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УДК 330.1:338.1

Бєлоус Наталія Леонідівна
магістрант

Ізмаїльського державного гуманітарного університету

НАПРЯМИ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розкрито поняття прибутку підприємства, визначені напрямки її максимізації, виявлені фактори, що 
впливають на величину прибутку, і запропоновано шляхи їх активізації. Також представлена класифікація основ-
них чинників, що впливають на підприємства, що максимізують прибуток. Автором запропоновано основні заходи 
підвищення прибутку.
Ключові слова: прибуток, максимізація прибутку, підприємство, напрями, заходи, продуктивність праці, собівартість, 
фактори, економічна стабільність.

Постановка проблеми. Функціонування су-
часної економіки неможливо без ефективно ді-
ючих підприємств всіх форм власності, оскіль-
ки кожне з них забезпечує стабільний розвиток 
держави. В системі фінансових важелів і інстру-
ментів ринкової економіки центральне місце на-
лежить поняттю прибуток. Він може вплива-
ти на ступінь задоволення потреб працівників, 
на фінансовий стан підприємства організації, її 
стійкість на ринку. Зростання прибутку є фі-
нансовою основою здійснення розширеного від-
творення. Завдяки отриманню прибутку підпри-
ємство виконує свої зобов'язання в першу чергу 
перед бюджетом, банками та іншими організаці-
ями. У зв'язку з швидким розвитком ринкових 
відносин, підприємства повинні бути орієнтовані 
на отримання прибутку, що є головною умовою 
для успішної підприємницької діяльності.

В умовах ринкової економіки основною метою 
підприємства є максимі-зація прибутку. В даний 
час економічна ситуація в світі змінюється прак-
тично щодня. Підприємцям постійно доводиться 
думати, як максимізувати свій прибуток, скла-
даючи тактичні і стратегічні плани. Ситуацію 
ускладнює те, що кожна галузь має свої індиві-
дуальні особливості збільшення прибутку і немає 
єдиної відповіді, як домогтися високої рентабель-
ності підприємства.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в визначенні шляхів максимізації 
прибутку підприємства в сучасних умовах гос-
подарювання.

Аналіз останніх досліджень. Проблемі підви-
щення прибутку приділяється значна увага нау-
ковців, що підтверджує її актуальність. Особливо 
багатьох дослідників і вчених цікавить визначен-
ня факторів, що впливають на рівень прибутку. 
Цю тему розглядали в різні періоди розвитку еко-
номічних відносин Карл Маркс, Адам Сміт, Йозеф 
Шумпетер, І.Г. Фон, Давид Рікардо і Джон Мілль, 
І.А. Бланк та ін. Вирішення проблем нарощування 
прибутковості підприємств знайшли своє відобра-
ження у працях української економічної літера-
тури в працях Г.М. Азаренкова, А.Б. Гончарова, 
С.Ф. Покропивного, В.М. Опаріна, Е.М. Винни-
ченко. Серед зарубіжних вчених, які вивчають 
прибуток підприємств можна виділити таких, як 
Хейлбронер Р., Хелферт Е., Фольмут Х. та інших. 

Формулювання завдання дослідження. Мета 
статті полягає в визначенні шляхів максимізації 
прибутку підприємства в сучасних умовах госпо-
дарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прибуток – це частина чистого доходу, створе-
ного в процесі виробництва та реалізованого в 
сфері обігу, який безпосередньо отримують під-
приємства [4, с. 133].

Прибуток є найбільш важливим показником 
діяльності будь-якого підприємства, оскільки 
механізм його формування, розподілу і викорис-
тання зачіпає інтереси всіх суб'єктів ринкової 
економіки. Оскільки прибуток виступає основним 
джерелом фінансування розширеного відтворен-
ня ресурсів, він гарантує отримання власникам 
чистого доходу, визначає мотивацію працівників 
і можливість задоволення їх особистих та сус-
пільних потреб.

Так як досягнення високого рівня прибутку є 
одним з ключових завдань будь-якої комерцій-
ної організації, то на підприємстві, безсумнівно, 
повинні бути розроблені плани, які допомогли б 
підвищити прибуток.

Прибуток – це частина вартості додаткового 
продукту, виражена в грошах; частина чистого 
доходу; грошовий вираз вартості реалізованого 
чистого доходу, основна форма грошових нако-
пичень господарського суб’єкту [1, с. 181].

Спільними заходами підвищення прибутку 
можуть виступати наступні шляхи:

1. збільшення випуску продукції при незмін-
ності витрат на одиницю продукції і її вартості. 
Сума прибутку кількісно збільшиться. Максимі-
зувати прибуток шляхом збільшення обсягу ви-
робництва можна до того моменту, поки гранич-
ний дохід не дорівнюватиме граничним витратам, 
а саме до того часу, поки витрати на виробництво 
додатково випущеної продукції не будуть рівні 
виручці від її продажу [2, с. 225];

2. якісні поліпшення продукту, що випуска-
ється. Якісні поліпшення приведуть до того, що 
даний товар буде більш затребуваний на ринку і, 
відповідно, на цей товар можна підвищити ціну;

3. продаж або здача в оренду невикористаної 
частини обладнання. Даний пункт дуже логічний. 
Навіщо утримувати обладнання, що не викорис-
товується, якщо можна знайти йому гідне засто-
сування і при цьому заробити;
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4. зниження собівартості продукції за раху-
нок більш раціонального використання наявних 
ресурсів. Якщо використовувати наявні ресурси 
більш раціонально, то можна підвищити продук-
тивність праці, збільшити кількість продукції, 
що випускається при тій же кількості викорис-
товуваних ресурсів;

5. розширення сфери розповсюдження, маєть-
ся на увазі освоєння нових ринків, отже, збіль-
шення числа потенційних і реальних покупців.  
І, безумовно, збільшення чисельності покупців 
призводить до збільшення прибутку підприємства;

6. підвищення продуктивності праці. Продук-
тивність праці це кіль-кість продукції, випуще-
ної працівником за одиницю часу. Відповідно, 
якщо рівень продуктивності праці на підприєм-
стві буде підвищено, збільшиться число виробле-
ної продукції за одиницю часу, що, в свою чергу, 
призведе до збільшення прибутку підприємства;

7. підвищення технічного рівня виробництва. 
Тут мова йде про розвиток технологій, що за-
стосовуються в процесі виробництва. Чим біль-
ше високо розвинені технології виробництва, тим 
більшу кількість продукції можна отримати при 
тих же витратах. Якість продукції так само за-
лежить від застосовуваних технологій виробни-
цтва. Відповідно, даний фактор відіграє важливу 
роль в розмірі витягнутого прибутку.

Система управління прибутком має бути 
органічно інтегрована із загальною системою 
управління підприємством, оскільки прийняття 
управлінських рішень у будь-якій сфері діяль-
ності підприємства прямо або опосередковано 
впливає на рівень прибутку, який, у свою чер-
гу, є основним джерелом фінансування розвитку 
підприємства та зростання доходів його власни-
ків і працівників [3, с. 147].

Прагнення отримати прибуток мотивує това-
ровиробників на зміну і вдосконалення вироб-
ничого процесу. Однак, в умовах монополії і не-
стабільності економіки виробники спрямовані на 
збільшення прибутку шляхом підвищення цін на 
вироблені товари і послуги. Тому одним з най-
більш важливих аспектів діяльності комерційних 
організацій є наявність конкурентів. Для того, 
щоб ця умова дотримувалася, на території Укра-
їни створюються і функціонують антимонопольні 
комітети і організації.

Отже, існує два основних шляхи збільшення 
прибутку підприємств:

1. зниження собівартості продукції за допомо-
гою зменшення витрат;

2. збільшення обсягу продажів.
Пропонуємо провести порівняльний аналіз 

даних способів максимізації прибутку.
Спочатку розглянемо фактори, що вплива-

ють на зниження витрат підприємства. До таких 
факторів належать:

1. досягнення високого рівня продуктивності 
праці;

2. забезпечення високої оборотності засобів 
підприємства;

3. зниження змінних витрат організації;
4. оптимізація постійних витрат підприємства;
5. розвиток способів залучення інвестицій;
6. раціональне використання залучених і 

власних коштів;

7. посилення управлінського контролю;
8. усунення непродуктивних витрат.
Фактори, що впливають на збільшення обся-

гів продажів і виручки:
1. розвиток гнучкості виробництва, яке перед-

бачає постійне збільшення обсягу продукції, що 
випускається і розширення її асортименту;

2. оптимізація процесу ціноутворення;
3. забезпечення гідної якості продукції;
4. поширення продукції, що випускається на 

нових ринках;
5. розширення маркетингової мережі;
6. ефективний маркетинг і менеджмент.
Отже, розглянемо більш докладно обидва 

шляхи, про які говорилося раніше. Вони, безу-
мовно, мають свої переваги і недоліки. Розвиток 
підприємства як за першим, так і другим шля-
хом залежить від того, як керівництво буде ви-
користовувати всі наявні ресурси.

Розглянемо шлях зниження витрат. Якщо 
підприємство веде раціональну політику, то да-
ний шлях, на думку багатьох економістів, є опти-
мальним. Висока продуктивність праці веде до 
підвищення рівня заробітної плати працівників 
підприємства, отже, підвищується їх мотивація 
поліпшити виробничий процес.

Зниження витрат має привести до поліп-
шення економічної діяльності підприємства, але 
тільки в тому випадку, якщо скорочення витрат 
доречно і обумовлено рядом причин.

Залучення інвестицій дає можливість якісно 
поліпшити виробництво при тих же обсягах ви-
робництва. Однак, якщо політика управління під-
приємства спрямована лише на отримання влас-
ної вигоди, то підприємство понесе великі збитки.

Так, якщо керівники будуть вимагати від пра-
цівників підвищення продуктивності праці, але 
не стимулюючи їх матеріально, можливі два ре-
зультати:

1. продуктивність праці залишається колиш-
ньою або зменшиться;

2. продуктивність праці підвищиться, але 
знизиться якість продукції.

І в першому, і в другому випадку підприєм-
ство понесе збитки. Якщо політика витрат буде 
спрямована на їх необґрунтоване зниження якос-
ті і кількість продукції, що випускається може 
постраждати.

Шлях збільшення обсягів продажів, на думку 
деяких економістів, не є таким же рентабельним, 
як перший шлях. Звичайно, і в даному випадку 
обсяг отриманого прибутку залежить від управ-
лінських рішень.

Розглянемо цей спосіб докладніше.
Безсумнівно, при правильній політиці керів-

ництва, збільшується обсяг затребуваної про-
дукції, розширюється асортимент пропонованих 
товарів і послуг, рівень цін наближається до рів-
новажного, якість продукції підвищується, роз-
ширюється сфера впливу на ринку.

Якщо управлінські кадри некомпетентні, то 
випускається занадто багато товару, який потім 
складно реалізувати. Для того, щоб реалізувати 
надлишки товарної маси, необхідні великі вкла-
дення коштів в рекламну компанію, зниження 
цін, проведення невигідних для підприємства ак-
цій. Звичайно, через те, що витрати зростають, 
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в даному випадку буде знижуватися якість про-
дукту, все це призведе в результаті до зниження 
прибутку або збитків.

