоврядування сільських територій. 
Саме вони виявилися не тільки ініціаторами, але і 
головними суб’єктами розвитку виробничої та со-
ціальної інфраструктури: дорожнього будівництва, 
водо-, газо-, енергопостачання, створення мережі 
закладів охорони здоров’я, освіти, соціального за-
безпечення, страхування тощо. На проблемних 
сільських територіях не держава, а органи міс-
цевого самоврядування здійснювали координацію 
державних програм, приватних проектів, заходів 
громадської та громадянської ініціативи.

В Україні інноваційні програми розвитку про-
блемних сільських територій поки справа май-
бутнього. Подібні програми успішно реалізову-
валися тільки на тих територіях, де ефективно 
діяли органи місцевого самоврядування. Необхід-
ність організації інноваційної діяльності в даних 
межах обумовлена тим, що за роки соціально-
економічних реформ система розвитку сільсько-
господарських територій виявилася практично 
зруйнованою.

Як показує практика, домогтися сталого роз-
витку територій можна двома шляхами:

1) на основі зовнішньої підтримки, що базу-
ється на перерозподілі державних джерел;

2) на основі мобілізації та активізації регіо-
нального інноваційного потенціалу території.

Специфіка організації управління іннова-
ційним розвитком на рівні місцевого управлін-
ня утворень зумовлена такими особливостями, 
властивими інноваціям, як тривалість, комплек-
сний характер, невизначеність і високий рівень 
ризику, що визначає необхідність сталого розви-
тку всієї території в стратегічній перспективі.

Все більше уваги приділяється можливостям 
регіонів до залучення приватних інвестицій у 
вигляді фінансових та інших ресурсів за умови 
інноваційної сприйнятливості суб’єкта ринку з 
урахуванням його інтересів, потреб і виражаєть-
ся в активному сприйнятті нововведень і безпо-
середньому їх використанні.

Слабка інноваційна сприйнятливість пов’язана, 
в першу чергу, з високою капіталоємністю осно-
вних фондів, унікальністю окремих агрегатів під-
приємства, що функціонують в галузях, які не 
мають можливості проводити власні дослідження. 
Інноваційний потенціал розглядається як здат-
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ність різних галузей народного господарства і 
підприємств виробляти наукоємну продукцію, що 
відповідає вимогам світового ринку.

В даний час, в системі сталого розвитку сіль-
ськогосподарських територій інноваційна ді-
яльність орієнтована по ряду напрямків і пред-
ставляє сукупність господарюючих суб’єктів, що 
взаємодіють в процесі виробництва, розподілу, 
використання нового знання.

Основні принципи управління інноваційним 
розвитком сільськогосподарської території:

1. Принцип пріоритетності довгострокових ці-
лей – довгостроковий характер і високий сту-
пінь невизначеності можливих результатів впро-
вадження інновацій викликають необхідність 
бачення довгострокової перспективи розвитку 
території на основі активізації та розвитку наяв-
ного інноваційного потенціалу, для чого необхід-
на розробка стратегії розвитку території.

2. Принцип державної участі – держава вста-
новлює правила функціонування і взаємодії 
учасників інноваційного процесу через форму-
вання правового поля, стимулюючи впроваджен-
ня нових технологій.

3. Принцип адаптації проявляється в присто-
суванні системи управління інноваційним розви-
тком до сформованим умовам функціонування і 
потребам суспільства.

4. Принцип міжгалузевої взаємодії – най-
більш стійкий розвиток території проявляєть-
ся при об’єднанні фірм різних галузей, взаємно 
сприяють зростанню конкурентоспроможності 
один одного.

5. Принцип ефективності – впровадження ін-
новацій на рівні адміністративно-територіальних 
систем, має бути направлено на отримання еко-
номічного, соціального, екологічного ефекту.

Висновок. Шукати резерви розвитку в рам-
ках окремо взятої галузі безперспективно. Мова 
йде вести про певний комплекс господарюючих 
суб’єктів, які вирішують загальну задачу. Саме 
тому на державному рівні подальші прогресив-
ні перетворення в аграрній сфері все частіше 
пов’язують не з розвитком самої галузі, а з фор-
муванням механізмів комплексного підходу до 
сільського розвитку, стимулювання в сільській 
місцевості зайнятості населення несільськогоспо-
дарськими видами діяльності.
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У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти трансформації валютних систем в умовах фінансової глобалізації. 
Розглянуто поняття трансформації валютної системи. Визначено фактори та тенденції фінансової глобалізації. 
Проаналізовано напрями трансформації валютної системи на національному та регіональному рівнях.
Ключові слова: валютна система, фінансова глобалізація, національна валютна система, регіональна валютна система, 
світова валютна система.

Постановка проблеми. Важливим фактором 
забезпечення конкурентосп-роможності країни є 
гнучкість політики та забезпечення пристосуван-
ня валютно-фінансової системи до нестабільно-
го зовнішнього середовища. Принципи світового 
валютного порядку, утверджені на Ямайській 
валютній конференції не сформували підвалини 
для інтеграційної політики країн на основі єди-
ного платіжного засобу. Однак зростання доміну-
вання провідних валют світу на чолі з доларом 
США, підвищення попиту центробанків на золо-
то, інтенсифікація транснаціональних процесів у 
виробничій та торгівельній сферах, кратне зрос-
тання як інвестиційних, так і спекулятивних фі-
нансових потоків, посилення інституційної ролі 
міжнародних фінансових організацій за останні 
десятиліття в умовах недосконалості світової 
валютної системи зумовили якісні трансформа-
ційні зміни у структурній побудові національних 
валютних систем, підвищення ролі інтеграцій-
них об’єднань з регіональними валютами. Бага-
тогранність результатів фінансової глобалізації 
пов’язане як зі спрощенням включенням країни 
до світового фінансового простору, так і з поси-
ленням фінансово-валютних потрясінь внаслідок 
відкритості національної валютної системи. Вна-
слідок цього актуалізуються питання спрямова-
ності та адекватності трансформації валютних 
систем в умовах фінансової глобалізації.

Дослідженню теоретичних та емпіричних ас-
пектів проблем становлення та трансформації 
валютної системи в умовах міжнародної інтегра-
ції та глобалізації присвячено фундаментальні 
праці таких учених, як Л. Красавіна, О. Суєтін, 
Р.А. Менделл, М. Флемінг, Я. Корнаї, Л. Бальце-
рович, Г. Колодко, В. Свірський та ін.

Однак на даний час відсутні комплексні до-
слідження трансформаційних процесів валютних 
систем в умовах фінансової глобалізації, що ак-
туалізує зазначену проблематику.

Постановка завдання. Основне завдання по-
лягає у визначенні теоретичних аспектів понят-
тя «трансформація валютних систем», з’ясуванні 
факторів та напрямів трансформації валютних 
систем в умовах фінансової глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Характеризуючи валютну систему, Л. Красаві-
на зазначає, що це форма організації і регулю-
вання відносин, закріплена національним зако-
нодавством або міждержавними домовленостями 
[7, с. 32].

О. Суєтін трактує поняття «валютної систе-
ми» як сукупності грошово-кредитних відносин, 
що склалися на основі інтернаціоналізації гос-
подарського життя і розвитку світового ринку, 
закріплена у договірних та державно-правових 
нормах [13, с. 6].

Як зазначає Р.А. Менделл, валютна системм – 
це сукупність різноманітних елементів, які по-
стійно взаємодіють між собою з відповідним рів-
нем контролю [15].

Являючись системним явищем, що об’єднує 
пов’язані між собою елементи та в процесі 
об’єднання формує якісно новий об’єкт із пев-
ними характеристиками та особливостями, у 
науковій літературі виокремлюють три осно-
вні види валютних систем: національні, регіо-
нальні (міжнародні) та світові (табл. 1). Кожен 
з рівнів валютної системи характеризуються 
своєю власною побудовою, однак всі системи є 
взаємопов’язаними між собою.

Механізм трансформації валютної системи 
значної актуальності набув в період становлення 
та інтеграції країн Центрально-Східної Європи 
до Європейської валютної системи. Так, Я. Кор-
наї розглядалась стратегія трансформації ва-
лютної системи на основі градуалізму (еволюцій-
на стратегія), Л. Бальцерович розглядав «шокову 
терапію» як ефективний засіб щодо трансфор-
мації валютної системи Польщі у 90-роках [14]. 
В цілому дані роботи були зосереджені на видо-
зміні елементів та інституційній побудові націо-
нальної валютної системи.

Найбільш комплексним підходом до визна-
ченням поняття «трансформації валютної систе-
ми» є підхід Лавриненко О.В., яка визначає його 
як якісну зміну основних елементів, принципів, 
форм реалізації та методів регулювання валют-
но-фінансових відносин на національному, регіо-
нальному і глобальному рівнях [6].

Передумови трансформації валютної системи, 
видозміни її основних елементів підпадають під 
вплив об’єктивних та суб’єктивних, ендогенних 
та екзогенних факторів.

Об’єктивні фактори включають в себе рівень 
економічного розвитку, динаміку макроеконо-
мічних показників, рівень інфляції, рівень кон-
курентоспроможності національних виробників, 
кон’юнктуру світового ринку товарів та послуг, 
фактори фарс-мажорного характеру (світові фі-
нансові та економічні кризи, дисбаланси та ін.). 
До суб’єктивних факторів варто віднести за-

© Олійник А. А., 2017
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гальноекономічні та валютні стратегічні напрями 
органів монетарної влади, інституціональний рі-
вень валютного регулювання, тощо.

Ендогенні та екзогенні фактори також впли-
вають на структурну побудову національної ва-
лютної системи. До ендогенних факторів можна 
віднести рівень економічного розвитку, істори-
ко-культурні традиції, рівень інтернаціоналізації 
національної валюти. Екзогенними факторами є 
рівень транснаціоналізації економіки, утворення 
міжрегіональних валютних союзів, трансформа-
ція світової валютної системи, діяльність міжна-
родних фінансових організацій.

В умовах динамічності формування економіч-
них орієнтирів та стратегій країни відбувається 
якісна трансформація елементів валютної сис-
теми для досягнення їх «гармонійності». Транс-
формація валютної системи проходить декілька 
етапів, основними з яких є:

1. Визначення передумов, формування прин-
ципів валютної системи, видо-зміна окремих 
елементів системи; 

2. Формування та завершення структурної 
єдності та побудови, реалізація принципів ва-
лютної системи; 

3. Створення повноцінно цілісної та узгодже-
ної на рівні елементів валютної системи.

Враховуючи вищезазначене розглянемо міс-
це та значення фінансової глобалізації у процесі 
трансформації валютних систем. Фінансова гло-
балізація є закономірним процесом глобалізації, 
основою якої є стандартизація та уніфікація люд-
ської діяльності, в тому числі у фінансовій сфері.

Розширення транскордонної торгівельної та 
виробничої діяльності ТНК дало змогу останнім 

накопичити достатньо фінансового капіталу для 
здійснення інвестування не лише у країні базу-
вання, а й за кордоном. У кінці 60-х – на початку 
70-х років у зв’язку з послабленням валютно-
го контролю полегшився доступ на валютні та 
фінансові ринки іноземних інвесторів, внаслідок 
чого збільшився тиск на валютний курс окре-
мих розвинутих країн. Визначальним був вплив 
даного процесу на США, що у 1970-х років пе-
реживали дефіцит платіжного балансу, що по-
яснювався так званою «дилемою Триффіна». 
Внаслідок нафтової кризи країн ОПЕК, виникли 
зростаючі труднощі щодо збереження стабіль-
ності долара США, в тому числі з конвертуван-
ням долара у золото. 

Це стало причиною до перегляду світового ва-
лютного порядку та утвер-дження нової Ямайської 
валютної системи. Дозвіл купівлі-продажу золота 
за ринковими цінами; право вибору країнами будь-
якого режиму валютного курсу; визнання плаваю-
чих валютних курсів на підставі ринкових механіз-
мів (вільна торгівля валютою) – все це стало новим 
поштовхом до посилення глобалізаційних процесів 
на світовому фінансовому ринку.

Таким чином, нами встановлено взаємо-
пов’язану залежність між трансформацією сві-
тової валютної системи та посиленням фінансо-
вої глобалізації. На сучасному етапі відбувається 
подальша видозміна та удосконалення принципів 
даної валютної системи. Однак існують і вагомі 
протиріччя, що полягають у відсутності устале-
ної позиції стосовно використання єдиного світо-
вого платіжного засобу та уніфікації використан-
ня валютного режиму, встановлення валютних 
та фінансових обмежень.

Таблиця 1
Особливості валютних систем

Критерій порівняння
Валютні системи

національна регіональна  
(європейська) Світова

Суб'єкт Національні су-б'єкти 
валют-ного ринку

Суб'єкти країни, які 
входять до регіональ-ного 
союзу

Суб'єкти світового ва-
лютного ринку

Об'єкт Національна ва-люта Єдина регіональна ва-
люта (євро)

Резервні валюти, між-
народні розрахун-кові 
валютні одиниці

Валютні відноси-ни Національні Міжнаціональні Міжнародні
Інститути, які об-
слуговують опе-рації з 
валютою

Національні ба-нківські та 
не-банківські

Регіональні (ЄЦБ, ЄСЦБ, 
ЄВІ)

МВФ, ВБ, євробанки

Регулюючі ор-гани Центральний банк, уряд 
(міні-стерство фінан-сів)

Національні централь-
ні банки, що входять до 
ЄЦБ, уряди країн – чле-
нів союзу

МВФ, міжнародні ва-
лютні угоди

Режим курсу валюти Національний Режим курсу регіона-
льної валюти (євро)

Змішаний

Валютні обмежен-ня та 
валютний контроль

Національні Відсутність валютних об-
межень

Міждержавне регулю-
вання валютних обме-
жень

Регламентація мі-
жнародних розра-хунків 
країни

Регламентація основних 
форм розрахунків

Регіональна уніфікація 
основних форм розра-
хунків

Міжнародна уніфікація 
основних форм розра-
хунків

Регулювання між-
народної ліквідно-сті

Національне ре-
гулювання ва-лютної 
ліквід-ності країни

Регіональне єдине ре-
гулювання валютної 
ліквідності. 

Міждержавне регулю-
вання міжнародної ва-
лютної ліквідності

Джерело: складено автором на основі [1]
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Фінансова глобалізація пов’язується з між-
країнною інтернаціоналізацією фінансової сфе-
ри, виходом за національні кордони виробництва 
та обігу, і, як наслідок, фінансово-перерозподіль-
чими відносинами; зростанням відкритості наці-
ональних економік як стосовно транскордонного 
руху товарів, факторів виробництва, так і фінан-
сових потоків; лібералізацією транскордонного 
переміщення капіталу, пом'якшенням регулю-
вання фінансових потоків на рівні окремих країн 
та міжнародних фінансових організацій.

За останнє десятиліття корпоративні фінан-
сові потоки зросли в рази. Так, чисті прямі іно-
земні інвестиції за масштабуванням у світовому 
ВВП зросли втричі за період з 1997 до 2007 рр. 
до 5,27%, при показнику 2,74% за 2016 рік. Чисті 
портфельні інвестиції зросли у 4 рази з 200 до 
838,5 млрд. дол. з 1997 по 2007 рр., досягнувши 
максимумів у 2014 році – 1,16 трн. дол. [10]

Також досить стрімко зростають фінансові ак-
тиви, які на кінець 2012 р. перевищили світовий 
валовий внутрішній продукт (ВВП) в 4 рази і скла-
ли близько 200 трлн. дол. США Хоча через світо-
ву фінансову кризу загальні капіталовкладення 
у світову економіку скоротилися, особливо різке 
падіння, що прийшлося на 2008 р. – активи скоро-
тились на 50 трлн. дол. США, в цілому до 2016 р. 
відбулось пожвавлення і збільшення вартості сві-
тових фінансових активів у 1,5 рази. Тому зрос-
таючий обсяг міжнародних трансакцій призводить 
до збільшення грошового обігу і пошуку суб’єктів, 
що спроможні ці потреби задовольнити. [2]

Разом із масштабним зростання фінансових 
потоків підвищується і їх волатильність, що ста-
новить значну загрозу для країн, що розвива-
ються. Основна загроза фінансової глобалізації 
криється у суттєвому зростанні світового боргу, 
що станом на 2015 року становить 59,7 трлн. дол. 
при 3,8 трлн. дол. у 2000 році. Найбільша частка 
боргу припадає на розвинені країни: тільки США 
та Японія мають зовнішній борг, що становить 
половину світового боргу – 49,04% або 29,05% і 
19,99% відповідно [10].

Варто зазначити, що прояви фінансової гло-
балізації неоднаково проявля-ються для різних 
країн. Як уже було зазначено вище, крім низько-
го зростання зовнішнього боргу країни, що роз-
виваються, в не значній мірі отримують переваги 
від зростаючих потоків виробничого та фінансо-
вого капіталу, що в цілому надходять від розви-
нених країн та мають високу волатиьність при 
виникненні кризових станів у країнах, що роз-
виваються.

Значного значення набуває валютна глобалі-
зація, як форма прояву фінансової глобалізації. 

Багатостороння угода про лібералізацію рин-
ку фінансових послуг, підписана в рамках СОТ, 
у 1997 році забезпечила прийняття країнами 
зобов’язань по відкриттю своїх внутрішніх фінан-
сових ринків з 1999 року. Насамперед, скасову-
вались бар’єри на ринках банківських, страхових 
послуг і операцій з цінними паперами, а також про 
вільний доступ нерезидентів у банківський, стра-
ховий і фондовий сектори. Внаслідок цього осо-
бливого зростання набув світовий валютний ри-
нок. Так, за період 1998- 2013 рр. обсяг щоденних 
торгів фінансовими інструментами на валютному 
ринку зріс у 3,5 рази з 1,5 до 5,3 млрд. дол. Спо-
вільнення зростання ринку у період 2013-2016 рр. 
пов’язаний із зменшенням темпів зростання сві-
тового ВВП, борговою кризою країн ЄС та спадом 
цін на нафтопродукти (табл. 2).

Міжнародне виробництво розширюється, а за-
кордонні продажі, зайнятість і активи в транс-
національних корпораціях (ТНК) зростають. 
У 2010 році додана вартість в рамках світового ви-
робництва ТНК склала приблизно 16 трлн. дол. – 
близько чверті глобального ВВП. На закордонні 
філії ТНК припадало понад 10% глобального ВВП 
і третина світового експорту. Важливим новим 
джерелом ПІІ є державні ТНК. Налічується як 
мінімум 650 державних ТНК, які мають 8 500 за-
рубіжних філій по всьому світу. Хоча їх число 
становить менше 1% всіх ТНК, на їх закордонні 
інвестиції в 2010 році припадало 11% глобального 
ВВП. Як відображення цього в списку 100 най-
більших ТНК світу виявилися 19 державних ТНК. 
Державні ТНК складають неоднорідну групу. 
Країни, що розвиваються і країни з перехідною 
економікою є країнами базування більше полови-
ни цих компаній (56%), хоча і в розвинених кра-
їнах продовжує діяти значне число державних 
ТНК. Всупереч загальнопоширеним думку про те, 
що державні ТНК сконцентровані головним чином 
в первинному секторі, вони є диверсифікованими і 
активно діють в секторі послуг [3]

У 90-х роках ХХ ст. значно інтенсифікувався 
процес виходу іноземних банків на ринки країн 
з ринками, що формуються. Так, частка активів 
іноземних банків у загальних активах банків кра-
їн Латинської Америки зросла з 10,2% на кінець 
1999 р. до 43,2% на кінець 2010 р., країн Азії – з 
6,7% до 27,9% відповідно. Проте найбільш стрім-
ким цей процес був у країнах Центральної та 
Східної Європи – якщо на кінець 1999 р. інозем-
ним банкам належало 9,9% активів банків, та на 
кінець 2006 р. – вже 82%, а на кінець 2012 р. цей 
показник близився до 90% [11].

На глобалізованому фінансовому ринку по-
силюється роль міжнародних фінансових інсти-

Таблиця 2
Обсяги світового валютного ринку у 1998-2016 рр. (щоденний обіг, млрд дол.)

Назва 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
 Операції спот 568 386 631 1 005 1 490 2 046 1 652 
 Операцій фор-вард 128 130 209 362 475 680 700 
 Операції своп 734 656 954 1 714 1 765 2 228 2 378 
 Готівкові своп-операції 10 7 21 31 43 54 82 
 Форекс-опціони 87 60 119 212 207 337 254 
 Всього 1 527 1 239 1 934 3 324 3 981 5 345 5 067 

Джерело: складено автором на основі [8]
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тутів, особливо МВФ, групи Світового Банку, 
регіональних банків розвитку. Вони, з одного 
боку, формують інституційну основу щодо над-
національного регулювання фінансово-валют-
них відносин та валютних систем країн-членів, 
а з іншого боку, сприяють підвищенню довіри 
іноземних інвесторів до країн-реципієнтів фі-
нансової допомоги, внаслідок чого посилюється 
їх включення до глобального фінансового про-
стору. Міжнародні фінансові організації забез-
печують створення умов економічного порядку 
шляхом акумулювання та розподілу фінансо-
вих ресурсів. Реалізація цієї функції сприяє ін-
теграції національної економіки та її валютної 
системи, зокрема, до глобальної фінансово-еко-
номічної системи. Важливою функцією є стан-
дартизація та уніфікація інструментів валютної 
та монетарної політики країн членів метою усу-
нення бар’єрів на міжнаціональному фінансово-
му ринку.

Наслідки впливу фінансової глобалізації про-
являються по різному для різних типів країн. 
Азійська фінансова криза 1998 р. та світова фі-
нансова криза 2008 року актуалізували необхід-
ність накопичення достатніх обсягів золотова-
лютних резервів. Аналіз вказує, що зростання 
обсягів та волатильності міжнародних фінансо-
вих потоків спричинює виникнення самостра-
хувального мотиву у країн: валютні резерви за 
період 2000-2017 рр. зросли у розвинених країн 
та країн, що розвиваються (рис. 1). При цьому, 
показники темпу зростання, абсолютного розмі-
ру резервів та резервів у міс. імпорту є вищими 
для країн, що розвиваються, ніж для розвинених 
країн. Причина пов’язана з неусталеністю еко-
номік країн, що розвиваються, що, з одного боку 
виражається у зростанні доходності від інвесту-

вання у них (наприклад, за рахунок зростання 
ставки процента), а з іншого – з більш масштаб-
ним порівняно з розвиненими країнами вимиван-
ням прямих та фінансових інвестицій у випадку 
настання кризи. 

В контексті трансформації валютно-курсово-
го режиму варто відмітити, що для розвинених 
країн підтверджується теорія поляризації ре-
жимів та теорія «неможливої трійці» Менделла-
Флемінга: станом на 2006-2016 рр. близько 80% 
використовували плаваючий режим, 7% – фік-
сований, 13% – змішаний. В умовах необхідності 
фінансової відкритості більшість країн дотриму-
ються незалежності грошової політики та плава-
ючого курсоутворення.

В країнах, що розвиваються присутні проти-
лежні тенденції. В період з 2000 по 2008 роки 
відбувалось зменшення використання проміж-
них режимів з 41% до 34%, зростання плаваючих 
режимів з 37% до 43% та зростання фіксованих 
з 22% до 23%. Однак у 2016 році частка країн, 
що використовували проміжні режими, зросла 
до 62%, плаваючий режим – зменшився до 24%, 
фіксований режим – 14%. Вказане свідчить, що 
до світової фінансової кризи 2008 р., за умови 
зростання світових фінансових потоків, країни, 
що розвиваються, збільшували гнучкість кур-
соутворення, знімали валютні та фінансові об-
меження задля підвищення довіри інвесторів. 
Однак негативні наслідки кризи зумовили вико-
ристання країнами адміністративних обмежень 
на валютний ринок та накладення обмежень на 
гнучкість валютного курсу. В інших випадках, 
країнам доводилось девальвувати власну валюту 
через наявність структурних дисбалансів.

На рівні національної валютної системи, крім 
елементів самої системи, ви-значальним є моне-

Рис. 1. Динаміка накопичення золотовалютних резервів розвинутими країнами та країнами,  
що розвиваються, а також показників відношення валютних резервів до імпорту країн,  

у міс. імпорту
Джерело: складено автором на основі [9]
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тарна політика центрального банку, що в умовах 
глобалізації зводиться до трьох стратегій: 1) тар-
гетування монетарних агрегатів; 2) таргетуван-
ня обмінного курсу; 3) таргетування інфляції; 
4) інша (змішана) стратегія, в т.ч. виконання кра-
їною рекомендацій МВФ з монетарної політики.

Більшість розвинених країн не мають чітко 
вираженої монетарної політики, і якщо у 2006 р. 
таких було 28%, то у 2016 році – 57%. Частка тих, 
які використовують інфляційне таргетування 
знизилось з 50% до 35%. Використання в якості 
цільового показника таргетування обмінного кур-
су також зменшилось з 22% до 8%.

Особливістю монетарної політики країн, що 
розвиваються, є переважання політики тарге-
тування обмінного курсу: 53% і 54% у 2006 та 
2016 році відповідно. Однак зберігається стійка 
тенденція до підвищення прив’язки до сильної ва-
люти в період кризи: у 2009 році частка прив’язки 
до долара, євро та кошика валют становила 72%. 
Стабільним є частка країн, що використовують 
таргетування монетарних агрегатів 15% та 16% у 
2006 та 2016 рр. відповідно. Зросла частка тих, що 
використовують інфляційне таргетування з 8% до 
15%. У 2006 році близько 13% не мали визначеної 
монетарної політики, а 11% дотримувались про-
грами МВФ або ін. заходів (15% у 2016 році).

Таким чином, дестабілізаційні наслідки фі-
нансової глобалізації найбільше відображаються 
на видозміні елементів валютних систем країн, 
що розвиваються. Однак з метою уникнення по-
дібних наслідків різких змін напрямів валютної 
політики, деякі країни вдаються до структурних 
трансформацій валютної системи у напрямку 
регіоналізації. Регіоналізація в міжнародних ва-
лютних відносинах проявляється в застосуванні 
регіональних національних та колективних ва-
лют в інтеграційних політико-економічних утво-
реннях (табл. 3).

На думку Г. Колодко, створення колективних 
валют – це інструмент, що сприятиме не лише 
повнішій регіональній інтеграції, а й має стати 

платформою для створення у майбутньому за-
гальносвітової валюти [4, с. 375]. Загалом ідея за-
гальносвітової наднаціональної валюти є не новою.

Беручи за основу трансформаційні проце-
си в найбільш інтегрованому регіональному 
об’єднанні – Європейській валютній системі, 
визначено, що трансформаційні процеси від-
бувалися у таких напрямах, як зміна режиму 
валютного курсу з фіксованого до плаваючого 
(Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія), вве-
дення конвертованості національних валют як за 
поточними операціями (Чехія, Польща, Угорщи-
на, Словаччина, Словенія та ін.), так і за капі-
тальними (Естонія, Латвія); зменшення розриву 
між фактичним курсом і його паритетом (рис. 2), 
збільшення обсягу валютного ринку (з 2004 р. до 
2010 р. на 24 % у Польщі),диверсифікацію ва-
лютних резервів зі збільшенням частки європей-
ських валют (у Чехії – на 19 %, з одночасним 
зменшенням частки долара США на 20 %).