Економічна і політична стабільність в країні 
також відіграє велику роль у збільшенні при-
бутку підприємств. По-перше, якщо економіка 
країни перебуває в занепаді, відповідно, реальні 
доходи населення знижуються, тобто населення 
стане споживати менше товарів і послуг. Тобто 
виробництва, безсумнівно, зазнають збитків вна-
слідок того, що попит на вироблену ними про-
дукції буде падати. Відповідно, постраждає опе-
раційна діяльність підприємства і зменшиться 
величина прибутку.

Таким чином, не можна однозначно відповісти 
на питання, який з даний шляхів максимізації 
прибутку краще. Кожен з них вимагає аналізу 
сформованих економічних умов і прийняття ві-
рних виробничих управлінських рішень. Перш 

ніж ступити на шлях збільшення прибутку, не-
обхідно оцінити переваги та недоліки для кон-
кретного підприємства.

Висновки з проведеного дослідження.  
Проведене дослідження показало, що незважа-
ючи на велику значимість прибутку підприємств 
в ринковій економіці, недостатньо уваги приді-
ляється її максимізації. Комплексне виконання 
запропонованих заходів дозволить підвищити 
прибуток підприємств, що позитивно відіб'ється 
на всіх суб'єктах господарювання.

Перспективи подальших наукових досліджень 
полягають у формуванні ефективних підходів 
до управління прибутком підприємства з метою 
його максимізації, застосування яких забезпечить 
шляху зростання рентабельності виробництва та 
інвестиційної привабливості підприємства, зміц-
нення конкурентоспроможності вимагають засто-
сування нових підходів і наукових розробок.
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Аннотация
В статье раскрыто понятие прибыли предприятия, определены направления ее максимизации, выявлены факторы, 
влияющие на величину прибыли, и предложены пути их активизации. Также представлена классификация основных 
факторов, влияющих на предприятия, которые максимизируют прибыль. Автором предложены основные мероприя-
тия по повышению прибыли предприятия.
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DIRECTION OF MAXIMIZATION OF ENTERPRISE EARNINGS  
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Summary
The article describes the concept of profit of the enterprise, determines the directions of its maximization, identifies factors 
influencing the amount of profit, and suggests ways of their activation. Also presented is the classification of the main 
factors affecting enterprises that maximize profits. The author proposes the main measures to increase the profit of the 
enterprise.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто тенденції, що сприяють розвитку широкомасштабного виробництва біопалива. Проведено 
аналіз динаміки виробництва біопалива у світі, зокрема визначено світових країн-лідерів з виробництва біопалива. 
Обґрунтовано основні переваги та недоліки органічного палива. Розглянуто особливості становлення ринку біопалива в 
Україні, визначено основні перешкоди на шляху розвитку ринку альтернативних джерел енергії. Зазначено чинники, 
які сприятимуть підтримці розвитку органічного палива в Україні.
Ключові слова: енергетична політика, альтернативні джерела енергії, відновлювальні джерела енергії, біоенергетика, 
біопаливо, біодизель, біоетанол, біогаз.

Постановка проблеми. У XXI столітті голов-
ною ознакою сильної економіки будь-якої дер-
жави в світі є оптимальне забезпечення її потреб 
енергетичними ресурсами. Україна за рівнем 
забезпечення власними паливно-енергетичними 
ресурсами (далі – ПЕР) належить до енергоде-
фіцитних країн, оскільки при щорічному спожи-
ванні близько 200 млн т умовного палива (далі – 
у.п.) покриває власними джерелами свої потреби 
в енергоспоживанні близько 53%. При цьому 
імпортує 75% необхідного природного газу та  
85% сирої нафти та нафтопродуктів. Така струк-
тура ПЕР представляє загрозу енергетичній і 
національній безпеці країни. Оскільки майже 
половину своїх потреб в енергоспоживанні вона 
покриває за рахунок імпорту, вартість якого 
щорічно зростає. У такій ситуації найбільш до-
цільним напрямом вирішення цієї проблеми стає 
пошук і використання відновлюваних джерел 
енергії, серед яких широкого розвитку набуває 
новий сегмент економіки, який охоплює вироб-
ництво енергоносіїв біологічного походження або 
біопалива: біодизель, біоетанол, біогаз. 

Основною перевагою біопалива над своїми тра-
диційними конкурентами: нафтою, вугіллям, газом 
і ядерним паливом, є можливість його природного 
поновлення. На сьогоднішній день, біопаливо роз-
глядається як основна альтернатива для тради-
ційних видів пального. Ринок біопалива в Україні 
знаходиться на етапі свого зародження, що яв-
ляється однією з основних перепон на шляху до 
розвитку економіки держави. Також величезною 
проблемою є те, що більша половина сировини з 
якої можна було б виготовляти біологічне пальне, 
спрямована на експорт у країни Європи, для за-
безпечення їх власних потреб. Це повинно стати 
тривожним сигналом для керівництва держави, 
адже виробництво біопалива в Україні не лише б 
забезпечило посилення енергетичної незалежнос-
ті, але й дало б поштовх для розвитку більшості 
галузей національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та 
виокремлення частини нерозв’язаної раніше 
проблеми. На даний період не лише в Україні, 
а й в цілому світі існує дві глобальні пробле-
ми – забезпечення продовольством та енерге-

тичними ресурсами, які завжди будуть одними 
з найголовніших та найактуальніших у розвитку 
економіки і держави в цілому. Вирішенням цієї 
проблематики займались наступні вітчизняні на-
уковці: О. Барановська, М. Добрівська, О. Лев-
ченко, О. Скорук, М. Талавиря та інші [2; 9; 10], 
які розглядали проблеми у сфері біоенергетики 
та біопалива у контексті змін соціально-еконо-
мічного середовища. 

Проте, не зважаючи на достатньо великий об-
сяг висвітленої інформації, залишається недо-
статньо дослідженими низка питань теоретико-
методологічного та практичного характеру, що 
потребують детальнішого аналізу і проведення 
подальших наукових розвідок. Існує необхідність 
поглибленого вивчення особливостей становлен-
ня та розвитку ринку біопалива в Україні, та 
проведення детального аналізу переваг та недо-
ліків використання біопалива в Україні для запо-
бігання ризиків його використання.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в економічному аналізі особливостей розвитку 
ринку біопалива в Україні, з точки зору внут-
рішніх та міжнародних перспектив.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У світі відбуваються зміни у підходах до фор-
мування енергетичної політики держав: здійсню-
ється перехід від застарілої моделі функціону-
вання енергетичного сектору, в якому домінували 
великі виробники, викопне паливо, неефективні 
мережі, недосконала конкуренція на ринках при-
родного газу, електроенергії, вугілля – до нової 
моделі, в якій створюється більш конкурентне 
середовище, вирівнюються можливості для роз-
витку й мінімізується домінування одного з видів 
виробництва енергії або джерел та шляхів поста-
чання палива. Разом з цим віддається перевага 
підвищенню енергоефективності й використан-
ню енергії із відновлюваних та альтернативних 
джерел. Впровадження заходів із запобігання та 
адаптації до зміни клімату також є одним із прі-
оритетів глобального розвитку енергетики.

Це ставить перед світом та Україною зокре-
ма нові економічні та технологічні виклики, але 
водночас відкриває нові можливості для пошуку 
та впровадження інноваційних розробок у галу-
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зі видобутку, переробки викопних видів палива, 
виробництва, трансформації, постачання і спо-
живання енергії, що зумовлює потребу у фор-
муванні нової енергетичної політики держави [8]. 
Адже нафта – надзвичайно важливий ресурс від 
якого майже повною мірою залежить нині добро-
бут цивілізації, але він поступово вичерпується 
та невпинно дорожчає. 

За останнє століття видобуток нафти й газу 
у світі зріс приблизно у 20 разів і продовжує 
зростати. На думку фахівців нафтогазової галу-
зі, за таких темпів видобування світові запаси 
вуглеводів будуть вичерпні протягом найближ-
чих 40-50 років, у зв’язку з цим в багатьох кра-
їнах світу велика увага приділяється пошуку та 
використанню інших джерел енергії, які змогли 
б замінити нафту і газ. Достатньо широко зараз 
розглядається саме використання біопалива, тоб-
то поновлювальних джерел енергії. На сьогодні 
біопаливо є п’ятим видом поширеного палива у 
світі після природного газу, нафти, вугілля та 
ядерного палива [2, с. 133].

Біопаливо – це органічне паливо, яке отриму-
ють із сировини рослинного або тваринного по-
ходження, а також із відходів промислового ви-
робництва. Являється відновлюваним ресурсом, 
який може виробляти енергію без завдання шко-
ди навколишньому середовищу. На відміну від 
інших видів палива, таких як нафта чи вугілля, 
які виникли в результаті геологічних процесів, 
біопаливо виробляється на основі сучасних біо-
логічних взаємодій [1]. Зазначимо, що біопали-
во можна отримати з олійних сільськогосподар-
ських культур (біодизельне паливо). Його можна 
використовувати як додаток до традиційного 
дизельного палива та як чисте біопаливо. Біопа-
ливо, яке отримують із цукровмісних, крахма-
левмісних і зернових культур – біоетанол, ви-
користовують як суміш зі звичайним бензином.

Світовий досвід переконує, що виробництво 
біопалива – сприятлива можливість для еконо-
міки кожної країни: розробка інноваційних тех-
нологій створює нові робочі місця як в сільській 
місцевості так і в промислових центрах.

Сучасні тенденції, а також технологічний та 
інституціональний розвиток сприяють велико-
масштабному виробництву біопалива. Узагаль-
нюючи дослідження вітчизняних фахівців та 
досвід міжнародних організацій щодо здійснен-
ня біопаливної політики у зарубіжних країнах  
[3; 10, с. 74] можна зробити висновок, що вирі-
шальними тенденціями для запровадження біо-
палива стали наступні фактори:

– зміни клімату, трансформація соціально-
економічних умов розвитку, наявність активних 
учасників ринку біопаливної галузі тощо;

– фінансова компенсація для тих, хто займа-
ється біопаливом (підтримка сільськогосподар-
ських товаровиробників у разі продажу ріпаку 
не на харчові цілі); повернення до 30% коштів, 
вкладених у будівництво біодизельного заводу; 
звільнення від паливного податку на доданий 
біодизель у суміш палива; наявність системи 
квотування обсягів біодизеля, що субсидується 
(країни ЄС);

– наявність ринку кінцевого споживання чис-
того біопалива або сумішей з біопаливом та ін.

Динаміка виробництва біопалива в світі має 
зростаючий тренд, що є свідченням зацікавле-
ності у його розвитку (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка виробництва біопалива в світі  
в 2002–2017 роках, млн. т [7].

Спостерігається збільшення виробництва біо-
палива у світі за останні 15 років: у 2002 році 
було лише 11,8 млн тонн, у 2017 році – вже 
84,1 млн тонн. Науковці пояснюють цей факт 
низкою переваг у використанні біопалива.