Також трансформація валютних систем до-
сліджуваних країн відбувалась на основі змін 
принципів функціонування валютних систем 
країн ЦСЄ, а саме, орієнтирів монетарної полі-
тики з таргетування обмінного курсу, монетар-
ного таргетування на інфляційне таргетування  
(Чехія, Польща, Угорщина, Словаччина, Руму-
нія), введення режиму валютного бюро (Естонія, 
Литва, Болгарія), що сприяло ціновій стабілізації, 
лібералізації валютної політики та гармонізації 
валютного законодавства країн ЦСЄ до стандар-
тів Європейського економічного та валютного со-
юзу. Зміна виду національних валютних систем 
на регіональну валютну систему, які характерні 
на сучасному етапі європейської валютної інте-
грації для Словенії, Словаччини, Естонії, Латвії, 
Литви, що у 2007, 2009, 2011, 2014 і 2015 рр. від-
повідно вступили до Єврозони [5].

Висновки. Отже, нами було визначено, що 
трансформація валютних систем являє собою 
видозміну елементів, принципів, форм реаліза-
ції валютно-фінансових відносин, що в умовах 

Таблиця 3
Сучасні тенденції регіоналізації валютних систем в умовах фінансової глобалізації1

Валюта Країни охоплення Характеристика системи

Євро (EUR) 
Діюча

Австрія, Бельгія, Кіпр, Фінляндія, 
Франція, Німеччина, Греція, Ірлан-
дія, Італія, Люксембург, Мальта, 
Нідерланди, Португалія, Слове-
нія, Іспанія, Словаччина, Естонія, 
Ватикан, Сан-Марино, Андорра і 
Монако

Євро – офіційна валюта 17 з 28 держав ЄС. Євро 
було введено 1 січня 1999 р. У готівковому обігу з 
1 січня 2002 р.

Сукре (SUCRE) 
Діюча

Країни члени АЛБА (організація 
Боліварського Альянсу для народів 
нашої Америки): Венесуела, Куба, 
Болівія, Нікарагуа, Еквадор, До-
мініка, Сент-Вінсент і Гренадини, 
Анти-гуа і Барбуда

«Сукре» офіційно введено в безготівковий обіг 
спільним рішенням голів держав та урядів країн 
АЛБА та Еквадору у листопаді 2008 р. Починаючи 
із 1 січня 2010 р. використовується при взаємних 
розрахунках. Перша трансакція з використанням 
цієї валюти відбулася 3 лютого 2010 р.

Франк CFA 
Діюча

Грошова одиниця економічних та 
валютних союзів країн Централь-
ної та Західної Африки

Насправді, під назвою «франк CFA» є дві окремі 
грошові одиниці: західноафриканський франк і цен-
тральноафриканський франк. Обидві валюти мають 
однаковий обмінний курс щодо євро, але західно-
африканський франк не приймається як платіжний 
засіб у країнах обігу центрально-африканського 
франка, та навпаки

1 складено автором на основі Свірський В. С. Трансформація світової валютної системи в посткризовий період / 
В. С. Свірський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 65-70 

Джерело: складено автором на основі: [12]
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фінансової глобалізації пов’язане з адаптацією 
національного валютного та монетарного регулю-
вання, конвергенцією валютної системи до регіо-
нального валютного об’єднання з метою мініміза-
ції загроз валютно-фінансових потрясінь.

Основні фактори та тенденції фінансової гло-
балізації, що зумовлюють трансформацію ва-
лютних систем, полягають у:

– ліквідації фінансових та валютних бар’єрів 
на шляху поточних та фінансових потоків;

– посиленні світових фінансових ризиків, що 
пов’язані з волатильністю глобалізації фінансо-
вого простору та створюють загрози для націо-
нальної фінансової системи;

– взаємопроникненні іноземного капіталу на 
національні ринки, особливо на ринки країн, що 
розвиваються;

– зростанні зовнішньої заборгованості та ви-
никненні фінансових криз;

– активізації діяльності глобальних учасників 
фінансової глобалізації (ТНК, МФО).

Трансформація валютних систем відбуваєть-
ся у певних напрямах, залежно від рівня роз-

витку країни. Якщо для перших характерним 
є поляризація валютно-курсових режимів із 
переважанням плаваючих режимів, незначне 
зростання золотовалютних резервів, реалізація 
ліберальної валютної та фінансової політики, 
змішаність у використанні стратегії монетарної 
політики, то країни, що розвиваються, в силу 
своєї слабкої економічної та інституціональної 
позиції формують вищі обсяги золотовалютних 
резервів, є більш нестійкими та непослідовни-
ми у використанні валютно-курсових режимів 
з превалюванням змішаних режимів, активно 
використовують практику валютних та фінан-
сових обмежень, у випадку фінансово-валютних 
криз є більш схильними до таргетування обмін-
ного курсу.

Крім цього, вищий ступінь трансформації ва-
лютної системи реалізується при валютній інте-
грації до валютного союзу, де на прикладі ЄВС 
визначено, що відповідно до умов конвергенції 
відбувається не лише видозміна елементів ва-
лютної системи, але і зміна принципів та націо-
нальної валюти на регіональну.
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Постановка проблеми. Для ефективного 
управління підприємством керівництву потрібна 
інформація про здійснені господарські процеси, 
наявність ресурсів (фінансових, матеріальних, 
трудових), їх обсяг та характер, а також про 
фінансові результати діяльності підприємства. 
Данні поточного бухгалтерського обліку є осно-
вним джерелом такої інформації, яку, зазвичай, 
систематизують у бухгалтерську звітність.

Бухгалтерська звітність відіграє велике зна-
чення, оскільки використовується не тільки для 
аналізу фінансового стану підприємства з метою 
одержання інформації, однак і для узагальнення 
підсумків на рівні секторів економіки і народно-
го господарства в цілому. Бухгалтерський облік 
є основною частиною ринкового середовища, так 
як він оснащує компанії системою фінансово-гос-
подарської діяльності. Беручи до уваги, зміст на-
даної роботи вважається досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку 
в управлінні господарською діяльністю, німець-
кий вчений-економіст І.Ф. Шерр [7] ще напри-
кінці XIX століття писав, що «Бухгалтерський 
облік – непогрішний суддя минулого, необхідний 
керівник сучасного і надійний консультант май-
бутнього кожного підприємства».

Як зазначає Г.Г. Кірейцев [4, с. 24], бухгалтер, 
як фінансовий аналітик, завжди стоїть у витоків 
економічної інформації про суспільно-корисну 
діяльність підприємницької структури, дослі-
джує таку діяльність. Він спостерігає, вимірює, 
відображає та систематизує первинні дані про 
факти господарського життя, класифікує і пере-
творює їх в інформаційні моделі окремих еконо-
мічних об’єктів, що приймають участь в проце-
сах відтворення. 

Н.Я. Микитюк [6, с. 92], в свою чергу, вка-
зує, що основним джерелом інформації для ме-
неджменту є обліково – аналітична система, яка 
містить різнобічну економічну інформацію про 
об’єкти управління. Система обліку містить зна-
чні обсяги різноманітних даних, які відрізняють-
ся складністю, логічністю та простотою ариф-
метичної обробки. Цінність облікової інформації 
визначається можливостями, котрі вона надає 
для прийняття управлінських рішень. М. Ку-
жельний та В. Швець [9] вважали, що облік є як 

наукою, так і практичною діяльністю. В. Швець 
зазначає, що облік є самостійною прикладною 
економічною наукою, яка має власну історію, 
методологію, предмет і виконує важливу зо-
внішню функцію – практичну. М. Кужельний [5] 
вважав, що бухгалтерський облік виступає не 
просто як один з видів людської діяльності, але 
і як важлива функція управління, як засіб для 
вирішення завдань економічного і соціального 
розвитку, як наука.

Метою дослідження є аналіз ролі бухгалтер-
ського обліку в управлінні на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Будь-яке підприємство поєднує у виробничому 
процесі різні матеріальні складові, в які входять: 
людські ресурси і інформаційні зв'язки та вва-
жається складною фінансово-суспільною систе-
мою. Також підприємства мають спільні характе-
ристики, до яких, по-перше, відносяться функції 
управління. Управління на підприємствах вико-
нується у двох сферах. Перша сфера – соціаль-
но-економічна, в ній регулюються взаємовідноси-
ни між учасниками робочого процесу пов’язанні 
з поділом і регулюванням праці, та формуються 
відносини між роботодавцями та робітниками. 
Друга сфера – виробничо-технічна, в ній вико-
нуються роботи з координації, організації та ре-
гулювання виробничого процесу.

Управління як процес, або функція, має мож-
ливість працювати тільки за допомогою спеці-
ального апарату, який відповідає за зберігання, 
цільове використання ресурсів, виконує контр-
оль за роботою виконавців щодо виконання про-
грами бізнес-плану та господарських операцій 
технологічного процесу підприємницької діяль-
ності. Виробничий процес є об’єктом, а апарат 
управління – суб’єктом управління. Управління 
(Мanagement) – це цілеспрямована дія апарату 
управління компанії на колектив для досягнення 
поставленої цілі.

Вивчення теорії, знання змісту планів ра-
хунків і організації бухгалтерського обліку має 
важливе значення для фінансової стійкості під-
приємства. Теорія бухгалтерського обліку вклю-
чає в себе знання про завдання, метод, предмет, 
техніку бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Важливим фактором ще є те, що основна мета 
діяльності підприємства – одержання прибут-
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ку. Для максимального одержання прибутку на 
підприємстві завжди має бути необхідна опе-
ративна інформація про рух грошових коштів, 
матеріальних ресурсів та реалізацію продукції. 
Щоб підрахувати інформацію по цим критеріям, 
адміністрація використовує дані бухгалтерсько-
го обліку, з метою повного і раціонального вико-
ристання ресурсів, контролю за їх збереженням, 
для співвідношення результатів та витрат.

На рівні країни інформація, отримана з бух-
галтерського обліку підприємства, використову-
ється для контролювання сплати податків, що 
наповнюють Державний бюджет України, а ще 
для прийняття управлінських рішень на му-
ніципальному рівні. Основні принципи бухгал-
терського обліку в Україні визначені Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» [3] та представлені на 
рисунку 1. 

Серед завдань теорії бухгалтерського обліку 
можна виділити три основних (рис. 2). 

Займаючи важливу роль в управлінні підпри-
ємством бухгалтерський облік виконує наступні 
функції (рис. 3):

1) Інформаційна – полягає в забезпеченні ін-
формації про фінансовий стан і діяльність під-
приємства для потреб внутрішніх і зовнішніх ко-
ристувачів.

2) Контрольна – полягає в необхідності 
здійснення методами бухгалтерського обліку 
контролю збереження та ефективного викорис-
тання ресурсів, виконання планових завдань, 
дотримання чинного законодавства й умов угод 
і контрактів; це можливість здійснювати за 
даними бухгалтерського обліку перевірку ра-
ніше прийнятих управлінських рішень госпо-
дарського характеру, їх виконання та характер 
виконання.

 

Обачність 

Повне 
висвітлення 

Фінансова звітність має містити всю інформацію про 
фактичні та потенціальні наслідки господарських операцій 
та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються 
на її основі 
 

Основні принципи бухгалтерського обліку 

Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 
мають запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат 
і завищенню доходів підприємства 

Кожне підприємство розглядається як юридична особа, 
відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте 
майно та зобов’язання власників не мають відображатись у 
фінансовій звітності підприємства 

Автономність 

Послідовність Постійне (із року в рік) застосування підприємством 
обраної облікової політики. Зміна облікової політики 
можлива лише у випадках, передбачених національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і має 
бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності 

Безперервність Оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється 
виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати 
далі 
 

Нарахування та 
відповідності 

доходів і витрат 

Для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, 
що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому 
доходи і витрати відображаються в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 
незалежно від дати надходження або сплати грошових 
коштів. 

Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з 
витрат на їх виготовлення чи придбання 
 

Історична 
(фактична) 
собівартість 

Єдиний 
грошовий 
вимірник 

Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 
підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в 
єдиній грошовій одиниці 

Рис. 1. Основні принципи бухгалтерського обліку в Україні
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3) Аналітична – полягає в здійсненні на основі 
первинних та зведених даних економічного ана-
лізу наявності, стану і руху ресурсів та резуль-
татів діяльності підприємства із застосуванням 
економіко-статистичних методів і моделювання; 
процес бухгалтерського обліку пов’язаний з ви-
конанням функцій аналізу: виявлення відхилень, 
їх причини, ініціаторів, виконавців тощо [2].

Також до функцій можна додати: комуніка-
ційну, регулюючу, прогнозну, мотиваційну – від 
кожної з них залежить ефективність управління 
підприємством.

Важливою складовою бухгалтерського обліку 
є управлінський облік.

Управлінській облік забезпечує потреби в 
управлінні в інформації та є важливою складо-
вою адміністративного обліку. Інформація, яку 
надає адміністративний облік, більш розподілена 
на потреби стратегічного і поточного управлін-
ня, забезпечення об’єктивної оцінки менеджерів 
і діяльності підрозділів на оптимізацію викорис-
тання ресурсів. Таким чином, адміністративний 
облік вважається складовою процесу управління. 
Він надає інформацію, важливу для:

– планування майбутніх заходів організації та 
визначення стратегії;

– контролю діяльності підприємства;
– оптимізації використання ресурсів;
– ефективної діяльності його оцінки;
Планування управлінського обліку необхідно 

здійснювати разом з розробкою стратегії, органі-
заційної структури та всіх функцій управління. 
Одне з останніх завдань управлінського обліку 
вважається допомога керівництву у досягненні 
стратегічної цілі підприємства. Тому управлін-
ський облік є важливим для функціонування ро-
боти системи адміністративного контролю.

На теперішній час в Україні основи держав-
ного регулювання бухгалтерського обліку та звіт-

ності знаходяться на недосконалому рівні, а саме 
у процесі розробки. Постійні зміни до чинних 
нормативно-правових актів це підтверджують. 
На своєму офіційному сайті 22.10.2012 р. був роз-
міщений Проект наказу Міністерства фінансів 
України «Про внесення змін до наказу Міністер-
ства фінансів України з бухгалтерського обліку» 
[8] в яких була відображена адаптація облікової 
інформації до міжнародних вимог та стандартів, 
запровадження нових форм фінансової звітності 
максимально наближених до міжнародних стан-
дартів. Після змін інформація систематизується 
і накопичується саме в бухгалтерському обліку 
та узагальнюється у звітності. Саме інформація є 
підставою для проведення аналізу оцінки фінан-
сового стану та результатів діяльності підпри-
ємства. Інформацію фінансової звітності можна 
розподілити у три групи:

– інформація про діяльність підприємства в 
майбутньому – прогнозує внутрішніми і зовніш-
німи користувачами, з метою вибору найкращої 
серед кількох альтернативних. Все що орієнтова-
не на майбутнє ніяк не може змінити минуле, але 
відіграє важливу роль у прогнозуванні. 

– інформація про теперішній фінансовий стан 
підприємства – дає можливість обробити всю 
інформацію, яка є зараз на підприємстві, так 
наприклад: наявність у підприємства грошових 
коштів, одержаний прибуток та напрями його 
використання на розширення та модернізацію 
підприємства, враховуючи успіхи і невдачі по-
передніх періодів;

– інформація про діяльність в минулому – до-
зволяє порівняти показники ефективності, успіш-
ності управління в минулому з теперішнім часом 
та не допускає виконання минулих помилок. 

Підприємства можуть самостійно обирати, 
хто буде вести облікову політику, а саме штат-
ний працівник (головний бухгалтер) або стороння 
організація. В даному випадку допомогою в регу-
люванні бухгалтерських ризиків на підприємстві 
може стати використання аутсорсингових послуг. 

Аутсорсинг розподіляє функції бізнес-систе-
ми та працює за принципом: залишаю собі лише 
те, що здатен виготовити краще за інших, і пе-
редаю іншому працівникові те, що він виконає 
краще за мене. Послуги, які підприємство може 
замовити аутсорсинговій компанії (аутсорсеру) 
представлені на рисунку 4 [1]: 

Бухгалтерський аутсорсинг використовується 
підприємством як спосіб мінімізації бухгалтер-
ських ризиків у частині перерозподілу відпо-
відальності через ймовірні порушення законо-
давства. Бухгалтерський аутсорсинг полягає у 
виокремленні функцій, пов’язаних з організаці-
єю, складанням і поданням звітності на підпри-
ємстві, веденням бухгалтерського обліку, здій-
сненням розрахунків за платежами і податками 
та передаванні їх для виконання аутсорсеру.

Висновки з проведеного дослідження. З вище 
викладеного матеріалу можна зробити висновки, 
що метою управління є підвищення ефективнос-
ті господарських процесів. Бухгалтерський облік 
виявляє проблеми управління. Фінансова звіт-
ність є основним джерелом інформації, яка за-
довольняє потреби зовнішніх структур в інфор-
мації згідно з законодавчими розпорядженнями 
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або для самопрезентації підприємства та задо-
вольняє потреби підприємства при прийнятті та 
ухваленні управлінських рішень і їх реалізації. 
Бухгалтерський облік вважається однією з най-
важливіших складових у системі управління, 
тому вона повинна бути зважено організованою, 
поєднувати в собі професійні знання, міжна-
родний досвід і компетенцію, оскільки від пра-
вильності дій бухгалтера залежать ефективне 
й законне функціонування підприємства. Отже, 
звітність підприємства є основним засобом його 
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Рис. 4. Послуги аутсорсингової компанії

комунікації в умовах дії ринкової економіки. 
З іншого боку, техніка бухгалтерського обліку не 
повною мірою очевидна для необізнаного корис-
тувача, тому незважаючи на величезну кількість 
цифрового матеріалу, будь-який користувач об-
лікових даних зобов'язаний використовувати 
якісь аналітичні групування і розраховувати по-
казники, які не передбачені системою подвійного 
запису, проте потрібні для формування характе-
ристик оцінки фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства.
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У статті сформовано механізм управління виробничим потенціалом, розкрито сутність та визначення виробничого 
потенціалу. Охарактеризовано функції управління виробничим потенціалом на рівні держави та підприємства. Визна-
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Постановка проблеми. Розвиток економічної 
системи України за часів її незалежності здобув 
ознак, що в певній мірі відповідають ринковому 
механізму господарювання. Одним з важливих 
важелів ринкового механізму господарювання є 
виробничий потенціал притаманний без виклю-
чення всім економічним системам. Для ефектив-
ного функціонування і забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємств та інших суб'єктів 
господарювання необхідно якісно розвивати ма-
теріально-технічні, структурно-функціональні, 
соціально-трудові та інші елементи виробничого 
потенціалу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
пов’язаних із управлінням виробничим потен-
ціалом підприємства приділяли увагу такі вче-
ні, як: Краснокутська, Н. С., Горяча О. Л., Бутко 
М. П., Горяча О. Л., Кривов'язюк І. В., Купчак 
П. М., Друкер П., Левченко Ю. Г., Менар К. Г., 
Ансофф І. П., та інші.

Постановка завдання. У сучасній літературі 
не існує спільної думки науковців щодо сутності 
виробничого потенціалу, його складу та функцій, 
тому основним завдання дослідження являється 
формування цілісної та єдиної думки щодо сут-
ності виробничого потенціалу, механізму управ-
ління та його функцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління виробничим потенціалом підпри-
ємства є не одномоментним процесом щодо ви-
конання певних завдань, а має розглядатись як 
впорядкована послідовність взаємообумовлених 
дій – функцій управління, які поєднуються у 
комплекс із засобами комунікацій та прийнят-
тя рішень і характеризуються неперервністю. 
Функції управління виробничим потенціалом 
можуть реалізовуватись як загальною системою 
менеджменту підприємства, так і делегуватись 
спеціальному підрозділу, якому притаманні усі 
обов’язкові атрибути системи: принципи функ-
ціонування, структура, правове, організаційне, 
інформаційне, економічне та кадрове забезпе-
чення. 

Проте, якщо управління здійснюється в меж-
ах загальних завдань управління підприємством, 
існує ризик виникнення труднощів системного 
розвитку і реалізації здатностей щодо викорис-

тання наявних можливостей розвитку виробни-
чого потенціалу. З іншого боку, якщо виконан-
ня окремих завдань чи їх груп покладається 
існуючі функціональні підсистеми, існує ризик, 
зниження ефективності у результаті упущен-
ня комплексності. Загалом можна стверджувати 
про недоотримання ефекту чи нижчу фактичну 
ефективність управління виробничим потенціа-
лом підприємства у порівняні із очікуваною чи 
прогнозованою [1, с. 35].

Формування спеціального механізму управ-
ління виробничим потенціалом підприємства 
забезпечує усунення вказаних недоліків та по-
долання ризиків і одержання системного синер-
гійного ефекту від гармонійної взаємодії його 
елементів.

Він має складатися зі збалансовано-
го та узгодженого комплексу елементів, які 
взаємопов’язані, взаємодіють і забезпечують 
максимальну ефективність реалізації та розви-
ток виробничого потенціалу підприємства. З од-
нієї сторони, механізм управління виробничим 
потенціалом підприємства слід розглядати як 
специфічний об’єкт управління системи управ-
ління потенціалом підприємства в цілому, а з ін-
шої – він передбачає побудову власної відповід-
ної системи управління. 

Виробничий потенціал підприємства – це 
складна, організована, динамічна система, яка 
формується з множини елементів, що перебува-
ють у взаємозв’язку та взаємодії та виконують 
різні функції в процесі виготовлення продукції 
необхідної кількості та якості і в терміни, визна-
чені ринком [1, с. 49].

Залежно від рівня і мети досліджень виробни-
чий потенціал поділяється за рівнями управління, 
включаючи галузевий, регіональний, виробничо-
господарської структури. Управління виробничим 
потенціалом підприємства здійснюється на макро-
рівні та макрорівні [1, с. 50] (рис. 1).

Аналіз законодавства України засвідчить, що 
на макрорівні функції управління виробничим 
потенціалом здійснюють законодавчі та виконав-
чі органи державної влади, які полягають в: 

– плануванні і формуванні розміру і якості 
трудового потенціалу – високорозвиненої інте-
лектуальної, здорової психофізіологічної та ак-

© Сафронова Л. П., Гаєвська Л. М., 2017
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тивної особистісної складових 
трудового потенціалу; 

– розробкою амортизаційної 
політики, спрямованої на відтво-
рення основних засобів, стиму-
люванні ефективного розподілу 
трудового потенціалу між підпри-
ємствами шляхом розвитку спів-
робітництва між підприємства-
ми та закладами освіти і науки, 
підприємствами та Державною 
службою зайнятості для більш 
ефективного розподілу трудового 
потенціалу між територіальними 
одиницями і підприємствами різ-
них галузей; 

– проведенні контролю за від-
творенням трудового потенціалу 
шляхом аудиту підприємств щодо 
оплати праці в розмірі не мен-
ше ніж затверджений бюджетом 
мінімальний, щодо дотримання 
обов’язкового державного страху-
вання від тимчасової втрати пра-
цездатності, нещасних випадків на 
виробництві, шляхом обліку чисельності і струк-
тури населення за ступенем працездатності; 

– фінансування розвитку освіти, науки, куль-
тури, мистецтва з метою забезпечення розвитку 
якісних характеристик трудового потенціалу. 

В наш час функції управління виробничим 
потенціалом підприємства на мікрорівні викону-
ють працівники апарату управління на чолі з ке-
рівником підприємства [2].

Ефективне використання виробничого потен-
ціалу підприємства залежить від функціонуван-
ня механізму управління ним. Під механізмом 
управління виробничим потенціалом підприєм-
ства розуміється сукупність процесів, прийомів, 
методів, підходів, спрямованих на досягнення 
ефективності його використання.

Під процесом управління виробничим розумі-
ється планування, організацію та контроль вико-
ристання всіх його складових, а також розподіл 
працівників по виробничим ланкам відповідно до 
їх рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного 
рівня, мотивація до повного розкриття їх трудо-
вого потенціалу [2].

Під прийомами управління виробничим по-
тенціалом підприємства розкривається сукуп-
ність інструментів, що використовують в процесі 
управління ним: систему нарахування амортиза-
ції, систему постачання сировини та збуту готової 
продукції, систему мотивації персоналу та інші.

Якщо виробничий потенціал підприємства 
високий – це свідчить, що підприємство раціо-
нально використовує наявні ресурси і ефективно 
організовує процес виробництва. На жаль, час-
то при високому рівні наявних ресурсів, підпри-
ємство не вміє налагодити гармонійного процесу 
роботи, або ж навпаки, що знижує виробничий 
потенціал підприємства і загалом незадовільно 
позначається на фінансово-економічному стані 
суб'єкта господарювання [3].

Тому кожне підприємство прагне, щоб його 
виробничий потенціал був високий і шукає шля-
хи його підвищення. Шляхи нарощування вироб-

ничого потенціалу – це вся сукупність рушійних 
сил і чинників, що ведуть до збільшення рівня 
виробничого потенціалу.

Потенціал будь-якого рівня виникає як ре-
зультат взаємодії ресурсів, що його забезпечу-
ють, а отже, нарощування виробничого потен-
ціалу підприємства полягає в поліпшенні стану 
використання його ресурсів [3].

Основні шляхи нарощування виробничого по-
тенціалу можуть відбуватися за рахунок:

1. За рахунок підвищення ефективності вико-
ристання основних фондів підприємства.

2. За рахунок підвищення ефективності вико-
ристання трудових ресурсів.

3. За рахунок підвищення ефективності вико-
ристання оборотних фондів.

Найважливішим показником підвищення рів-
ня ефективності використання основних фондів 
підприємства є зростання обсягів виробленої ним 
продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Одним з головних факторів підвищення ефек-
тивності основних фондів є їх оновлення та тех-
нічне вдосконалення. Впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу дає змогу підви-
щити рівень механізації та автоматизації вироб-
ництва, продуктивності праці робітників, сприяє 
економії матеріальних витрат, підвищує культу-
ру та безпеку виробництва.

Значні резерви підвищення ефективності ви-
користання основних фондів містяться у збіль-
шенні тривалості роботи машин та механізмів. 
Основними причинами цілозмінних та цілодобо-
вих простоїв обладнання є неузгодженість про-
пускної спроможності окремих цехів і дільниць; 
незадовільна організація технічно-профілактич-
ного обслуговування та ремонту устаткування, 
відсутність стабільності у забезпеченні робочих 
місць матеріалами, електроенергією, комплекту-
ючими виробами, оснащенням тощо.

У цілому, сукупність резервів покращення ви-
користання основних фондів підприємства може 
бути поділена на три великі групи [4, с. 251].

Рис. 1. Функції управління виробничим потенціалом
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а) Технічне вдосконалення засобів праці, яке 
передбачає:

– технічне переозброєння на базі комплексної 
автоматизації та впровадження гнучких вироб-
ничих систем;

– заміну застарілої техніки, модернізацію об-
ладнання;

– ліквідацію вузьких місць та диспропорцій у 
виробничих потужностях підприємства;

– механізацію допоміжних та обслуговуючих 
виробництв;

– розвиток винахідництва та раціоналізатор-
ства.

б) Збільшення тривалості роботи машин та об-
ладнання за рахунок:

– ліквідації недіючого обладнання (здавання 
його в оренду, лізинг, реалізація тощо);

– скорочення строків ремонту обладнання;
– зниження простоїв: цілозмінних та всере-

дині змін.
в) Покращення організації та управління ви-

робництвом, а саме:
– прискорення досягнення проектної продук-

тивності введених в експлуатацію основних фондів;
– впровадження наукової організації праці та 

виробництва;
– покращення забезпечення матеріально-тех-

нічними ресурсами;
– вдосконалення управління виробництвом на 

базі сучасної комп'ютерної техніки;
– розвиток матеріальної зацікавленості пра-

цівників, що сприяє підвищенню ефективності 
виробництва.