По-перше, відновлюваність і циклічність ре-
сурсів. Враховуючи обмеженість інших видів па-
лива, біологічне має циклічний характер, і тому 
можна стверджувати, що воно ніколи не скін-
читься, оскільки основою для виробництва біо-
палива є життєдіяльність людини. 

По-друге, скорочення викидів парникових га-
зів, вплив на атмосферу. Викопне паливо (вугіль, 
нафта) під час процесу горіння викидає в повітря 
значну кількість вуглекислого газу. Як зазнача-
ють дослідники, на відміну від викопного пали-
ва, біологічне здатне зменшити кількість викидів 
парникових газів до показника 65% [3].

По-третє, економічна безпека та стабільність. 
Оскільки обмежена кількість країн має власні 
запаси нафти, виникає потреба у їх імпорті. Од-
нак, закупівля й переробка нафтової сировини 
значно впливає на бюджет країни. Біологічне 
паливо надає можливість отримати економічну 
незалежність та екологічну безпеку, так як про-
дукти розпаду менше шкодять довкіллю або вза-
галі не впливають на нього. 

По-четверте, мобільність порівняно з інши-
ми альтернативними джерелами енергії. Біопа-
ливо досить легко транспортувати, воно володіє 
стабільністю і досить великою «енергощільніс-
тю», його можна використовувати з незначними 
модифікаціями існуючих технологій та інфра-
структури.

По-п’яте, зниження вартості. У даний час 
на ринку біопаливо коштує стільки ж, скільки 
і бензин. Тим не менш, у використанні біопали-
ва більше переваг, оскільки це більш чистий вид 
палива, він виробляє менше викидів при спалю-
ванні. Біопаливо можна адаптувати до існуючих 
конструкцій двигунів, яке буде добре викорис-
товуватися в будь-яких умовах. Зі збільшенням 
попиту на біопаливо є ймовірність, що в майбут-
ньому воно стане дешевше [4].

Проте, біопаливо як і будь-яке джерело енер-
гії, має певні недоліки (табл. 1):
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Отже, біопаливо – це не зовсім вивчена віха 
в історії розвитку цивілізації. Даний ресурс не 
є панацеєю від усіх людських проблем, однак, 
розумний підхід до виробництва біологічного па-
лива здатен вирішити економічні та екологічні 
катастрофи людства.

Розглянемо країн-лідерів з виробництва біо-
палива в світі у 2017 році, млн. т (рис. 2).
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Рис. 2 Країни-лідери з виробництва біопалива  
в світі у 2017 році, млн. т [7].

За даними видно, що лідерами з виробництва 
біопалива в світі є США (36,9 млн. т) та Брази-
лія (18,5 млн. т.). Німеччина є третьою країною у 
світі за виробництвом біопалива, проте зі значно 
меншими обсягами.

США використовує дуже ефективний меха-
нізм державної підтримки біовиробництв. Але 
такий розвиток у США обумовлений не стіль-
ки потребою в альтернативних джерелах енер-
гії, скільки необхідністю використання генетично 
модифікованих сільськогосподарських сировин-
них товарів, переважно фуражної кукурудзи, а 
також картоплі, ріпаку і сої. 

Бразилія стала однією з перших виробни-
ків біопалива, сьогодні вона виробляє близько  
45% екологічно чистого моторного палива з влас-

них сировинних ресурсів (тростини). Це майже 
10 млн. т спирту на рік. В Європі на даний час 
розроблено чітку стратегію розвитку біопалива 
на майбутнє, лідером з виробництва якого є Ні-
меччина. Провідними виробниками альтернатив-
ного палива в ЄС виступають Німеччина, Фран-
ція й Іспанія, а серед нових членів великими 
виробниками можуть стати Чехія й Угорщина. 
У найближчі п’ять років варто очікувати зрос-
тання виробництва етанолу в країнах ЄС – екс-
портерах зерна. 

Підвищений інтерес до виробництва біопалива 
спостерігається не тільки серед розвинених кра-
їн. Країни Південно-Східної Азії, що особливо 
залежать від імпорту нафти, також зацікавлені 
в організації виробництва альтернативних видів 
палива. Для країн Азії виробництво біодизеля 
стало стратегічно важливою галуззю [9, с. 31]. 

Україна продовжує залишатися на узбіччі сві-
тового руху до альтернативних джерел енергії, 
на державному рівні прийнято нормативно-орга-
нізаційні документи, спрямовані на розвиток ви-
робництва та споживання біопалива в країні, а 
також затверджено «Нову Енергетичну стратегію 
України до 2035 року: безпека, енергоефектив-
ність, конкурентоспроможність» – документ, який 
окреслює стратегічні орієнтири розвитку палив-
но-енергетичного комплексу України на період до 
2035 р., адже енергетична галузь України – еконо-
мічна запорука державного суверенітету, елемент 
належного врядування, надійний базис сталого 
розвитку конкурентної економіки та невід’ємна 
частина європейського енергетичного простору.

Метою нової Енергетичної стратегії України 
є забезпечення потреб суспільства та економі-
ки в паливно-енергетичних ресурсах у технічно 
надійний, безпечний, економічно ефективний та 
екологічно прийнятний спосіб для гарантування 
поліпшення умов життєдіяльності суспільства.

Енергетична стратегія є документом, спрямо-
ваним на міжгалузеву кооперацію для ефективно-

Таблиця 1 
Недоліки виробництва біопалива

Чинники, що формують 
негатив Обгрунтування

1. Продовольча криза
Потреба у чисельних площах земель під засадження сільськогосподарськими 
культурами для біопалива;
скорочення земель для виробництва продуктовій галузі. 

2. Проблема 
монокультурності

Економічно вигідним є рішення вирощувати один вид культури; 
Застосування пестицидів, які забруднюють ґрунт і внутрішні води;
Знищення певної культуру, адже монозасадження не має на меті розділення 
полів різними представниками культурних рослин.

3. Зміни в мікросередовищі 
ґрунту, вплив на довкілля

Знищується середовище проживання тварин, що може вплинути на розвиток 
цілих популяцій;
масштабна обробка земельних ділянок, а значить і використання техніки,  
що викидає шкідливі речовини в атмосферу;
негативний вплив на екологію довкілля надає застосування пестицидів,  
що порушують мікрофлору ґрунтів і внутрішніх вод.

4. Природні фактори
Вирощування сільськогосподарських культур для біопалива потребує 
спеціальних місцин з відповідним кліматом;
порушення природного балансу та виснаження земель.

5. Винищення лісів

Дороговартісне «традиційне» паливо змушує населення різних країн 
використовувати деревину як джерело енергії;
загроза винищення цілих лісів, адже лісогосподарства не здатні швидко 
відновлювати втрачені ресурси.

Джерело: сформовано за [6; 3]
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го та надійного задоволення потреб національної 
економіки та громадян необхідними видами енер-
гії. Енергетичний комплекс України має пройти 
період трансформації, що зумовлено не лише дією 
галузевих чинників, але й соціально-економічними 
перетвореннями у країні з урахуванням фактора 
безпеки в умовах зовнішньої військово-політичної 
агресії [8]. Адже, в сучасних умовах біопаливна 
індустрія в Україні розвивається стихійно: фер-
мери й сільськогосподарські підприємства виро-
бляють моторне паливо із власної сировини на 
малопотужних і напівкустарних установках при 
недостатньо налагодженому контролі якості сиро-
вини та продукції. 

За різними оцінками, в Україні майже в кож-
ній області працюють мінізаводи або дослід-
ні установки з виробництва біодизеля, на яких 
одержують близько 50 тис. тонн продукції для 
власних потреб (табл. 2). Достовірна інформація 
про стан виробництва біодизеля у нашій державі 
майже відсутня, у промислових масштабах ви-
робництво біодизеля практично відсутнє, за ви-
нятком кількох «пілотних» заводів потужністю 
не більше 10 тис. т [5].

Спиртова промисловість України повністю за-
довольняє внутрішні потреби у спирті для виго-
товлення лікеро-горілчаних виробів [3]. 

Виробництво біоетанолу в У країні та його ви-
користання для вирішення енергетичних питань 
має позитивні і негативні сторони. 

Викликами або ж недоліками внутрішнього та 
зовнішнього характеру, в тому числі економічними 
(негативними умовами та наслідками) для вироб-
ництва біоетанолу слід вважати: підвищення цін 
на сировинні ресурси як на внутрішньому ринку, 
так і зовнішньому, що загрожує відтоком сирови-
ни (сільськогосподарської продукції та продуктів, 
отриманих в наслідок її переробки) за рубіж, ви-
соку собівартість переробки продукції рослинного 
походження на біоетанол, проблема (складність) 
утилізації побічних продуктів виробництва біоета-
нолу, низька якість добавки, державний контроль 
над виробництвом спирту, що відлякує зарубіжних 
інвесторів, непідготовленість (неготовність) спожи-

вачів, необхідність перебудови автомобілебудівної 
промисловості, ерозійна активність бензину з вміс-
том біоетанолу, зниження цін на нафтопродукти, 
субсидування аналогічних виробництв в зарубіж-
них країнах, обмеженість ресурсів державного бю-
джету України, що робить неможливим належну 
державну підтримку виробництва біопалива й на-
перед українську добавку економічно неконкурен-
тоспроможною [10, с. 83–84].

Наразі в Україні не існує жодного заводу єв-
ропейського рівня з виробництва біопалива. Не-
сформованість сировинної бази та відсутність 
гарантій щодо стабільних поставок сировини, 
вочевидь, блокує розробку проектів будівництва 
таких заводів, зокрема, за участі іноземних кор-
порацій. Адже процес виробництва біопалива 
для свого ефективного функціонування потребує 
певних умов: наявності сировинної бази, певної 
технології перероблення сировини та виготов-
лення готового продукту, а також ринку збуту 
продукції. Тож на сьогодні, на думку фахівців 
[2, с. 138] все ж таки ще залишаються певні при-
чини, що гальмують виробництво біопалива: 

– відсутність достатньої законодавчої бази 
гармонізованої з кращими вимогами країн ЄС; 

– відсутність якісно розробленої нормативно-
технічної бази; 

– відсутність економічних механізмів під-
тримки виробників біопалива;

– відсутність стратегії і всебічної державної 
підтримки розвитку біопалива.

Але не зважаючи на наявні недоліки, згід-
но Енергетичної стратегії України на період до 
2035 року загальне виробництво біопалива буде 
зростати (рис. 3). 

Це пов’язано з тим, що Україна має унікальні 
можливості та колосальні перспективи щодо роз-
будови сучасних виробництв біопалива, за умо-
ви, що буде присутня підтримка його розвитку, 
яка повинна базуватися на наступних чинниках: 

– гармонізація законодавства України по біо-
паливу із законодавством ЄС; 

– підготовка та впровадження стратегії роз-
витку ринку біопалива України; 

Таблиця 2
Наявні біодизельні заводи в Україні [10, с. 92–93]

Область Назва заводу

Вінницька

НВП «Мирів», м. Немирів;
ВАТ «Агромаш», м. Мурованокуриловці;
Цех з виробництва біодизеля, с. Непедівка, Козятинський р-н;
«Вег Сан Завод» Тульчинський р-н.