Шляхи нарощування виробничого потенціалу 
за рахунок підвищення ефективності викорис-
тання трудових ресурсів являють собою [3]:

– удосконалення спеціалізації і кооперування 
виробництва та методів організації виробничого 
процесу;

– удосконалення розподілу і кооперування пра-
ці, організації та обслуговування робочих місць;

– удосконалення підбору і розстановки праців-
ників, їх підготовки й підвищення кваліфікації;

– провадження передових прийомів і методів 
праці та проведення робіт по інших напрямках 
удосконалення організації праці;

– удосконалення організаційної структури 
управління;

– удосконалення виконання функцій та вико-
ристання методів управління, механізація і авто-
матизація управлінської праці;

– підвищення рівня задоволення соціальних 
потреб працівників на виробництві;

– підвищення професійно-кваліфікаційного 
рівня працівників;

– набір працівників, яким притаманні такі 
якості як: адаптованість, інноваційність, про-
фесійна мобільність, дисциплінованість та мо-
тивованість (здатність реагувати на зовнішні 
стимули);

– поліпшення соціально-трудових відносин 
працівників з власниками та адміністрацією;

– поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;
– впровадження раціональних режимів робо-

ти та відпочинку;
– встановлення сприятливого (поліпшення іс-

нуючого) мікроклімату в трудових колективах.

Якісна робоча сила значною мірою сприяє 
підвищенню продуктивності праці, а значить ви-
робничому потенціалу [5, с. 194].

Ефективне використання оборотних фондів є 
одним із першочергових завдань підприємства в 
сучасних умовах і забезпечується це прискорен-
ням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу [6].

а) На стадії створення виробничих запасів:
– раціональне використання виробничих запасів;
– ліквідація наднормативних запасів матеріалів;
– удосконалення нормування;
– поліпшення організації постачання, у тому 

числі через установлення чітких договірних умов 
і забезпечення їх виконання, оптимальний вибір 
постачальників, налагодження роботи транспорту;

– поліпшення організації складського госпо-
дарства, зокрема впровадження комплексної ме-
ханізації та автоматизації вантажно-розванта-
жувальних робіт на складах.

б) На стадії незавершеного виробництва:
– упровадження прогресивної техніки і тех-

нології, зокрема безвідходної та маловідходної;
– розвиток стандартизації і уніфікації;
– удосконалення форм організації виробництва;
– удосконалення системи економічного стиму-

лювання, економного використання сировинних 
та паливно-енергетичних ресурсів.

в) На стадії обігу:
– раціональна організація збуту готової про-

дукції, застосування прогресивних форм розра-
хунків;

– своєчасне оформлення документації та при-
скорення їх руху, дотримання договірної та пла-
тіжної дисципліни.

Прискорення оборотності оборотних фондів 
дає змогу зекономити значні суми і збільшити 
обсяги виробництва та реалізації продукції без 
додаткових фінансових ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
управління виробничий потенціал підприємства 
становить системне поняття, яке характеризує 
можливості підприємства щодо виготовлення 
продукції, виходячи з наявних у його розпоря-
дженні всіх необхідних складових для забезпе-
чення виробничого процесу – основних фондів, 
трудових, сировинно-матеріальних та інформа-
ційних ресурсів і технології, а також умов, що 
визначають можливість упровадження організа-
ційно-технічних і технологічних інновацій [7, с. 1].

Складність оптимізації механізмів реалізації 
виробничого потенціалу підприємства зумовлена 
необхідністю визначення ефективності як техно-
логічних процесів з одного боку, так і ефектив-
ності управління з іншого, як основних факторів, 
від яких залежить не лише отримання корисного 
результату діяльності, а й сама можливість ви-
робництва.

Формування спеціального механізму управлін-
ня виробничим потенціалом підприємства забез-
печує усунення вказаних недоліків та подолан-
ня ризиків і одержання системного синергійного 
ефекту від гармонійної взаємодії його елементів.

Він має складатися зі збалансованого та 
узгодженого комплексу елементів, які взаємо-
пов’язані, взаємодіють і забезпечують макси-
мальну ефективність реалізації та розвиток 
виробничого потенціалу підприємства. З однієї 
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сторони, механізм управління виробничим по-
тенціалом підприємства слід розглядати як спе-
цифічний об’єкт управління системи управління 

потенціалом підприємства в цілому, а з іншої – 
він передбачає побудову власної відповідної сис-
теми управління. 
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Розглянуто концептуальні засади аналізу фінансової звітності малих підприємств. Досліджено в критичному порівнянні 
існуючі підходи щодо аналітичної оцінки фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва. Вивчено інформаційне 
забезпечення аналізу фінансової звітності малих підприємств для цілей управління. Наведено та узагальнено етапи 
проведення аналізу фінансового звіту суб’єктів малого бізнесу. Визначено напрямки удосконалення методики прове-
дення аналітичної оцінки фінансової звітності.
Ключові слова: аналітична оцінка, комплексний аналіз, методика аналізу, фінансова звітність, фінансовий стан 
підприємства, суб`єкт малого підприємництва.

Постановка проблеми. Результати діяльності 
підприємства знаходять своє відображення у фі-
нансовій звітності. З її використанням можна не 
тільки зробити висновки про діяльність підприєм-
ства в минулому, оцінити перспективи розвитку 
та розробити заходи, спрямовані на підвищення 
ефективності його діяльності в майбутньому, а й 
оцінити ефективність фінансово-господарської 
діяльності загалом, вивчити та проаналізувати 
механізми управління капіталом та прибутком. 
Саме така звітність господарюючих суб’єктів 
стає основним засобом комунікації і найважли-
вішим елементом інформаційного забезпечення 
фінансового аналітики. Невипадково концепція 
складання та публікації звітності перебуває в 
основі систем національних стандартів більшості 
економічно розвинутих країн. Не є винятком із 
цього й Україна. Наказом Міністерства фінансів 
України від 31 березня 1999 р. № 87 затверджені 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 
що відповідають міжнародним правилам скла-
дання фінансової звітності. 

Кожне підприємство потребує додаткових 
джерел фінансування, а це можливо за умови ін-
теграції економіки України в світову економіку. 
Результативність керування підприємством зна-
чною мірою визначається рівнем його організації 
й якістю інформаційного забезпечення процесу 
управління за часовими рівнями. У системі цього 
забезпечення особливе значення мають достовір-
ні та оперативні бухгалтерські дані, а звітність 
стає основним комунікаційним індикатором, що 
формує якісну інформаційну систему для управ-
ління фінансовим станом підприємства. В умовах 
ринку посилюється значення аналітичної оцінки 
фінансової звітності як інструменту ефективного 
управління з метою пошуку шляхів забезпечен-
ня сталого розвитку господарюючих суб’єктів. 
У зв’язку з цим, виникає необхідність в удоско-
наленні методології та методики проведення ана-
літичної оцінки фінансової звітності з урахуван-
ням особливостей діяльності підприємств різних 
організаційно-правових форм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тодичні та практичні аспекти проведення аналі-

зу фінансової звітності малих підприємств відо-
бражено в роботах М.І. Баканова, С.Ф. Голова, 
К.В. Ізмайлової, В.В. Ковальова, А.М. Лисенко, 
Ю.Ю. Недовоз, І.М. Пожарицької, Т.Н. Пілатової, 
А.Д. Шеремета та інших науковців. Так, А.М. Ли-
сенко і Ю.Ю. Недовоз розглядають вдосконален-
ня методики проведення фінансової звітності 
малого підприємства за допомогою поетапного 
проведення двох видів аналізу: експрес-діагнос-
тики та комплексного аналізу із застосуванням 
системи показників. І.М. Пожарицька та Т.Н. Пі-
латова пропонують методику аналізу фінансових 
результатів діяльності малого підприємства, яка 
ґрунтується на розрахунку показників рента-
бельності [8, с. 23].

Проте особливості аналітичної оцінки фінан-
сової звітності малих підприємств вивчені не-
достатньо. Більшість запропонованих методик 
базуються на достатньо значній інформаційній 
базі, є трудомісткими та містять перелік показ-
ників, використання яких не завжди є фінансово 
доцільним та економічно обґрунтованим для ма-
лих підприємств. Крім того, в умовах система-
тичних змін обліково-нормативної бази пробле-
ми вдосконалення методики фінансового аналізу 
підприємств малого бізнесу в Україні досі зали-
шаються не вирішеними. Особливого значення 
набувають теоретичні дослідження побудови ме-
тодики проведення комплексного аналізу фінан-
сової звітності суб’єктів малого підприємництва, 
чим і обґрунтовується актуальність обраного на-
прямку дослідження. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відсут-ність методичних по-
ложень щодо аналітичної оцінки фінансової звіт-
ності суб’єктів малого підприємництва визначає 
практичну затребуваність теми дослідження. Ра-
зом з тим слід зазначити, що організація еконо-
мічної роботи на малих підприємствах країни не 
налагоджена належним чином. Зокрема, значним 
недоліком є те, що недостатня увага приділяєть-
ся проведенню як системного, так і комплексного 
економічного аналізу. Це, в свою чергу, негатив-
но позначається на ефективності функціонуван-
ня суб’єктів малого бізнесу. 

© Собченко (Кінєва) Т. С., Соскіда Ю. М., 2017
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Таблиця 1
Призначення основних компонентів фінансової звітності

Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації
Баланс Наявність економічних ресур-

сів, що контролює підприєм-
ство, на дату балансу

Оцінка структури ресурсів підприємства, 
їх ліквідності та платоспроможності 
підприємства. Прогнозування майбутніх 
потреб у показниках; оцінка та прогно-
зування змін в економічних ресурсах, які 
підприємство, ймовірно, контролюватиме

Звіт про фінансові результати Доходи, витрати та фінансові 
результати діяльності підпри-
ємства за звітний період

Оцінка та прогноз: прибутковості діяль-
ності підприємства; структури доходів та 
витрат

Джерело: розроблено авторами за даними [5]

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в узагальненні існуючої методики 
щодо проведення аналітичної оцінки фінансо-
вої звітності суб’єктів малого підприємництва та 
розробка практичних рекомендацій і методичних 
положень проведення комплексного аналізу під-
приємств малого бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сукупність форм фінансової звітності дає змогу 
отримати інформацію про види діяльності під-
приємства, його майновий стан, фінансові ресур-
си, які забезпечують цю діяльність. За допомогою 
фінансової звітності можна отримати комплек-
сну оцінку діяльності суб’єкта господарювання, 
визначити його економічний потенціал та оціни-
ти перспективи розвитку.

Звітність малих підприємств – це система по-
казників, що охоплює і характеризує результа-
ти їх виробничо-фінансової діяльності за певний 
період. У ній знаходять відображення дані опе-
ративного, статистичного, фінансового, податко-
вого та управлінського обліку [17, с. 3].

Для того, щоб користувачі фінансових звітів 
прийняли економічні рішення, необхідна інфор-
мація про фінансовий стан, результати діяльнос-
ті та зміни у фінансовому стані підприємства. За-
значені інформаційні потреби обумовили склад 
фінансової звітності. 

Відповідно до п. 3 ст. 11 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» та стандарту П(С)БО 25 «Фінансовий 
звіт суб'єкта малого підприємництва» передбаче-
но, що фінансова звітність суб'єктів малого під-
приємництва містить тільки дві форми: баланс 
та звіт про фінансові результати. Обидві ці фор-
ми об'єднані загальною назвою «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва» і мають скоро-
чену (порівняно з аналогічними формами для ін-
ших підприємств) кількість показників [5, с. 124].

Компоненти фінансової звітності відобража-
ють різні аспекти одних і тих самих господар-
ських операцій та подій за звітний період, відпо-
відну інформацію попереднього звітного періоду 
та розкриття облікової політики та її змін, що 
робить можливим ретроспективний та перспек-
тивний аналіз діяльності підприємства (табл. 1). 

Важливим елементом аналітичної роботи стає 
комплексний аналіз фінансової звітності як один 
з головних інструментів управління господар-
ською діяльністю, оскільки саме він надає повну, 
загальну характеристику фінансового стану під-
приємства. Комплексний аналіз фінансової звіт-

ності підприємства дає змогу забезпечити ви-
значення його місця в економічному середовищі, 
створює необхідну інформаційну базу для при-
йняття різноманітних управлінських та фінансо-
вих рішень. При його проведенні необхідно до-
тримуватись відповідних вимог, а саме: 

• застосовувати методики, які давали б змо-
гу в обмежені строки якісно оцінити фінансовий 
стан суб’єкта господарювання; 

• забезпечити формування групи показни-
ків, які б у своїй сукупності відповідали вимо-
гам комплексної характеристики поточного ста-
ну підприємства та перспектив його подальшого 
розвитку;

• розробити адекватну систему аналітичної 
обробки визначеної групи цільових показників з 
метою попередження та уникнення неоднознач-
ності висновків щодо ідентифікації становища 
об’єкта дослідження.

Особливості інформаційного забезпечення 
аналізу на малих підприємствах вимагають до-
слідження методики аналізу за виокремленими 
напрямами аналізу в розрізі спрощених форм 
фінансової звітності.

Комплексний аналіз фінансової звітності 
суб’єкта малого підприємництва слід проводити 
поетапно. Спочатку провести експрес-діагности-
ку показників фінансової звітності з метою пошу-
ку і виділення найбільш важливих та складних 
проблем у керуванні фінансами малого підпри-
ємства. Такий аналіз передбачає незначні витра-
ти часу для одержання результату і наступного 
проведення додаткових аналітичних досліджень 
за напрямками діяльності.