Донецька «Восход», с. Михайлівка.
Київська ТОВ «Бютехнологп i системи».

Львівська Цех з виробництва біодизеля ФГ «Кільган» Миколаївський р-н;
Цех з виробництва біодизеля ПП «LandKom» Жовківський р-н.

Одеська

«Біодизель Бессарабії»;
ВАТ «Металіст», м. Білгород-Дністровський;
ВАТ «Порцелак-Агро», Лубенський р-н;
TOB «Приват-Альянс», смт Машівка.

Рівненська ФГ ім. Шевченка.

Тернопільська СФНВГ «Коваль», с. Васильківці;
ФГ «Юко», с. Мишковичі.

Херсонська

ПФ «JIiбep», м. Херсон;
ТОВ «Янтар-Бюкомплекс» Белозерський р-н;
СООО «Махаріши», Каланчацький р-н;
ГШ «Xapicтон», Чаплинський р-н.
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– введення програм и просування викорис-
тання біопалива в транспорті; 

– забезпечення експорту біопалива на ринок 
ЄС та СНД; 

– введення фінансових стимулів і інвестицій-
но-інноваційної підтримки в сфері виробництва 
біопалива; 

– виробництво біодизеля на власні потреби в 
сільському господарстві; 

– особливі податкові рамки при виробництві 
біопалива для власних потреб;

– споживання частини виробленого біопалива 
на Україні [9, с. 32]. 

Біопаливо сьогодні розглядається в Україні 
як вагома альтернатива традиційному пальному. 
Вважається, що його виготовлення в найближчі 
роки буде максимально вигідним для української 
економіки, так як ціна готового продукту набага-
то вигідніша для України, ніж експорт сировини. 
Але на сьогодні, за дослідженнями компанії Fuel 
Alternative, динаміка експорту біопалива з Укра-
їни має тенденцію до збільшення, при цьому 88% 
усього біопалива, виробленого в Україні, йде на 
експорт і лише 12% використовується для внут-
рішніх потреб [5].

Узагальнюючи думки науковців та фахівців 
міжнародних організацій щодо політики виробни-
цтва, споживання та реалізації біопалива в Укра-
їні, існує три сценарії майбутнього розвитку: 

Перший сценарій – наслідувати ідею віль-
ного ринку. Це означатиме, що уряд безпосе-
редньо не піклуватиметься про виробництво та 
споживання біопалива. Натомість він забезпе-
чуватиме сприятливий інвестиційний капітал. 
І вже інвестори вирішать, чи інвестувати в біо-
паливну галузь України та експортувати біопа-
ливо, чи продавати його на внутрішньому ринку 
України. 

Другий сценарій – Україна може 
сприяти виробництву біопалива для 
його подальшого експорту. Роль уряду 
полягатиме у розвитку стратегії та про-
грам просування експорту. 

Третій сценарій – Україна може 
сприяти виробництву та споживанню біо-
палива. У цьому випадку уряд активно 
стимулюватиме розвиток виробництва та 
субсидуватиме споживання біопалива.

На нашу думку для удосконалення 
процесу виробництва біопалива в Укра-
їні потрібно: 

– відповідно до обраного сценарію 
провести удосконалення державної полі-
тики у галузі енергозбереження та вико-

ристання поновлювальних джерел енергії, що до-
зволить зменшити частку видобувних енергоносіїв 
у паливному балансі країни; 

– сформувати законодавчу та нормативну 
базу, а також гармонізувати їх із відповідними 
законами та нормами європейських країн; 

– забезпечити розвиток плідної співпраці між 
українськими та зарубіжними працівниками в 
галузі, для здійснення постійного обміну знання-
ми та досвідом.

– створити систему заохочень господарським 
суб'єктам у вигляді дотацій і субсидій для сти-
мулювання виробництва та споживання біологіч-
ного пального.

Висновки проведеного дослідження. Біопаливо 
розглядається як основна альтернатива для тра-
диційних видів пального. Україна має значний по-
тенціал для розвитку власного ринку біопалива: 
земельні ресурси, науковий, технічний і кадровий 
потенціал, що сприяють розвитку ринку біопали-
ва та є альтернативними факторами в умовах не-
стабільної світової економіки, та зростання цін на 
традиційні енергоносії. Впровадження сучасних 
інноваційних відтворювальних технологій у сфері 
енергозабезпечення створює можливості для змен-
шення залежності економіки України від країн-екс-
портерів нафти і газу. На даному етапі Україна має 
два основних напрями розвитку вітчизняного рин-
ку біопалива, а саме: удосконалення виробництва 
біоетанолу та біодизеля; розвиток виробництва біо-
палива на експорт та розвиток внутрішнього спо-
живання біопалива. Це підвищить енергетичну й 
національну безпеку України, допоможе значно по-
ліпшити екологічну ситуацію, та сприятиме виходу 
нашої держави на абсолютно новий якісний щабель 
взаємовідносин з іноземними державами й сприя-
тиме позиціонуванню України як держави з євро-
пейським рівнем економічної та екологічної безпеки.
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Рис. 3. Прогноз виробництва біопалива в Україні до 2035 року, 
у млн. т [8]
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Аннотация
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Summary
The article describes the trends that contribute to the development of large-scale biofuel production. The analysis of the 
dynamics of biofuel production in the world, in particular determined the world leaders in biofuel production. The article 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ НА МСФО

Розглянуто важливість використання і запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. Наведено 
основні переваги переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності. Встановлено, що переваги скла-
дання фінансової звітності за міжнародними стандартами є і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової 
звітності. Міжнародні стандарти фінансової звітності можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і 
світових господарських зв'язків.
Ключові слова: облік, фінансова звітність, міжнародні стандарти, Національні стандарти.

Постановка проблеми. Глобалізаційні про-
цеси визначають постановку нових проблемних 
питань у сфері бухгалтерського обліку, одним з 
яких є питання розбіжностей у регулюванні бух-
галтерського обліку, які виникають між країна-
ми. Це спричиняє ускладнення комунікаційних 
процесів між суб’єктами в міжнародному бізне-
сі. Однак розвиток глобалізації у світі створює 
економічні передумови для розробки і впровад-
ження загальноприйнятих вимог до ведення 
бухгалтерського обліку та підготовки фінансової 
звітності на основі міжнародних стандартів фі-
нансової звітності. 

Історично сформовані національні моделі бух-
галтерського обліку і звітності не завжди забез-
печують відображення глобальних господарських 
явищ і процесів та не створюють умов для вза-
ємного обміну економічною інформацією. Один з 
головних міжнародних процесів, які відбувають-
ся сьогодні у світі, – узгодження національних 
систем обліку та фінансової звітності різних кра-
їн. Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(IFRS) є інструментом реалізації економічної по-
літики, основна мета використання якого полягає 
у забезпеченні прозорості та зрозумілості інфор-
мації щодо діяльності суб’єктів господарювання. 
Метою розробки та запровадження МСФЗ також 
є створення достовірної бази для визначення до-
ходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, роз-
криття існуючих фінансових ризиків, порівняння 
результатів діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В даний час питанням змісту Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності приділяється велика 
увага в працях вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Виклад основних положень МСФЗ, розгляд по-
рядку їх розробки, аналіз проблем їх практично-
го застосування, складності використання МСФЗ 
в Україні знайшли відображення в роботах 
українських авторів: С.Ф. Голова, С.Я. Зубілевич 
[1], Костюченко В.М. [2], Чалого І.Г. [3], Лохано-
вої Н.А., Кам'янської Т.А., Жука В.М., Палія Н.Б., 
Воронко Р.М., Редченко К.І., Благун І.Г., Ловин-
ської Л.Г [4]. та багатьох інших. Аналізу відповід-
ності ПСБО міжнародним стандартам присвяче-
ний пункт монографії Голова С.Ф., де докладно 
розглядаються відмінності ПСБО від положень 
МСФЗ щодо подачі інформації в балансі, в звіті 
про фінансові результати, звіт про рух грошо-

вих коштів, Звіт про власний капітал. Базою для 
нашого дослідження також послужила розроб-
ка вченого щодо ступеня невідповідність ПСБО 
міжнародним стандартам [5, с. 203].

Проблемам застосування МСФЗ присвячена 
велика кількість досліджень англійською мовою, 
що проводяться в рамках роботи як міжнарод-
них, так і зарубіжних національних організацій 
(наприклад, ЮНКТАД, Міжнародної Федерації 
Бухгалтерів, Європейської Асоціації Бухгалте-
рів, Інституту Дипломованих Бухгалтерів Англії 
та Уельсу, Асоціації Дипломованих Сертифі-
кованих Бухгалтерів та інших), а також тема-
тичних досліджень «Великої четвірки». В ан-
гломовній літературі проблематика міжнародної 
стандартизації обліку та звітності розглядається 
в роботах Д. Олександра, Дж. Арнольда, А. Бріт-
тон, Дж. Вейгандта, X. Гернона, Дж. Годфрі, 
С. Грея, X. Грюнінг, С. Дигало, П. Деланея, Д. Кі-
йосі, Г. Мііке, Г. Мюллера, Б. Нідлса, К. Ноуб-
са, Р. Паркера, Л. Радебау, А. Ріахі-Белькаоуі, 
К. Робертс, Т. Саттона, А. Хігсона, Дж.-М. Хіт-
за, Т. Хоупа, Дж. Унермана, Дж. Уелсча, Ф. Чоя, 
X. Едея, Р. Ентоні та інших.

Незважаючи на велику ступінь опрацьованос-
ті різних аспектів формування та застосування 
МСФЗ в зарубіжній літературі, потребують по-
дальшого дослідження питання збіжності укра-
їнських стандартів та МСФЗ.

Метою статті є дослідження організаційних 
аспектів формування фінансових результатів 
при переході вітчизняних підприємств до веден-
ня обліку за МСФЗ.

Виклад основного матеріалу. Облік по між-
народним стандартам в більшій мірі властивий 
компаніям, які є філіями або дочірнім струк-
турам іноземних фірм. Для них ведення обліку 
по МСФЗ обов'язково зважаючи на вимоги, що 
накладаються на них головним офісом. Для та-
ких компаній з самого початку діяльності нор-
мою стає формування певного пакета звітів  
(так званий reporting package), який направля-
ється в головну компанію для подальшої консо-
лідації та випуску звітності групи відповідно до 
вимог міжнародних стандартів.