Інформація щодо економічних ресурсів, які 
контролює підприємство, і здатності його в мину-
лому змінювати ці ресурси є корисною для: ви-
значення спроможності підприємства ґенерувати 
грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому. 
Інформація щодо структури капіталу корисна 
при прогнозуванні майбутніх потреб у позиках, 
при визначенні розподілу майбутніх прибутків 
та потоків грошових коштів серед власників під-
приємства, а також при визначенні ймовірності 
залучення фінансів. 

Інформація щодо ліквідності та платоспро-
можності підприємства є корисною для про-
гнозування спроможності підприємства вчасно 
виконувати фінансові зобов’язання. Ліквідність 
свідчить про наявність грошових коштів у най-
ближчому майбутньому – після виконання фі-
нансових зобов’язань даного періоду. Наявність 
грошових коштів упродовж більшого періоду для 
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вчасного виконання фінансових зобов’язань свід-
чить про платоспроможність підприємства.

Комплексна оцінка фінансової звітності мало-
го підприємства являє собою більш глибокий ана-
ліз, для його проведення пропонується методика, 
яка базується на основі комплексу аналітичних 
показників та індикаторів, поданих у таблиці 2. 

На нашу думку, показники, які розробля-
ються для підприємства, слід скорегувати для 
суб'єктів малого підприємництва, а це, в свою 
чергу, передбачає їх скорочення, адже звітність 
малих суб'єктів господарювання скорочена та 
має значно менші масштаби даних, ніж великі 
організації. Так, на відміну від великих підпри-
ємств, у малому бізнесі показники відрізняються 
один від одного. Наприклад, значення показни-
ка ліквідності зазвичай менше, а оборотності – 
більше, оскільки у зв'язку з малою чисельністю 
і високою оборотністю для малого підприємства 
характерна: висока продуктивність праці, висо-
кий рівень кредиторської, низький рівень дебі-
торської заборгованості. 

Слід зазначити, що для малих підприємств 
найбільш характерна висока обіговість оборот-
них активів, що пов'язано з мобільністю даного 
бізнесу, а тому їх частка у всіх активах менше, 
ніж у середнього або великого підприємства та-
кого ж виду виробництва.

Комплексний аналіз фінансової звітності 
малого підприємства розглядає всі сторони ді-
яльності підприємства з погляду стратегічного 
розвитку бізнесу і тому його слід проводити з 

врахуванням цілей часових рівнів управління в 
такій послідовності: 

• вертикальний та горизонтальний аналіз ба-
лансу; 

• аналіз якісних змін у майновому стані; 
• оцінка наявності негативних статей у звіт-

ності; 
• аналіз фінансового стану та результатів фі-

нансово-господарської діяльності підприємства; 
• горизонтальний та вертикальний аналіз по-

казників звіту про фінансові результати; 
• комплексна оцінка результатів діяльності 

підприємства, розробка висновків та рекомендацій.
Розглянувши методику проведення фінансо-

вого аналізу на малих підприємствах в умовах 
діючих форм фінансової звітності суб’єктів ма-
лого підприємництва можна зробити висновок, 
що показники спрощених форм балансу та звіту 
про фінансові результати дозволяють здійснити 
аналіз та оцінювання фінансових результатів і 
фінансового стану малого підприємства й розро-
бити модель використання аналітичної інформа-
ції для прийняття інформаційно обґрунтованих 
економічних рішень системою управління та зо-
внішніми користувачами (рис. 1). 

Таким чином, дане дослідження аналізу фі-
нансового звіту потребує подальшого вивчення 
для створення механізму та алгоритму його про-
ведення, з метою підвищення ефективності про-
гнозування розвитку малого бізнесу.

В даний час існує великий ринок програм-
них продуктів аналізу фінансової звітності, які 

Таблиця 2
Показники аналітичної оцінки фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

Показник Методика розрахунку
Аналіз майнового становища

Власні оборотні кошти Оборотні активи – Короткострокові зобов'язання
Коефіцієнт реальної вартості майна (Основні кошти + Запаси) / Активи
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними ко-
штами

Власні обігові кошти / Оборотні активи

Аналіз фінансової стійкості
Коефіцієнт фінансової стійкості (Власний капітал + Довгострокові зобов'язання) / 

Баланс
Чисті активи Активи, до розрахунку – Зобов'язання до розрахунку
Коефіцієнт фінансової активності Довгострокові та короткострокові зобов'язання / 

Власний капітал
Коефіцієнт автономії Власний капітал / Активи

Аналіз рентабельності
Рентабельність активів Чистий прибуток / Активи організації
Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток / Середньорічний розмір власного 

капіталу
Рентабельність послуг Прибуток від продажу / Виручка
Рентабельність основної діяльності Прибуток від продажу / Повна собівартість

Аналіз ліквідності та платоспроможності
Аналіз абсолютної ліквідності Найбільш ліквідні активи / Найбільш термінові 

зобов'язання
Аналіз швидкої ліквідності Найбільш ліквідні активи + дебіторської заборгова-

ність / Найбільш термінові зобов'язання
Аналіз поточної ліквідності Оборотні активи / Найбільш термінові зобов'язання

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Рівень дебіторської заборгованості Дебіторської заборгованість / Оборотні активи
Рівень кред. Заборгованості Кред. заборгованість / Оборотні активи

Джерело: розроблено авторами за даними [9]
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дозволяють оцінити та проаналізувати фінан-
совий стан господарюючого суб'єкта за даними 
фінансової звітності. Найбільший розвиток і за-
стосування отримали програмні продукти фірм: 
«ІНЕК», «Інтелект-Сервіс», «Альт-Інвест», «Про-
Інвест-ІТ». Програми призначені для фінансово-
го аналізу, заснованого на розрахунку показни-
ків, що характеризують різні аспекти діяльності 
підприємств та їх фінансове становище.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
вки. Результативність керування підприємством 
значною мірою визначається рівнем його орга-
нізації і якістю інформаційного забезпечення. 
У системі цього забезпечення особливе значен-
ня мають бухгалтерські дані, а звітність стає 
основним комунікаційним індикатором, що за-
безпечує достовірне подання інформації про фі-
нансовий стан підприємства та його розвиток в 
майбутньому.

Задля забезпечення стратегічної ефективнос-
ті та результативності діяльності підприємства 
в сучасних умовах, управлінському персоналові 
необхідно насамперед уміти реально оцінювати 

фінансовий стан суб’єкта господарювання, а та-
кож його існуючих та потенційних контрагентів. 
Фінансовий стан можна оцінити з різноманітним 
ступенем деталізації залежно від мети аналізу, 
кількості інформації, програмного, технічного й 
кадрового забезпечення. Найдоцільнішим є виді-
лення процедур експрес-аналізу та поглибленого 
аналізу фінансового стану.

Дослідження методики проведення аналі-
тичної оцінки фінансової звітності на малих 
підприємствах в умовах діючих форм фінансо-
вої звітності суб’єктів малого підприємництва 
дає підстави зробити висновок, що показники 
спрощених форм балансу та звіту про фінан-
сові результати дозволяють здійснити аналіз 
фінансових результатів та фінансового стану 
малого підприємства для прийняття інформацій-
но-обґрунтованих економічних рішень системою 
управління і зовнішніми користувачами з ви-
окремленням найбільш суттєвих інформаційних 
потреб різних категорій користувачів, а також 
надають можливість прогнозування фінансово-
господарської діяльності малих підприємств та 
сприяють підвищенню її ефективності.

Рис. 1. Модель використання аналітичної інформації  
для прийняття інформаційно обґрунтованих економічних рішень

Джерело: розроблено авторами за даними [2]
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The conceptual principles of the analysis of financial reporting of small enterprises are considered. Critical comparison 
of existing approaches to analytical assessment of financial statements of small business entities is researched. The 
informational support of the analysis of financial reporting of small enterprises for the purposes of management is studied. 
The stages of the analysis of the financial report of small business entities are presented and summarized. The directions 
of perfection of the methodology of analytical estimation of financial reporting are determined.
Key words: analytical estimation, complex analysis, methods of analysis, financial reporting, financial state of the enterprise, 
small business entity.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 101

4 (17), October 2017

УДК 330.246.8 

Сотниченко Володимир Миколайович
кандидат педагогічних наук, доцент,

професор кафедри менеджменту
Державного університету телекомунікацій (м. Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ  
ДО ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

У статті розглядаються питання цифровізації українського суспільства через призму завдань євроінтеграції. На-
водяться дані щодо ролі і значення телекомунікаційної галузі України в контексті економічного розвитку держави. 
Розкрито окремі рекомендації ЄС щодо приєднання до європейської цифрової економіки. Висвітлено основні завдан-
ня українського суспільства і держави у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону «Про електронні 
довірчі послуги».
Ключові слова: євроінтеграція, цифрова економіка, телекомунікація, ідентифікація і аутентифікація, цифровий підпис, 
електронні довірчі послуги. 

Постановка проблеми. Протягом останніх ро-
ків актуалізувалося питання щодо необхідності 
реформування телекомунікаційної галузі. Осо-
бливої гостроти воно набуло після підписання 
Україною Угоди про євроінтеграцію.

Ключовим завданням реформи є максималь-
на адаптація галузі до європейських стандартів. 
Особливість завдання зумовлена тим, що актив-
ною стороною євроінтеграційних процесів, в пла-
ні виконання вимог ЄС виступає Україна. Тобто, 
вихідним постулатом тут є твердження про те, 
що саме Україні треба підтягнутися до загаль-
ноєвропейського організаційного і технологічного 
рівня надання електронних послуг. 

Безперечно, якщо країна в сфері міжнарод-
ного співробітництва бере на себе зобов’язання, 
вона повинна їх виконувати або відмовитися від 
їх виконання у відповідності до норм міжнарод-
ного права. Кращим варіантом міжнародного 
співробітництва, у даному випадку, в сфері теле-
комунікацій було б паритетне співробітництво, а 
не слухняне виконання Україною вимог Євросо-
юзу. Такий формат співпраці України з ЄС, на 
думку автора, міг би стати найбільш оптималь-
ним і адекватним, якщо врахувати її потенціал і 
місце на ринку інфокомунікаційних послуг. Але, 
в плані вирішення цього завдання на шляху єв-
роінтеграції є прояви нерівномірного розвитку 
телекомунікаційної галузі України за такими на-
прямами, як експорт-імпорт, спільна підприєм-
ницька діяльність, прямі інвестиції. 

Постановка завдання. Завданням статті є ак-
туалізація окремих завдань, які належить ви-
рішити українському суспільству і державі на 
шляху до цифрової економіки. Закон України 
«Про електронні довірчі послуги» набуває чин-
ності у 2018 році і цей невеликий проміжок часу 
повинен бути надзвичайно динамічним і напру-

женим, щоб успішно вирішити ключове питання 
євроінтеграції: електронна ідентифікація і аутен-
тифікація, цифровий підпис і часова позначка, 
цифрова печатка, подолання паперової тягани-
ни – нова термінологія оновленого суспільства. 
Інформаційно-телекомунікаційні технології ви-
ходять на основні позиції у розвитку цифрової 
економіки. За цей рік Україна повинна радикаль-
но змінитися.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз проблем європейської і світової інтеграції 
України в загальному і прикладному контексті 
робили багато авторів, як вітчизняних так і за-
кордонних. Серед яких такі як Козаченко Г.В., 
Пономарьов В.П., Гудзь О.Є., Ортинський В.Л., 
Сорокіна І.В., Зубко Т.Л., Стецюк П.А. Виноградо-
ва О.В., Сьомкіна Т.В., Онищенко В.П., Касич А.П. 
та багато інших.

У більшості статей названих та інших авторів 
з цієї тематики наголос робився на особливостях 
вихідних позицій подальшого економічного роз-
витку України, які були сформовані ще на фун-
даментальних засадах радянської планової еко-
номіки [1, с. 3-18]. Заперечувати важко. Саме це 
зумовило формування такого підходу щодо від-
родження вітчизняної економіки, як відтворення 
європейської моделі [2, с. 38-58]. Завдання склад-
не, але можливість для його успішного вирішен-
ня є очевидною, про що свідчать останні події, а 
саме прийняття Верховною Радою України Зако-
ну «Про електронні довірчі послуги» – реальний 
крок до цифрової економіки.

За даними Держстату України і на підставі 
щорічних звітів Національної комісії з питань 
регулювання зв’язку і інформатизації [3-7] кра-
їна стабільно працює на міжнародному ринку 
електронних послуг з позитивним сальдо (офі-
ційні дані наведено в таблиці 1). 

Таблиця 1

За підсумками року Обсяг експорту ІТ-послуг  
в млрд. дол. США 

Обсяг імпорту ІТ-послуг  
в млрд. дол. США Сальдо в млрд. дол. США

2012 0,79 0,29 + 0,5
2013 1,1 0,37 + 0,73
2014 1,25 0,29 + 0,96
2015 1,52 0,54 + 0,98
2016 1,32 0,26 + 1,06

© Сотниченко В. М., 2017
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Дані взято за п’ять останніх звітних років: по-
чинаючи з 2012 року позитивне сальдо демон-
струє стійку тенденцію до зростання. І, навіть, 
2014 рік, антирекордний для галузі, не зіпсував 
загальної картини.

При цьому, основну частину експортних по-
слуг складають послуги комп’ютерні, на другому 
місці – телекомунікаційні, на третьому – послуги 
інформаційні. 

Комп’ютерні послуги охоплюють сферу про-
грамно-апаратного забезпечення та обробки да-
них. А якщо більш докладно розкрити зміст і ха-
рактер цих послуг, то їх список виглядає більш 
ніж солідно. А саме – це:

– загальні програми підвищення продуктив-
ності діяльності, комп’ютерні ігри та інші при-
кладні програми;

– послуги з оброблення даних з викорис-
танням програмного забезпечення клієнта або 
власного програмного забезпечення розробника, 
послуги з керування та пошуку, пов’язані з по-
стійною експлуатацією комп’ютерної техніки, що 
належить третій стороні;

– послуги, пов’язані з роботою з базами даних;
– послуги з технічного консультування та 

впровадження апаратних і програмних засобів, 
у тому числі управління діяльністю з надання 
комп’ютерних послуг, що передана в субпідряд;

– установлення програмного й апаратного за-
безпечення, у тому числі монтаж універсальних 
ЕОМ і центральних обчислювальних блоків;

– послуги з відновлення даних, консульту-
вання і надання допомоги в питаннях, пов’язаних 
з використанням комп’ютерних ресурсів;

– аналіз, розробка і програмування готових до 
використання систем (включно розробка та про-
ектування веб-сторінок) і технічні консультуван-
ня з питань, пов’язаних з програмним навчанням;

– технічне обслуговування та інше допоміжне 
забезпечення систем, зокрема навчання персона-
лу в рамках технічного консультування;

– послуги з обробки даних і хостингу, такі як 
введення даних, обробка даних у режимі колек-
тивного використання комп’ютерного часу;

– послуги хостингу, веб-сторінок (тобто на-
дання вільного простору на серверах Інтернету 
для розміщення веб-сторінок клієнтів;

– надання прикладних пакетів, хостинг при-
кладних програм клієнтів, керування роботою 
комп’ютерних центрів.

Телекомунікаційні послуги забезпечують пе-
редачу звуку, зображень, даних або іншої інфор-
мації за допомогою телефону, телексу, телеграфу, 
радіо й телевізійного кабельного і трансляційного 
мовлення, супутникового зв’язку, електронної по-
шти, факсимільного зв’язку тощо в тому числі об-
слуговування комерційних мереж, проведення те-
леконференцій та надання супутніх послуг. Сюди 
також належать послуги мобільного телефонного 
зв’язку, послуги магістральних мереж Інтернету, 
у тому числі забезпечення доступу до Інтернету.

Щодо інформаційних послуг, то вони спрямо-
вані на забезпечення засобів масової інформації 
зведенням новин, фотоматеріалами, тематични-
ми статтями. До інформаційних послуг також 
відносяться також консультаційні послуги з пи-
тань інформатизації. Вони пов’язані з розробка-

ми концепцій баз даних; зберіганням й поширен-
ням даних на магнітних, оптичних і друкованих 
носіях. Це й портали пошуку веб-сторінок, по-
слуги з пошуку адрес в Інтернеті для клієнтів, 
які зробили запит по ключовому слову. Сюди та-
кож відносяться і послуги передплати на газети 
і журнали з використанням пошти, електронних 
каналів передачі інформації або інших засобів; 
інші послуги з надання електронного контенту; 
послуги бібліотек і архівів тощо. 

Згідно даних, наведених в «Дорожній карті 
стратегічного розвитку торгівлі 2017-2021, що була 
розроблена за технічної підтримки Міжнародного 
торговельного центру (МТЦ) на основі процедур 
та методології МТЦ у рамках програми «Стра-
тегія розвитку торгівлі», на експорт послуг при-
падає близько 25% обсягу українського експорту 
[8]. При цьому спостерігається суттєве зростання 
обсягів послуг, пов’язаних з інформаційно-кому-
нікаційними технологіями. При цьому в докумен-
ті зазначається, що при зафіксованому в останні 
роки зменшенні загальної вартості експорту, обсяг 
експорту сучасних послуг розширився переважно 
за рахунок стрімкого розвитку сектора ІКТ; об-
сяг експорту продукції цього сектору збільшився 
втричі у період між 2009-2010 і 2014-2015 роками 
і значно перевищив 2 млрд. доларів США. І вже у 
звітному 2016 році вартість експорту електронних 
послуг склала 1,06 млрд. дол. США.

Наведені вище показники розвитку вітчиз-
няного ринку інформаційно-телекомунікаційих 
послуг є переконливим свідченням того, що екс-
портний потенціал телекомунікаційної галузі 
України є стабільним і може виступати реаль-
ною основою для подальшого розгортання міжна-
родного співробітництва з країнами ЄС на ринку 
електронних послуг. Для цього ще необхідно по-
силити роботу у напрямі спільної підприємниць-
кої діяльності і прямого інвестування. Але, на да-
ному етапі поки ще основною формою організації 
роботи в цьому плані є узгодження, консультації, 
обговорення і не більше. Що стосується інвесту-
вання, то воно проявляється лише у формі «фі-
нансової підтримки» і то з боку Європейського 
Союзу. Прикладом є проект CyberСrime@EAP III,  
спрямований на посилення державно-приватного 
співробітництва з питань кіберзлочинності в кра-
їнах Східного партнерства.

Як видно, для телекомунікаційної галузі 
України невирішеними поки ще є питання реаль-
ної підприємницької співпраці з країнами ЄС та 
інвестування в спільні проекти. Однак і цього ще 
недостатньо. Для того, щоб таке співробітництво 
було організовано і відбувалося в цивілізований 
спосіб, необхідна така система прав і правил для 
взаємодії учасників ринку ІКТ, яка б сприяла 
укріпленню довіри до електронних операцій.

В Регламенті ЄС № 910/2014 окремо зазна-
чено [9]: “Building trust in the online environment 
is key to economic and social development. Lack 
of trust, in particular because of a perceived lack 
of legal certainty, makes consumers, businesses and 
public authorities hesitate to carry out transactions 
electronically and to adopt new services1”.

Реальним кроком у цьому напрямі стало при-
йняття Верховною Радою 5 жовтня 2017 року За-
кону України «Про електронні довірчі послуги». 
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Цей Закон спрямований на інтеграцію України 
в європейський та світовий електронний інфор-
маційний простір. Закон дозволить усунути пе-
решкоди до спільної підприємницької діяльності 
без кордонів, до відкритих і прозорих інвести-
цій шляхом імплементації європейських норм. 
Це якраз ті завдання телекомунікаційної галузі 
України, успішне вирішення яких відкриє шлях 
до європейського цифрового суспільства. 

Для громадян України з прийняттям Закону 
відкриваються нові можливості: подання через 
Інтернет податкових декларацій, вступ до іно-
земного університету, відкриття власного бізнесу 
і реєстрація підприємства, дистанційне відкриття 
рахунку в банку, придбання товарів через мере-
жу електронної комерції в будь-якій країни ЄС.

Для підприємств також відкриваються нові 
можливості: проведення цифрових транзакцій по 
всьому ЄС, відкриття бізнесу у будь-якій державі 
ЄС, укладання угод, участь у тендерах (в т. ч. і в 
міжнародних), перевірка дійсності платежів, отри-
мання адміністративних послуг тощо. Особливо це 
зручно для малого і середнього бізнесу, активна 
комунікація якого легко може проходити через 
смартфон. Спрощується паперовий документообіг і 
необхідність додаткової сертифікації в ЄС.

Запроваджується принципово новий інстру-
ментарій організації бізнесу, вирішення питань 
взаємодії громадян з органами державної влади 
та неурядовими організаціями. Це електронна 
ідентифікація (BankID, MobilD), електронний 
підпис, електронна печатка, позначка часу, елек-
тронна поштова рекомендована доставка, фейк-
контроль електронних ресурсів.

Надзвичайно важливим є питання ідентифікації 
та аутентифікації суб’єктів-учасників ринку елек-
тронних послуг. Це питання ще не повною мірою 
вирішено на внутрішньому ринку ЄС і представляє 
певну небезпеку для його гравців-громадян Євро-
союзу2 [9]. А з набуттям чинності Закону Украї-
ни «Про електронні довірчі послуги» в зону під-
вищеного ризику потраплять як окремі громадяни 
України, так і державні структури, підприємства і, 
особливо, підприємства телекомунікаційної галузі, 
оскільки саме вони є об’єктом підвищених вимог 
щодо забезпечення успішного входження України 
в зону європейського цифрового ринку.

Важливим моментом в прийнятому Законі є 
те, що користувачі електронних довірчих послуг 
мають право обирати, хто буде надавати їм такі 
послуги. Критерієм вибору, в першу чергу, буде 
не лише якість самої послуги, а й надійність у 
зберіганні персональних даних користувача, не-

можливість доступу сторонніх осіб до його клю-
ча. Ті, хто надає такі послуги, зобов’язані забез-
печити захист персональних даних користувачів.

Іншим, не менш важливим моментом, є рівень 
гарантії надійності доступу до послуги в режимі 
онлайн. Рівні гарантії повинні характеризувати 
ступінь довіри до електронних засобів іденти-
фікації при встановленні особи користувача. За 
кожною послугою стоїть матеріально-ціннісний 
ресурс користувача. І задача надавача послуги 
в тому, аби забезпечити такий рівень обслуго-
вування, щоб уникнути шахрайства. Отже, чим 
вище рівень гарантії, тим більше довіри до ринку 
електронних послуг і тим вище його продуктив-
ність і рентабельність.

Висновки з проведеного дослідження. При-
йняття Верховною Радою України Закону «Про 
електронні довірчі послуги» є радикальним по-
воротним моментом у розбудові України як єв-
ропейської держави на просторах цифрової еко-
номіки. Це є справжнім радикальним кроком на 
шляху прогресу. Але треба розуміти, що спектр 
і обсяг завдань, які належить вирішити протягом 
року, поки Закон не набере чинності, вимагати-
муть надзвичайного напруження і концентрації 
політичного, економічного і наукового потенціалу 
суспільства.

Серед головних завдань на цей рік – це де-
тальна імплементація практично всієї законодав-
чої бази. Закон «Про електронні довірчі послуги» 
тією чи іншою мірою торкається практично всіх 
сфер життєдіяльності людини, суспільства і дер-
жави. Відповідної правки й корегування потре-
буватиме більша частина законодавчої бази.

Друге, не менш важливе завдання цього періо-
ду – це питання техніко-технологічного характе-
ру: узгодження і адаптація технологій, програм-
но-апаратного забезпечення, систем управління 
базами даних та інші, пов’язані з цим, завдання 
процедурного характеру.

Цей адаптаційний період несе в собі загрозу 
для економічної безпеки, в першу чергу, теле-
комунікаційних підприємств. Практикою вже до-
ведено, що найбільш небезпечним в цьому плані 
них є період модернізації, заміни обладнання, 
оновлення технологій. 

Науковці-дослідники всіх напрямів професій-
них інтересів мають можливість реалізувати себе 
максимально повно. Формуватимуться принци-
пово нові моделі економічної, правової, організа-
ційної, культурної, соціальної і політичної вза-
ємодії: від окремої людини – через громадські 
утворення – до державних утворень.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті здійснено комплексну оцінку ефективності формування фінансової стратегії підприємства. На основі показників 
ліквідності, фінансової стійкості, оборотності та рентабельності побудовано таксономічний показник розвитку, що 
характеризує ефективність формування фінансової стратегії підприємства. За його динамікою виявлено зниження 
ефективності формування фінансової стратегії ДП «Завод «Електроважмаш» в результаті зниження ліквідності та 
фінансової стійкості, збитковості діяльності, зниження показників оборотності економічних та фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансова стратегія, таксономічний показник розвитку, ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність.

Постановка проблеми. Стійке зростання під-
приємства, стабільність результатів його діяль-
ності, досягнення цілей фінансово-господарської 
діяльності не можливе без розробки та реаліза-
ції фінансової стратегії підприємства. Фінансова 
стратегія є невід’ємною складовою та надзвичай-
но важливим елементом у стратегічному управ-
лінні підприємством, яка повинна узгоджува-
тись і відповідати цілям, напрямкам, завданням 
формування загальної стратегії розвитку під-
приємства. Фінансова стратегія дає можливість 
сформувати фінансові резерви підприємства як 
засобу для протистояння можливим змінам зо-
внішнього середовища. Це і зумовило актуаль-
ність теми дослідження.

Дослідження формування фінансової стратегії 
підприємства постійно знаходяться в центрі ува-
ги таких вчених як: В. Аранчій [1], І. Бланк [2], 
С. Булгакова [3], Л. Буряк [3], А. Поддєрьогін [3], 
В. Савчук [4], Г. Семенов [5], Г. Степанова [6] та 
ін. Але мінливість умов економічного середовища 
потребує подальшого дослідження цієї проблеми 
з урахуванням специфіки діяльності підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є розроб-
ка моделі комплексної оцінки ефективності фор-
мування фінансової стратегії підприємства на 
прикладі ДП «Завод «Електроважмаш». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність фінансової стратегії визначається 
комплексом фінансових показників, що характе-
ризують ліквідність та платоспроможність під-
приємства, його фінансову стійкість, оборотність 
використання економічних та фінансових ресур-
сів, рентабельність діяльності.

У зв’язку з тим, що фінансова стратегія під-
приємства характеризується рядом показників, 
доцільним є застосування методу таксономії для 
інтегральної оцінки ефективності формування фі-
нансової стратегії ДП «Завод «Електроважмаш».

Сьогодні таксономічний метод набув великої 
популярності при дослі-дженні складних бага-
тофакторних об'єктів. Широке застосування в 
різноманітних наукових сферах для аналізу різ-
них напрямів наукової думки краще будь-яких 

інших доказів свідчить про універсальність за-
стосування даного методу.

Таксономія – наука, яка займається угрупо-
ванням класифікації та систематизації спостере-
жень. Одним з перших почав використовувати 
спеціальну дослідницьку методику агрегування 
ознак З. Хельвіг, який запропонував використо-
вувати таксономічний показник, який представ-
ляє собою синтетичну величину, утворену з усіх 
ознак, що характеризують досліджуване еконо-
мічне явище [7].

При побудові таксономічного показника засто-
совується матриця даних, сформована із стан-
дартизованих значень показників. Стандартиза-
ція дозволяє позбутися від одиниці виміру, як 
вартісної, так і натуральній. Одночасно відбува-
ється вирівнювання дисперсії (кожна дисперсія 
стає рівною одиниці), а також значень ознак (всі 
середні арифметичні дорівнюють нулю) [8, с. 21].