Українські компанії активізують роботу в да-
ному напрямку в міру зростання місцевих рин-
ків з перетворенням в великі бізнес-структури, в 
тому числі в міжнародному масштабі. Співпраця 
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в якості позичальників з міжнародними фінансо-
вими інститутами і навіть планування подібних 
операцій, вихід на міжнародні ринки капіталу за 
допомогою приватних розміщень або ІРО також 
вимагають (в числі багатьох інших дій) формуван-
ня звітності по МСФО. Цей процес відбувається 
більш активно на великих підприємствах, напри-
клад, металургійної та машинобудівної галузей. 
Хоча тут є свої труднощі: вихід компаній, що пра-
цюють в цих секторах, вимагає, можливо, трохи 
більше тривалої підготовки, ніж зазвичай. Адже 
мова йде про досить великих підприємствах, для 
яких зміни носять фундаментальний характер. 
У той же час дрібні компанії, яким не потрібно на-
стільки кардинально перебудовувати облік і вну-
трішню структуру, можуть вийти на міжнарод-
ні ринки раніше. Тому ми вже бачили приклади 
розміщення на допоміжній майданчику Лондон-
ської фондової біржі (АIМ, alternative investment 
market) компаній XXI Сentury Investments і 
Ukrproduct Group, а також "Астарта" – на Вар-
шавській фондовій біржі. Природно, успішні, але 
відносно невеликі компанії швидше переходять до 
повномасштабного застосування МСФЗ.

Незалежно від розміру і стадії розвитку, ком-
панія на початку впровадження МСФЗ повинна 
прийняти рішення про стадійність цього проце-
су – стартувати з компіляції звітності за міжна-
родними стандартами або налагоджувати повно-
цінний облік.

Найбільш часто облікова служба недоотримує 
наступну інформацію:

а) про стадії будівельного процесу;
б) про стадії виробничого процесу;
в) про стан маркетингових акцій і витрат по ним;
г) про стан справ в продажах/закупівлі (особ-

ливо питання знижок);
д) відомості про укладені контракти, за якими 

ще не почалися операції;
е) дані про стан ризиків по процентних став-

ках, опціонах на фінансові інструменти;
ж) про стан справ зі стягненням простроченої 

заборгованості.
Якщо говорити про трансформацію (перекла-

дання, компіляції) звітності з НСБО в МСФЗ, то 
цей метод разом з перевагою більшою простоти 
має істотні недоліки. Як правило, трансформа-
ція робиться на квартальної (рідше) або щорічної 
(частіше) основі. Відповідно отримати інформацію 
на проміжних стадіях не представляється можли-
вим. Також ця методика, як правило, пов'язана з 
використанням електронних таблиць для транс-
формації, коригуючих проводок, розрахунків і т. д.  
Звідси – підвищений ризик помилок (людський 
фактор). З іншого боку, якщо підприємство веде 
управлінський облік досить докладно і у нього не-
має потреби в наданні міжнародної звітності кре-
диторам на квартальній або місячній основі, то, 
впевнений, методика трансформації має право на 
існування. Незважаючи на те що вона здається 
менш технічною і коректною, ніж ведення пара-
лельного обліку, ця методика може використову-
ватися як проміжний крок для великого бізнесу 
або стати постійною практикою для невеликих 
компаній. Цей варіант – величезний прогрес у по-
рівнянні з тим, що звітність по МСФО зовсім не 
створюється. Багатьом варто почати з нього.

Інша ситуація у іноземних компаній в Україні. 
Для них можливі два варіанти:

– перший: з самого початку роботи в Украї-
ні материнська компанія задає певні стандарти 
роботи, в тому числі і в частині вибору облікової 
системи, яка зазвичай підтримує обидва обліку в 
режимі реального часу;

– другий: для більш дрібних компаній, пред-
ставництв і в разі, коли специфіка бізнесу по-
лягає в наявності невеликої кількості трансакцій, 
іноземна компанія може тимчасово робити тільки 
трансформацію. Тут я ще раз відзначила би, що 
ведення обліку вдруге по відношенню до потреб 
бізнесу, тому й техніка ведення обліку повинна 
знаходитися в прямій залежності від його потреб.

Паралельний облік, тобто ситуація, коли одна 
і та ж трансакція негайно знаходить відображен-
ня і в НСБО, і в МСФЗ, з точки зору коректності 
обліку, часу отримання "результату в звітнос-
ті, постійного інформування користувачів про 
результати – є більш коректною. Для того щоб 
впровадити паралельний облік, потрібні кошти 
на закупівлю інформаційних технологій, навчан-
ня або наймання грамотного персоналу, перебу-
дова всієї системи обліку, який був би націлений 
на паралельний облік і т. д. Тому в ряді випадків 
компіляція є оптимальним варіантом.

Сьогодні національні стандарти бухгалтер-
ського обліку не настільки різняться з міжнарод-
ними. Тому компанії, що знаходиться в самому 
початку розвитку, варто пильніше придивитися 
до обліку за національними стандартами. Тоді 
квартальна або річна трансформація буде цілком 
можливою. Проблеми на практиці частіше вини-
кають не в площині різниці між національними 
і міжнародними стандартами, а в площині мен-
тальних відмінностей між звичним ставленням 
до обліку і тим, що потрібно за міжнародними 
стандартами.

Нехай національні стандарти сьогодні вже не 
настільки істотно відрізняються від міжнародних 
і цих відмінностей стає все менше, проте зазви-
чай для української компанії перейти на роботу 
по МСФО як і раніше є вкрай складним завдан-
ням. Причин тому кілька:

– відмінності між традиційним ставленням до 
обліку і тим, що вимагається відповідно до МСФЗ;

– недосконалість і низькі вимоги українського 
законодавства до якості бухгалтерського обліку;

– низькі вимоги власників компаній до якості 
бухгалтерського обліку.

Традиція вельми формального ставлення до 
обліку трансакцій, переважання в обліку форми 
над змістом багато в чому обумовлена сильним 
впливом на бухгалтерів вимог податкового об-
ліку. За багато років превалювання податкового 
обліку над бухгалтерським буквально сформу-
вався менталітет «роботи тільки по документам». 
Це призводить, звичайно, до невірного відобра-
ження трансакцій в бухгалтерському обліку. 
Класичний приклад, банальний, але як і раніше 
має право на існування, – відображення в націо-
нальному обліку всіх витрат тільки при наявнос-
ті всіх документів (актів, накладних, податкових 
накладних та ін.). І це при тому, що національні 
стандарти дають бухгалтеру право (і ставлять 
це в обов'язок) на основі бухгалтерської довідки 
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ставити витрати, якщо вони з великою часткою 
ймовірності відбудуться в цьому періоді, незва-
жаючи на відсутність документального підтвер-
дження від контрагента. Нехай ми це і назвали 
ментальної проблемою, але без її рішення пере-
хід на МСФЗ неможливий.

Приклад з цієї ж області – облік основних за-
собів. У більшості випадків компанії застосовують 
в бухгалтерському обліку податкові норми зносу, 
в той час як такі не відображають дійсної карти-
ни поступового перенесення основними засобами 
своєї вартості на вироблену продукцію (роботи, 
послуги). Часто мають місце формальні підходи 
до принципів капіталізації ряду робіт (наприклад, 
монтажу, яка не капіталізується, а списується в 
періоді проведення); капіталізації або некапіта-
лізаціі банківських відсотків і т. д. В результаті 
такої «податковий» підхід до бухгалтерського об-
ліку за національними стандартами призводить 
до того, що, здійснюючи трансформацію в міжна-
родні стандарти такої частини, як основні засоби 
і знос (амортизація), компанія повинна, по суті, 
пройти по кожному більш-менш цінному основ-
ному засобу і відпрацювати склалися різниці. 
Коли керівництво усвідомлює, що, крім як в бух-
галтерії, достовірних даних про стан і результати 
діяльності йому не отримати, облік швидко стає 
якісним, причому не тільки міжнародний.

Приклад з області законодавчих проблем: об-
лік відстроченого оподаткування, яке було дирек-
тивно впроваджено в національні стандарти, але 
викликає ряд непорозумінь, непорозумінь і є ве-
ликий проблемною зоною при трансформації. Тут 
законодавець був занадто невиразний в описі ви-
мог до відбиття подібних трансакцій. А в питанні 
обліку інвестицій в дочірні та асоційовані підпри-
ємства він занадто багато недоговорив. На жаль, 
це дуже часто призводить компанії до рішення не 
консолідувати там, де потім міжнародні стандарти 
зажадають цієї клопіткою, але вірною процедури.

Позитивний результат змін в обліку мож-
ливий виключно після того, як зміниться роль 
фінансової служби в компанії. Сьогодні до бух-
галтерам відносяться як до рахівникам (на жаль, 
часто вони і самі такими себе вважають), які, си-
дячи в нарукавниках, вносять в гросбухи цифри 
згідно надійшли документам. А адже це депар-
тамент, завдання якого – коректне відображення 
стану і діяльності компанії. Правда, щоб зміни-

ти функціональність бухгалтерії, буде потріб-
но зміна ставлення інших служб до виявлення 
і відбиття трансакцій. Показово, наприклад, що 
найчастіше сьогодні бухгалтерія не володіє і не 
надає всієї інформації про операції підприємства 
в зв'язку з тим, що у неї елементарно відсут-
ні налагоджені зв'язки з іншими підрозділами 
(джерелами трансакцій).

Трансформація української звітності в між-
народну хороша тільки своєю простотою, повну 
ж картину компанія починає отримувати лише в 
повноцінному паралельному обліку.

Таким чином, ми маємо піраміду змін: від волі 
керівництва – до зміни ролі підрозділів, що ство-
рюють трансакції, і лише потім – зміни ролі об-
лікової служби. Це вже означає зміну менталіте-
ту всієї компанії, а не тільки фінансової служби. 
До коректному обліку та складання фінансової 
звітності мають відношення всі підрозділи, так 
як саме вони створюють доходи і витрати, здій-
снюють інвестиції, злиття і поглинання. Фінан-
сова служба здатна і повинна лише правильно і 
точно відобразити ту інформацію, яка їй переда-
на. Чи не менше і не більше, причому не без до-
помоги всіх інших. Для старту роботи по МСФО 
необхідно створити відповідну службу, визна-
чити її функції. Керівництво повинно спочатку 
розуміти, що будь-які фахівці в даному підроз-
ділі повинні безупинно оновлювати базу знань, 
оскільки стандарти досить динамічні. Більш того, 
не варто очікувати, що після півроку компанія 
зможе скласти повноцінну, з усіма необхідними 
розкриття звітності по МСФО. 