У науковій літературі значна увага приділяєть-
ся вибору показників, що характеризують ефек-
тивність формування фінансової стратегії під-
приємства. Перелічимо фінансові показники для 
здійснення таксономічного аналізу: коефіцієнт ав-
тономії (Х

1
), коефіцієнт абсолютної ліквідності (Х

2
), 

коефіцієнт поточної ліквідності (Х
3
), коефіцієнт 

швидкої ліквідності (Х
4
), рентабельність активів 

(Х
5
), рентабельність власного капіталу (Х

6
), коефі-

цієнт оборотності оборотних активів (Х
7
), коефіці-

єнт оборотності активів (Х
8
), коефіцієнт оборотнос-

ті власного капіталу (Х
9
), коефіцієнт фінансового 

ризику (Х
10
), коефіцієнт забезпеченості ВОК (Х

11
), 

коефіцієнт незалежності капіталізованих джерел 
(Х

12
), коефіцієнт зносу (Х

13
), чистий прибуток (Х

14
).

Побудуємо інтегральну оцінку ефективнос-
ті формування фінансової стратегії підприєм-
ства в динаміці. Вихідні дані, що характеризують 
ефектив-ність формування фінансової стратегії 
ДП «Завод «Електроважмаш» наведені в таблиці 1. 
Це показники ліквідності та платоспроможності, 
фінансової стійкості, оборотності, рентабельності, 
стану використання основних фондів підприємства. 

Побудова таксономічного показника рівня 
розвитку починаємо з формування матриці спо-

© Хвостенко В. С., Чуйко Б. В., 2017
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стережень (Х). Елементи цієї матриці – це по-
казники, виражені в спеціальних ознаках в оди-
ниці виміру [9, с. 29].

Побудуємо матрицю спостережень Х, ви-
ходячи з динаміки значень показників, які ха-
рактеризують фінансовий стан підприємства в 
2014–2016 рр. Матриця буде мати наступний ви-
гляд (формула 1) [9, с. 29]:

Х11 Х12 Х13 … Хіj … Х1n
Х21 Х22 Х23 … X2j … Х2n

. . . … . … .
Х = Xi1 Xi2 Xi3 … Xij … Xin
 . . . … . … .

Xm1 Xm2 Xm3 … Xmj … Xmn

   

де j – показник, який характеризує стан пев-
ного об'єкта чи явища j=[1,n];

і – порядковий номер періоду, за яким ми ви-
вчаємо стан [1,m];

Xij – значення показника j в період часу і.

0,31 0,29 1,53 0,91 0,02 0,05 1,74 1,31 4,18 3,03 0,09 0,61 0,59 22447

Х = 0,21 0,10 0,92 0,55 -0,09 -0,45 2,01 1,46 6,99 2,67 -0,09 1,00 0,64 -121295

0,21 0,10 0,98 0,65 0,00 0,02 1,55 1,20 5,64 3,39 -0,02 1,00 0,69 6334

Враховуючи, що матриця спостережень 
містить показники в різних одиницях виміру 
з'являється необхідність привести всі значен-
ня показників до безрозмірного вигляду, тобто 
стандартизувати їх за допомогою показника Zij 
(стандартизоване значення елемента матриці 
стандартизованих значень (Z)). Для стандарти-
зації матриці використаємо формулу (2) [9, с. 31]:

Z
X X

ij
ij ñð j

j

=
− .

σ
�                       (2)

де Zij  – стандартизоване значення елемента Xij ;
Xij  – фактичне значення j -го показника;
Xñð j.  – середнє значення j -го показника;
σ j  – середньоквадратичне відхилення j -го 

показника.
Таким чином, за формулою 2, розраховуємо 

стандартизовані значення по кожному показнику 
для кожного року та сформуємо матрицю стан-
дартизованих значень Z.

1,15 1,15 1,15 1,12 0,66 0,63 -0,12 -0,11 -1,01 0,00 1,07 -1,15 -1,01 0,68

Z = -0,61 -0,60 -0,66 -0,81 -1,15 -1,15 1,05 1,05 0,99 -1,00 -0,92 0,57 0,02 -1,15

-0,55 -0,55 -0,49 -0,30 0,49 0,53 -0,94 -0,94 0,02 1,00 -0,15 0,59 0,99 0,47

Побудова показника ефективності викорис-
тання полягає у визначенні елементів матри-
ці спостережень і їх стандартизації, після чого 
проводиться диференціація ознак. При цьому всі 
змінні необхідно розділити на стимулятори та 
дестимулятори.

Підставою такого поділу є характерний вплив 
кожного з показників на рівень розвитку дослі-
джуваного об'єкта. Ознаки, збільшення значень 
яких позитивно впливає на досліджуваний процес 
або явище називаються стимуляторами, а ознаки, 
зростання значення яких негативно впливає на 
досліджуваний процес – де стимулятори [9, с. 33].

Розподіл показників на стимулятори і дести-
мулятори для оцінки ефективності формування 
фінансової стратегії ДП «Завод «Електроваж-
маш» наведений у табл. 2.

Таким чином перші 9 показників є стимуля-
торами, так як їх збільшення призведе до покра-
щення фінансового стану підприємства, показник 
під номе-ром 10, тобто коефіцієнт фінансового 
ризику є дестимулятори, тому що частка залуче-
них коштів у підприємства повинна бути менше 
ніж частка власного капіталу. Коефіцієнт зносу 
також є дестимулятором, тому що чим менше 
цей показник, тим кращий стан основних засобів.

Наступним етапом у таксономічному аналізі 
буде побудова вектора-еталона. Для його побу-
дови необхідно із значень матриці вибрати най-
більше значення – для стимуляторів і найменше 
значення – для дестимуляторів за весь дослі-
джуваний період.

Таким чином, вектор-еталон для оцінки ефек-
тивності формування фінансової стратегії ДП «За-
вод «Електроважмаш» буде мати координати: 

Ро = (1,15 1,15 1,15 1,12 0,66 0,63 1,05 1,05 0,99 -1,00 1,07 0,59 -1,01 0,68)

Визначимо відстань між елементами матриці 
і вектором-еталоном di  за допомогою формули 
(3) [9, c. 39] 

d Z Zij oji
j

m

= −( )
=
∑
1

2
                 (3)

де Zij  – елементи стандартизованої матриці Z;
Zoj  – еталонне значення j -го показника. 
Відстань між елементами матриці і вектором-

еталоном при оцінці ефек-тивності формування 
фінансової стратегії ДП «Завод «Електроваж-
маш» за 2014-2016 рр. складає:

d
2014

 = 3,28;
d

2015
 = 5,29;

d
2016

 = 5,38.
Бачимо, що найбільше значення відстані спо-

стерігається в 2016 році, це є найгіршим значен-
ням за 3 роки. Отримані відстані служать почат-
ком, для розрахунків показника рівня розвитку.

Розрахуємо коефіцієнт таксономії по роках 
(побудуємо інтегральну оцінку ефективності 
формування фінансової стратегії підприємства, 
враховуючи обрані показники). Визначимо так-
сономічний показник коефіцієнта розвитку за 
формулою (4) [9, c. 41]:

Таблиця 1
Показники фінансового стану ДП «Завод «Електроважмаш»

Рік 
Показник 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14

2014 0,31 0,29 1,53 0,91 0,02 0,05 1,74 1,31 4,18 3,03 0,09 0,61 0,59 22447

2015 0,21 0,10 0,92 0,55 -0,09 -0,45 2,01 1,46 6,99 2,67 -0,09 1,00 0,64 -121295

2016 0,21 0,10 0,98 0,65 0,00 0,02 1,55 1,20 5,64 3,39 -0,02 1,00 0,69 6334

(1)
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K
d
di
i= −1
0

                        (4)

Для визначення таксономічного показника 
розрахуємо необхідний допоміжний показник за 
формулою (5) [9, c. 41]: 

d di ñð d0 2= + ⋅� . σ ,                    (5) 
де di ñð� .  – середнє значення відстані між 

елементами матриці і вектором-еталоном за 
2014-2016 рр.;

σd  – середньоквадратичне відхилення відста-
ні між елементами матриці і вектором-еталоном 
за 2014-2016 рр.

З використанням формул 4 та 5 визначимо 
рівень коефіцієнта таксономії, який характери-
зує ефективність формування фінансової стра-
тегії ДП «Завод «Електроважмаш» в динаміці за 
2014-2016 рр.:

К
2014

 = 0,53;
К

2015
 = 0,25;

К
2016

 = 0,23.
Оскільки в наведеній методиці фінансові показ-

ники оцінювалися за принципом максимізації фак-
торів-стимуляторів і мінімізації дестимуляторів, 
позитивна динаміка показників розвитку свідчить 
про зростання ефективності формування фінансо-
вої стратегії підприємства і навпаки. Значення кое-
фіцієнта таксономії належать інтервалу [0, 1].

Інтерпретація даного показника наступна: він 
приймає високі значення при великих значеннях 
стимуляторів і низькі значення – при малих зна-
ченнях стимуляторів. Побудований таким чином 
таксономічний показник синтетично характери-
зує зміни значень ознак досліджуваних груп. 
Найважливіша його перевага в тому, що тепер 
доводиться мати справу з однією синтетичною 
ознакою, яка показує напрямок і масштаби змін 
у процесах, що описані сукупністю довільного 
числа вихідних ознак.

Для наочності, побудуємо графік динаміки змін 
інтегрального показника ефективності формуван-
ня фінансової стратегії підприємства (рис. 1).

Комплексний інтегральний показник відобра-
жає ефективність формування фінансової стра-
тегії ДП «Завод «Електроважмаш». Він включає 
рівень ліквідності, ділової активності, фінансової 

стійкості та рентабельності підприємства, оскіль-
ки будується на основі коефіцієнтів автономії, 
абсолютної, поточної та швидкої ліквідності, рен-
табельності активів та власного капіталу, обо-
ротності оборотних активів, активів та власного 
капіталу, коефіцієнта фінансового ризику, за-
безпеченості ВОК, незалежності капіталізованих 
джерел, зносу та показника чистого прибутку. 

Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті проведеного дослідження слід зазначити, 
що коефіцієнт таксономії на ДП «Завод «Елек-
троважмаш» знижується протягом 2014-2016 рр. 
У 2014 році показник склав 0,53, у 2015 році – 
0,25, у 2016 році – 0,23. Така ситуація свідчить 
про зниження ефективності формування фінансо-
вої стратегії підприємства в результаті погіршен-
ня всіх фінансових показників: зниження ліквід-
ності та фінансової стійкості (у 2015 та 2016 рр.), 
збитковості діяльності (у 2015 р.). У 2016 році під-
приємство отримало прибуток, що свідчить про 
підвищення ефективності формування фінансової 
стратегії в частині забезпечення прибутковості ді-
яльності підприємства, проте, в сукупності за всі-
ма напрямками фінансового аналізу ефективність 
фінансової стратегії знижується через зниження 
показників оборотності активів, оборотних акти-
вів, власного капіталу та подальшого зниження 
фінансової стійкості.

Отже, в результаті дослідження побудовано 
модель інтегральної оцінки ефективності форму-
вання фінансової стратегії підприємства на при-

Таблиця 2
Диференціація показників на стимулятори і дестимулятори оцінки ефективності  

формування фінансової стратегії підприємства
Показник Стимулятор / Дестимулятор

1. Коефіцієнт автономії Стимулятор
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Стимулятор
3. Коефіцієнт поточної ліквідності Стимулятор
4. Коефіцієнт швидкої ліквідності Стимулятор
5. Рентабельність активів Стимулятор
6. Рентабельність власного капіталу Стимулятор
7. Коефцієнт оборотності оборотних активів Стимулятор
8. Коефіцієнт оборотності активів Стимулятор
9. Коефцієнт оборотності власного капіталу Стимулятор
10. Коефцієнт фінансового ризику Дестимулятор
11. Коефцієнт забезпеченості ВОК Стимулятор
12. Коефцієнт незалежності капіталізованих джерел Стимулятор
13. Коефіцієнт зносу Дестимулятор
14. Чистий прибуток Стимулятор

 

Рис. 1. Динаміка зміни інтегрального показника 
ефективності формування фінансової стратегії 
ДП «Завод «Електроважмаш» за 2014-2016 рр.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье осуществлена комплексная оценка эффективности формирова-ния финансовой стратегии предприятия. На 
основе показателей ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и рентабельности построено таксономи-
ческий показатель развития, характеризующий эффективность формирования финансовой стратегии предприятия. 
По его динамике выявлено снижение эффективности формирования финансовой стратегии ГП «Завод «Электротяж-
маш» в результате снижения ликвидности и финансовой устойчивости, убыточности деятельности, снижения показа-
телей оборачиваемости экономических и финансовых ресурсов.
Ключевые слова: финансовая стратегия, таксономический показатель развития, ликвидность, финансовая устойчи-
вость, рентабельность.
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MODELING OF INTEGRAL EVALUATION OF EFFICIENCY OF FORMATION  
OF FINANCIAL STRATEGY OF ENTERPRISE

Summary
The article provides a comprehensive assessment of the effectiveness of the formation of the financial strategy of the 
enterprise. On the basis of indicators of liquidity, financial stability, turnover and profitability, a taxonomic indicator of 
development is constructed, which characterizes the effectiveness of the formation of the financial strategy of the enterprise. 
According to its dynamics, the efficiency of the financial strategy of the state enterprise «Plant «Electrotyazhmash» as a 
result of decrease of liquidity and financial stability, loss-making activity, decrease of indicators of turnover of economic 
and financial resources was revealed.
Key words: financial strategy, taxonomic index of development, liquidity, financial stability, profitability.

кладі ДП «Завод «Електроважмаш». Дана модель 
дає змогу здійснити комплексну оцінку існуючої 
фінансової стратегії підприємства на основі по-

казників фінансового стану та виявити проблемні 
сфери діяльності підприємства з метою розробки 
заходів з їх подолання.