Висновки. Отже, переваги складання фінан-
сової звітності за міжнародними стандартами є 
і вони незаперечні для більшості користувачів 
фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати 
як інструмент глобалізації економіки і світових 
господарських зв'язків. Принципи, закладені в 
порядок формування звітності згідно з МСФЗ, 
роблять її адекватнішою і здатною відобразити 
істинний майновий стан підприємства. Тому цін-
ність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, 
але й для національних інвесторів також. За-
провадження МСФЗ дасть змогу залучити іно-
земних інвесторів і розширити експортні мож-
ливості України, що, своєю чергою, приведе до 
зниження безробіття, забезпечити вихід із кризи 
та майбутнє процвітання економіки.
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ОРГАНЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА НА МСФО

Аннотация
Рассмотрена важность использования и внедрения международных стандартов финансовой отчетности. Приведены 
основные преимущества перехода Украины на международные стандарты финансовой отчетности. Установлено, что 
преимущества составления финансовой отчетности за международными стандартами есть и они неопровержимы для 
большинства пользователей финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности можно рас-
ценивать как инструмент глобализации экономики и мировой хозяйственной связи.
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Summary
The importance of using and implementing international financial reporting standards is consider. The basic advantages 
of Ukraine's transition to International financial reporting standards is described. It is set that advantages of drafting of 
the financial reporting after international standards are and they are irrefutable for most users of the financial reporting. 
The international standards of the financial reporting can be considered as an instrument of globalization of economy and 
world economic connections. 
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Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції
Національної академії аграрних наук України

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА  
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті досліджено сучасний стан органічного виробництва продукції в Україні. Проаналізовано міжнародний досвід 
ведення органічного землеробства. Визначено перспективи розвитку органічного виробництва в сучасних умовах 
України, розкрито переваги запровадження виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції в Україні 
та визначено його основні недоліки. Досліджено механізм сертифікації органічної продукції. В результаті дослідження 
надано рекомендації учасникам органічного ринку. 
Ключові слова: органічне виробництво, органічна продукція, аграрне підприємство, сертифікація, маркування, стан-
дарти.
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Постановка проблеми. Екологічний стан агро-
екосистем у світі та в Україні викликає серйозне 
занепокоєння. Зниження екологічної якості про-
дукції рослинництва та тваринництва обумовило 
інтерес споживачів до екологічно чистої, безпеч-
ної продукції. Тому на сучасному етапі розвитку 
аграрного сектору спостерігається тенденція до 
зростання попиту на органічну продукцію. Як за-
значають більшість науковців, галузь органічно-
го сільського господарства активно розвивається 
в Україні та світі, а питання еколого-економічних 
перспектив його розвитку є актуальними. 

Проте, попри вживання державою та 
суб’єктами господарювання певних заходів, орга-
нічне сільське господарство та ринок органічної 
сільськогосподарської продукції досі залишають-
ся недостатньо розвинутими. Існуюча ситуація 
в цій сфері потребує наукового обґрунтування 
еколого-економічних механізмів розвитку ви-
робництва органічної сільськогосподарської про-
дукції та дослідження конкретних показників, 
що відображають вплив різних факторів на цей 
процес. Виходячи з цього, актуальним є питання 
дослідження економічних і екологічних аспектів 
органічного виробництва для формування ефек-
тивної стратегії його розвитку, спрямованої на 
виробництво екологічно безпечної продукції, під-
вищення агроекологічного іміджу країни і кон-
курентоспроможності сільського господарства на 
внутрішньому і зовнішньому ринках.

Проблематика розвитку органічного сільського 
господарства постійно перебувала в полі зору бага-
тьох зарубіжних і вітчизняних вчених. Теоретичні 
концепції формування органічного сільського гос-
подарства, дослідження вітчизняного ринку орга-
нічної продукції розглядалися у роботах В.І. Ар-
тиша, А.В. Вдовиченко, О.М. Довгань, Т.О. Зайчук, 
Н.В. Зіновчук, Є.В. Милованова, В.М. Писаренка, 
О.В. Ковальової, О.І. Корніцької, О.І. Шкуратова, 
В.А. Чудовської та інших. Визнаючи внесок на-
уковців і практиків у розробку питань розвитку 
органічного сільського господарства та формування 
ринку органічної продукції, слід наголосити, що іс-
нує низка проблем, які ще недостатньо досліджені 
й потребують подальшого опрацювання. Зокрема, 
розроблення еколого-економічних та організацій-
них засад розвитку, обґрунтування еколого-еко-
номічної ефективності, доцільності впровадження 
й державної підтримки виробництва органічної 
продукції сільськогосподарських підприємств.  
На нашу думку, також відкритим залишається пи-
тання ціноутворення при виробництві органічної 
сільськогосподарської продукції. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз сучасного стану виробництва органічної 
продукції та порівняння його з міжнародною 
практикою ведення органічного землеробства, 
визначення основних проблем, що гальмують 
розвиток органічного ринку та надання рекомен-
дацій щодо усунення цих недоліків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічний розвиток України вимагає підви-
щення продовольчої безпеки держави, забезпе-
чення населення високоякісними та екологічно 
безпечними продуктами харчування. Саме таку 
безпеку гарантує органічна продукція, виробниц-
тво якої нині є одним із пріоритетних напрямків 

розвитку сільського господарства Європейського 
Союзу й багатьох країн світу.

Закон України «Про виробництво та обіг орга-
нічної сільськогосподарської продукції та сировини» 
трактує виробництво органічної продукції як «ви-
робничу діяльність фізичних або юридичних осіб, 
де під час такого виробництва виключається засто-
сування хімічних добрив, пестицидів, генетично мо-
дифікованих організмів (ГМО), консервантів, та на 
всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) 
застосовуються методи, принципи та правила, ви-
значені цим Законом для отримання натуральної 
(екологічно чистої) продукції, а також збереження 
та відновлення природних ресурсів» [1]. 

Перевагою органічного сільського господарства 
є те, що воно має високий потенціал для забез-
печення життєдіяльності сільського населення і 
пожвавлення роботи дрібних фермерських госпо-
дарств. Разом зі зростанням органічного сектора 
зростатиме і працевлаштування місцевого населен-
ня, оскільки органічне землеробство менш механі-
зоване і потребує, як правило, більше ручної праці. 
Як результат, органічне виробництво може стати 
ефективним інструментом збереження традицій-
них знань ведення господарства у кожному регіоні, 
а також зменшення міграції сільського населення 
до мегаполісів [2, с. 161]. Також до переваг ведення 
саме органічного землеробства можна віднести від-
новлення природної родючості ґрунтів, підвищен-
ня якості сільськогосподарських угідь, зменшен-
ня шкідливих викидів, скорочення застосування 
штучних засобів хімізації та витрат невідновлю-
ваних енергетичних ресурсів. Але на противагу 
цьому, існує і ряд перешкод та недоліків ведення 
органічного господарства, а саме: низька кількість 
кваліфікованого персоналу, несформований попит 
на органічну продукцію, нерозвинений ринок орга-
нічної продукції, відсутність прямих дотацій.

Якщо порівняти міжнародну та вітчизняну 
практики ведення органічного сільського госпо-
дарства, то слід зауважити, що у ряді зарубіжних 
країн виробництво органічної продукції розвива-
ється близько 40 років, чому сприяють державні 
органи влади, прямо чи опосередковано підтри-
муючи виробників такої продукції [3, с. 26]. Укра-
їна тільки вступила на шлях переходу від тради-
ційного до органічного виробництва та потребує 
врахування міжнародного досвіду задля форму-
вання власного ефективного механізму розвит-
ку виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції. Нами було проаналізовано досвід країн, 
які вже достатньо довго не застосовують хімічних 
препаратів при виробництві органічної продукції 
та перейшли на органічний етап розвитку. 

Згідно даних Міністерства аграрної політики 
України під органічним виробництвом у світі за-
йнято 43,7 млн. га земель або близько 1% від за-
гальних площ фермерських земель світу. Якщо 
проаналізувати статистичні дані країн бачимо, 
що найбільші площі сільськогосподарських угідь, 
зайнятих під органічне виробництво, розташова-
ні в США, Німеччині, Франції [4].

Варто зазначити, що розвиток органічного сек-
тора істотно залежить від державної підтримки, 
основою якої в більшості країн світу є надання 
субсидій. Наприклад, у більшості країн-членів ЄС 
субсидування здійснюється в розрахунку на один 
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гектар земельної площі залежно від призначення 
сільськогосподарських земель (табл. 1). Звичайно, 
органічний сектор потребує державної підтримки 
шляхом надання фінансової допомоги, пільгового 
кредитування та оподаткування. На жаль, в Укра-
їні відсутні дотації та субсидії з боку держави для 
підтримки товаровиробників органічної продукції. 
Підтримку держави ми бачимо в встановленні 
державного замовлення на виробництво органіч-
ної сільськогосподарської продукції, надання без-
відсоткових позик чи субсидування відсоткових 
ставок або компенсація витрат на сертифікацію. 

На рис. 1 представлена інформація стосовно 
питомої ваги угідь, занятих під органічним зем-
леробством в 2017 р. Слід відмітити, що найвища 
питома вага угідь під органічним виробництвом у 
Австрії – 20,3%.

 

Рис. 1. Питома вага угідь, зайнятих  
під органічним виробництвом у загальній площі 

сільськогосподарських земель, % [4]

За площею земель, зайнятих під органічне ви-
робництво, Україна серед країн Європи займає 
11 місце. Таким чином, Україна має унікальну 
можливість зайняти одне з провідних місць се-
ред виробників органічної продукції. 

Площа сертифікованих сільськогосподарських 
угідь в Україні, задіяних під вирощування різно-
манітної органічної продукції, складає вже понад 
чотириста тисяч гектарів. Частка сертифікованих 
органічних площ серед загального об’єму сільсько-
господарських угідь України скла-
дає близько 1%. Україна посідає 
перше місце в східноєвропейському 
регіоні щодо сертифікованої площі 
органічної ріллі, спеціалізуючись 
переважно на виробництві зерно-
вих, зернобобових та олійних куль-
тур [3, с. 84]. 

Варто зазначити, що спостері-
гається позитивна тенденція по-
ступового розвитку вітчизняного 
виробництва органічної сільсько-
господарської продукції. Позитив-
на динаміка виробництва органіч-
ної продукції та формування її 
відповідного ринку свідчить про 
взятий в Україні старт на еколо-
гізацію землеробства (рис. 2). Так, 
окрім зростання обсягів площ та 

кількості господарств, що здійснюють вироб-
ництво органічної продукції, протягом останніх 
трьох років відбувається послідовне наповнення 
внутрішнього ринку власною органічною продук-
цією за рахунок налагодження вітчизняної пе-
реробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, 
соки, сиропи, сухофрукти, мед, м’ясні та молочні 
вироби.

У структурі товарної органічної продукції про-
відні позиції займає пшениця озима – понад 31%, 
соняшник – 27%, ячмінь – 5%. Зазначені дані свід-
чать про стрімкий розвиток вітчизняного ринку 
органічної продукції, хоча рівень споживання такої 
продукції на душу населення в Україні в 2016 р. 
становив лише 0,10 євро/на рік. При цьому най-
більшими споживачами органічної сільськогоспо-
дарської продукції є європейські країни [3, с. 83].

Дослідження також було спрямоване на по-
рівняння цінової політики щодо органічної про-
дукції та продукції, вирощеної за традиційною 
технологією.

В табл. 1 представлена інформація щодо по-
рівняння цін на традиційні та органічні сільсько-
господарські культури. З таблиці видно, що ор-
ганічна надбавка знаходиться в межах від 50 до 
90%. Однак, ціни на органічну продукцію зале-
жать не лише від виробничих витрат, але й об-
сягу інвестицій, обмеженістю попиту, причиною 
чого є низька платоспроможність населення та 
недостатня обізнаність про переваги органічної 
продукції, цінової політики та ринкової стратегії 
підприємства, якості товару, додаткових послуг і 
сервісу. Але, як наголошують більшість науков-
ців, при цьому товаровиробник має виходити з 
того, що споживач самостійно оцінюватиме голо-
вні переваги продукції: якість, безпечність, ко-
рисність.

Однією з умов функціонування світових рин-
ків екологічно чистої продукції є наявність на-
лежно сформованої та організованої системи 
сертифікації продукції органічного виробництва. 
В основі сертифікації лежить використання стан-
дартів або правових норм. На сучасному етапі 
розвитку ринку органічних продуктів переважає 
тенденція до заміни правових норм стандарта-
ми, що пояснюється прагненням до міжнародної 
гармонізації правил, які регулюють відносини у 
сфері органічного виробництва [5].

 

Рис. 2. Динаміка показників, які характеризують розвиток 
органічного сільського господарства в Україні, 2012–2016 рр. [4]
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В результаті дослідження встановлено, що 
процес сертифікації органічного виробництва – 
це процедура, що дозволяє виробнику підтвер-
дити відповідність методів, що запроваджуються 
на господарстві, вимогам органічних стандартів 
та дозволяє отримати доступ на ринок органічної 
продукції за преміальною ціною.

На сьогодні в Україні не існує чітко сформо-
ваної системи стандартизації, сертифікації, мар-
кування органічної продукції, а відповідно й не 
окреслено державне регулювання аграрного сек-
тора органічного виробництва, оскільки основні 
аспекти, що охоплюють та регламентують діяль-
ність на відповідному ринку, не закріплено на за-
конодавчій основі. Проте існує низка діючих нор-
мативно-правових актів, які можуть стати гарним 
підґрунтям для створення власного правового 
поля у сфері органічного виробництва. В резуль-
таті дослідження проаналізовано та систематизо-
вано механізм сертифікації виробників органічно-
го ринку та представлено графічно на рис. 3.

Згідно чинного законодавства, органічна якість 
продукції підтверджується сертифікатом, вида-
ним акредитованим компетентним сертифікацій-
ним органом. В Україні функціонує 12 іноземних 
та 1 український сертифікаційні органи – Орга-
нік стандарт. В табл. 2 наведемо перелік існую-
чих сертифікаційних органів, які в праві здій-
снювати сертифікацію органічних виробників на 
території України. 

За даними з офіційного сайту Органік Стан-

дарт в 2017 році кількість органічних операто-
рів вже становила 424. Більшість українських 
органічних господарств розташовані в Одесь-
кій, Херсонській, Київській, Полтавській, Ві-
нницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопіль-
ській, Житомирській областях. Що стосується 
Донецької області, зареєстровано 3 оператори:  
ТОВ «АФ «Гермес» (м. Краматорськ), ТОВ «Дон-
фільтр» (м. Маріуполь), ФОП Тітомир Наталія 
Вікторівна (м. Краматорськ) [6]. Лідерами орга-
нічного агровиробництва в Україні є ПП «Агро-
екологія» (Полтавська обл.), ТОВ «Кварк» (Пол-
тавська обл.), група компаній «Етнопродукт» 
(Чернігівська обл.), ТОВ «Галекс-Агро» (Жито-
мирська обл.), ТОВ «Агрофірма «Поле» (Чер-
каська обл.), ТОВ «Галс ЛТД» (Чернівецька обл.), 
ПП НСНФ «Соєвий вік» (Кіровоградська обл.), 
ТОВ «Дарліссад» (Волинська обл.).

Треба звернути увагу, що тільки органічний 
сертифікат надає право називати продукт орга-
нічним. Перший крок на шляху до сертифікації – 
це укладення контракту між підприємством та 
акредитованою сертифікуючою установою. Далі 
проводиться інспекція господарства. Відбира-
ються проби грунту для проведення аналізів на 
наявність шкідливих залишків. Інспектором про-
водиться огляд підприємства. Рішення про серти-
фікацію приймається після проведення інспекції 
та аналізу отриманих даних. Якщо рішення про 
сертифікацію прийнято, господарство має право 
продавати продукцію як таку, що вироблена за 

Таблиця 1
Ціни на органічну й традиційну сільськогосподарську продукцію у 2016–2017 рр. [4]

Сільськогосподарська 
продукція

Ціна на традиційну 
продукцію, UAH

Ціна на органічну 
продукцію, UAH

Органічна надбавка  
до ціни, %

Продовольча пшениця 3900-5000 8500 89
Кормова пшениця 3550-4400 6000 50
Кукурудза 3550-4500 6000 50
Соєві боби 9500-10000 16800 71
Соняшникове насіння 9800-10700 16000 55
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Рис. 3. Основні кроки до сертифікації органічної продукції
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органічними стандартами. Підтвердження серти-
фікату повинно відбуватися щорічно.

Результат сертифікації залежить від підго-
товки господарства до інспекції та ретельного ве-
дення обліку всіх заходів, що запроваджуються 
на виробництві. Проаналізуємо основні складові 
успішного проходження сертифікації (рис. 4). 

Зауважимо, якщо продукція сертифікована, 
то обов’язково наноситься логотип, який під-
тверджує якість цієї продукції. В той же час, 
заборонено використовувати напис «органічний 
продукт», «біодинамічний», «біологічний», «еко-
логічний» у власних назвах продуктів та торго-
вельних марках при рекламуванні, якщо продук-
ція не пройшла сертифікацію [7, с. 204].

Слід відмітити, що більшість виробників здій-
снюють власне виробництво за стандартами Єв-
ропейського Союзу, то і використовують відповід-
не маркування з нанесенням на етикетку «євро 
листочка». Однак, наприкінці 2015 р. Міністерство 
аграрної політики та продовольства України за-
твердило державний логотип для органічної про-
дукції (сировини) та відповідний його технічний 
опис. Незважаючи на те, що вже є в Україні дер-
жавний логотип, вітчизняні виробники не можуть 
його використовувати на маркуванні продукції. 
Адже відсутні відповідні підзаконні акти та дер-
жавні стандарти органічного виробництва, вико-
нання яких дозволило б виробникам використову-
вати державний логотип для органічних продуктів.

Таким чином, перспективами для розвитку 
органічного сільськогосподарського виробництва 

є: достатня кількість суб’єктів господарювання, 
готових виробляти органічну сільськогосподар-
ську продукцію та її потенційних споживачів; 
наявність значних площ родючих ґрунтів; незна-
чний рівень використання гербіцидів, пестицидів 
і мінеральних добрив. Але, незважаючи на висо-
ку рентабельність органічного виробництва, пер-
спективи для його ведення на території Укра-
їни, в сучасних економічних умовах розвиток 
органічного сільського господарства відбувається 
надзвичайно повільно, навіть попри намагання 
держави підтримати цей сектор економіки шля-
хом подальшого розроблення й удосконалення 
законодавчої та нормативно-правової бази.

Розглянувши основні світові тенденції розвит-
ку і ведення органічного виробництва зарубіж-
них країн та вивчення стану вітчизняного ринку 
можна виділити основні шляхи удосконалення 
розвитку органічного землеробства, розвиток 
якого напряму залежить від синергії зусиль дер-
жави та товаровиробників (табл. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Органіч-
не виробництво є пріоритетним напрямом розвитку 
сільського господарства, яке дозволяє реалізувати 
концепцію збалансованого розвитку агросфери за 
рахунок соціально-економічної і природно-ресурс-
ної збалансованості і має на меті забезпечення 
суспільства безпечними та якісними продуктами 
харчування, а також збереження та покращення 
стану навколишнього природного середовища.

Сучасними головними мотивуючими фактора-
ми для українських сільськогосподарських під-

Таблиця 2
Сертифікаційні центри органічної продукції

№ 
з/п Назва сертифікаційного органу Країна Код

1 ОРГАНІК СТАНДАРТ Україна UA-BIO-108
2 Institute for Marketecology (IMO) Швейцарія UA-BIO-143
3 Ecocert SA Франція UA-BIO-154
4 Austria Bio Garantie GmbH Австрія UA-BIO-131
5 Control Union Certifications Нідерланди UA-BIO-149
6 Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyon Туреччина UA-BIO-109
7 CERES GmbH Німеччина UA-BIO-140
8 Abcert AG Німеччина UA-BIO-137
9 Lacon GmbH Німеччина UA-BIO-134
10 QC&I GmbH Німеччина UA-BIO-153
11 Bioagricert S.r.l. Італія UA– BIO-132
12 IСEA Італія UA-BIO-115
13 Suolo e Salute sr Італія UA-BIO-150

Рис. 4. Основні складові успішного проходження сертифікації
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приємств у цьому напрямку є можливість реа-
лізувати органічні продукти за кордон, про що 
свідчить дефіцит органічної продукції на міжна-
родних ринках та великий попит на неї з боку 
іноземних країн, та зменшити собівартість ви-
робництва, користуючись економічними перева-
гами органічних технологій. Тому одним із на-

Таблиця 3 
Рекомендації щодо удосконалення виробництва органічної продукції в Україні

Пропозиції виробникам Пропозиції державі та регіональним центрам
– упроваджувати у виробництво 
інноваційні технології вирощування 
органічної продукції;
– забезпечувати подальше виробництво 
органічної продукції за рахунок власного 
вирощування сировини (кормів для 
тваринництва, органічних добрив для 
рослинництва)

– встановити квоти на ціни для органічної продукції;
– розробити систему дотацій;
-впровадити програму підтримки сертифікації продукції;
– поширювати інформацію про постачальників органічної сировини;
– поширювати інформацію для населення щодо важливості 
споживання органічної продукції 
– вживати заходів щодо підвищення кваліфікації виробників 
органічної продукції

гальних завдань у сфері органічного виробництва 
є запровадження належної державної політики, 
розроблення відповідного нормативно-правового 
забезпечення та його гармонізація зі світовими 
системами сертифікації, що дасть можливість 
наростити обсяги виробництва та споживання 
такої продукції, розширити зовнішній ринок.
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Аннотация
В статье исследовано современное состояние органического производства продукции в Украине. Проанализирован 
международный опыт ведения органического земледелия. Определены перспективы развития органического произ-
водства в современных условиях Украины, раскрыты преимущества внедрения производства экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции в Украине и определены его основные недостатки. Исследован механизм сертифи-
кации органической продукции. В результате исследования даны рекомендации участникам органического рынка.
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Summary
The article investigates the current state of organic production in Ukraine. The international experience of organic farming 
is analyzed. The prospects for the development of organic production in the modern conditions of Ukraine are determined, 
the advantages of introduction of production of environmentally friendly agricultural products in Ukraine are revealed 
and its main disadvantages are determined. The mechanism of certification of organic products is explored. As a result of 
the study, the recommendations were given to the participants of the organic market.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день, 
Україна перебуває в умовах глибокої економіч-
ної кризи, коли одним із головних інструментів 
впливу держави на політичні, економічні та со-
ціальні процеси є бюджет. Від якості та своєчас-
ності прийняття державних рішень у бюджетній 
сфері залежить рівень ефективності державного 
управління бюджетними ресурсами країни. Най-
важливішим етапом бюджетного процесу, на яко-
му реалізуються визначенні завдання та заходи 
соціально-економічного розвитку держави, є ви-
конання бюджету. Контроль бюджетних повно-
важень при зарахуванні надходжень і здійсненні 
витрат передбачає здійснення певних контроль-
них дій з боку органів Держказначейства. Метою 
цього контролю є зменшення кількості та обсягів 
порушень бюджетного законодавства та більш 
ефективне використання державних фінансів. 
Контрольна функція Державного казначейства 
України є визначальною у процесах найефек-
тивнішого щорічного виконання бюджету країни.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у вивченні сучасного стану діяльності 
Казначейської служби України у сфері касово-
го обслуговування бюджетних коштів, виявленні 
проблем та формулюванні можливих шляхів під-
вищення ефективності її діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан 
соціально-економічного розвитку України потре-
бує організації функціонування такої системи об-
слуговування бюджетів, яка б забезпечила прозо-
ре та ефективне використання бюджетних коштів.

Державна казначейська служба України 
(ДКСУ) – центральний орган виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України через Міністра 
фінансів України. Даний орган утворений для 
реалізації державної політики у сфері казна-
чейського обслуговування бюджетних коштів. 
ДКСУ утримується за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України, а її територіальні орга-
ни мають самостійні кошториси, реєстраційні та 
інші бюджетні рахунки і в самому Казначействі,  
і в установах банків [1]. Тому перед Державною 
казначейською службою України поставлено 
такі завдання: 

– внесення пропозицій щодо формування дер-
жавної політики у сфері казначейського обслуго-
вування бюджетних коштів; 

– реалізація державної політики у сфері каз-
начейського обслуговування бюджетних коштів.

Найголовніша характеристика казначейської 
системи обслуговування бюджетних коштів та 
її відмінність від банківської системи полягає 
в тому, що Казначейство України концентрує в 
єдиній системі два потоки грошових коштів, які 
виникають у процесі виконання бюджету, – до-
хідний і витратний – на єдиному казначейському 
рахунку. ЄКР, відкритий Казначейству України в 
Національному банку України для обліку коштів 
та здійснення розрахунків у системі електронних 
платежів Національного банку України, консо-
лідує кошти державного та місцевих бюджетів, 
фондів загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування, інших клієнтів, обслуговування 
яких здійснюється органами Казначейства та ре-
гламентується законодавством. Окрім того, казна-
чейська система передбачає здійснення функцій 
контролю за цільовим спрямуванням коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів та управління на-
явними коштами, які консолідуються на ЄКР.

Проблеми казначейського обслуговування ви-
світлені у наукових працях Деркач М., Довгань Л., 
Макуцького Р., Нечаюк І., Орловської Н., Павлю-
ка К., Паєнтко Т., Ракитського В., Устименка В. та 
ін. Достатньо повно казначейська система виконан-
ня державного бюджету висвітлена у роботі Осип-
чук Л., Чечуліної О. та ін. У тому чи іншому аспектах 
питання ролі казначейства в період децентралізації 
опрацьовано у роботах Кудінова Д., Ковалевич Д. 
та ін. Робота Державної казначейської служби як 
складової апарату державного управління описана 
Дмитренко Г., Сізовою М., Цвєтковим А. та ін. Різно-
манітні аспекти подальшого вдосконалення та опти-
мізації управління фінансовими потоками знайшли 
відбиття у працях Булгакової С., Коваленко Л., 
Осипчук Л., Петрашка П., Поважного О., Стоян В., 
Чечуліної О., Юрія С. та ін.

За Бюджетним кодексом України казначейське 
обслуговування бюджетних коштів передбачає:

– розрахунково-касове обслуговування розпо-
рядників і одержувачів бюджетних коштів, а та-
кож інших клієнтів відповідно до законодавства;
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Таблиця 1
Ефективність діяльності Державного казначейства за 2016–2017 роки [2; 5]

Показники 2016 2017
попереджено порушення бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами коштів державного 
та місцевих бюджетів, зокрема:
Одиниць 12 375 15 637
млн.грн. 5 114,5 8 703,1
у тому числі:
– держбюджету у процесі взяття або ре-
єстрації зобов’язань, зокрема фінансових

2 531 попередження на загальну 
суму 1 612,9 млн грн

2859 попередження на загальну 
суму 3554,8 млн грн

– у прийнятті до виконання платіжних 
доручень 160 попереджень на 107,2 млн грн 127 попередження на загальну 

суму 35,3 млн грн
– при виконанні місцевих бюдже-
тів у процесі взяття або реєстрації 
зобов’язань, зокрема фінансових

9 022 попередження на загальну 
суму 3 330,7 млн грн

12176 попереджень на загальну 
суму 4902,8 млн грн

– у прийнятті до виконання платіжних 
доручень

662 попередження на 63,7 млн 
гривень.

475 попереджень на загальну 
суму 210,2 млн гривень

Таблиця 2
Інформація про виконання державного бюджету України за 2016–2017 рр. [2–3]

Показники 2016 2017
ДОХОДИ, млн. грн.: 616 283,2 793 441,8
загального фонду 574 659,3 698 405,3
спеціального фонду 41 623,9 95 036,5
ВИДАТКИ (без урахування
міжбюджетних трансфертів), млн. грн.: 489 488,5 566 850,1
загального фонду 447 898,5 496 242,8
спеціального фонду 41 590,0 70 607,2
Частка витрат у доходах, %: 79,5 71,4
загального фонду 77,9 71
спеціального фонду 99,9 74,3
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ, млн грн 68 600,5 46 011,2
ВИДАТКИ, млн грн, з них: 684 883,7 839 453
асигнування головних розпорядників бюджетних коштів 566 833,4 696 745,9

видатки з обслуговування державного боргу  
(із загального фонду) 95 794,2 64 630,9

Частка видатків з обслуговування державного боргу  
у видатках (за загальним фондом) 14 7,7

– контроль за здійсненням бюджетних повно-
важень при зарахуванні надходжень

– бюджету, взятті бюджетних зобов'язань 
розпорядниками бюджетних коштів та здійснен-
ні платежів за цими зобов'язаннями;

– ведення бухгалтерського обліку і складання 
звітності про виконання бюджетів з дотриманням 
національних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку;

– здійснення інших операцій з бюджетними 
коштами [6].

Узагальнена характеристика роботи Дер-
жавної казначейської служби України за 
2016–2017 роки наведена у таблиці 1 (щодо ви-
конання контрольної функції) та таблиці 2 (щодо 
касового виконання бюджету).

Крім цього, в процесі подання кошторисів та ін-
ших документів, що застосовуються при виконанні 
бюджету, у разі недотримання порядків відкрит-
тя (закриття) рахунків, подання фінансової і бюд-
жетної звітностей та інших випадках порушення 
бюджетного законодавства по державному та міс-
цевих бюджетах у 2016 році надано 5 506 попе-
реджень на суму 16 236,1 млн гривень, у 2017 – 
6 703 попередження на суму 10 964,9 млн гривень.

У 2017 році зменшення обсягу видатків за-
гального фонду державного бюджету проти 
2016 року за функцією "Соціальний захист та 
соціальне забезпечення" обумовлено зменшен-
ням на 9,1 млрд. грн. обсягу трансферту з дер-
жавного бюджету Пенсійному фонду в зв'язку із 
суттєвим зростанням у поточному році власних 
надходжень соціальних фондів через збільшен-
ня надходжень від ЄСВ та відповідно здатністю 
Пенсійного та інших фондів самостійно фінансу-
вати свої заплановані видатки на звітний період.

Виконання державного бюджету впродовж 
2016–2017 рр. здійснювалося в умовах обмеже-
ності фінансових ресурсів, спричинених недонад-
ходженням запланованих державних запозичень 
внаслідок нестабільності на світовому фінансовому 
ринку та погіршення кон’юнктури на внутрішньо-
му. Досягнута з часом підконтрольність виконання 
бюджетів, своєчасність та оперативність отриман-
ня звітних даних у реальному режимі підтвердила, 
що в сучасних умовах Державне казначейство є 
саме таким інструментом, через який досягається 
прозоре, але не ефективне налаштування роботи 
з управління бюджетними потоками. Ефектив-
ність управління фінансовими ресурсами зале-
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жить від вибору й визначення оптимальної моделі 
з якісного виконання державою покладених на неї 
зобов’язань. Недоліки в плануванні й мобілізації 
доходної частини бюджету, а також в плануванні й 
організації проведення видатків зумовили необхід-
ність прийняття Кабінетом Міністрів України не-
послідовних і неправомірних рішень про перероз-
поділ бюджетних призначень як між програмами, 
так і головними розпорядниками бюджетних ко-
штів. Поглиблення означених тенденцій пов’язано 
із високою тінізацією економіки країни та низькою 
результативністю управлінських процесів.

За таких умов напрями підвищення ефектив-
ності фінансового контролю в органах казначей-
ства є такими:

– своєчасне доведення інформації, отриманої 
органами казначейства при здійсненні превентив-
ного контролю, до органів, які здійснюють наступ-
ний контроль, що буде сприяти реалізації одного 
з пріоритетних завдань Державної казначейської 
служби України, а саме, координації роботи каз-
начейства з Державною фінансовою інспекцією в 
частині своєчасної кваліфікації та упередження 
порушень у процесі виконання бюджету;

– запровадження аудиту в органах казначей-
ства, що буде сприяти підвищенню ефективності 
й результативності діяльності органів казначей-
ства та якості звітності;

– систематичне проведення казначейством се-
мінарів-нарад з відповідальними працівниками 
бухгалтерських служб розпорядників і одержува-
чів бюджетних коштів щодо вивчення і роз’яснення 
законодавчих актів з питань казначейського обслу-
говування бюджетних коштів та змін до них [4].

Висновки з проведеного дослідження. В сучас-
них умовах функціонування Державної казначей-
ської служби України державне управління дер-
жавними фінансами має ряд невирішених питань, 
які потребують своєчасного розв’язання з метою 
більш дієвого маневрування фінансовими потоками 
та підвищення ефективності виконання прийнятих 
зобов’язань, що є запорукою стабільності та еконо-
мічного розвитку держави. Казначейство є части-
ною апарату фінансового управління та інструмен-
том фінансування соціально-економічних заходів, 
закладених у щорічні бюджети країни, тому до-
цільно переглянути систему функцій та принципів, 
які поки виконує українське казначейство.
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Постановка проблеми. В сучасному суспіль-
стві облік грошових коштів впливає на фінансо-
вий стан підприємства і цілому. При цьому від-
сутній чіткий розподіл грошових коштів. Тому 
існує необхідність побудови фінансового плану 
організації, як одного з основних шляхів вдоско-
налення обліку грошових коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В роботі проаналізовано праці зарубіжних та віт-
чизняних вчених Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., 
Маслова С.О., Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б., Захо-
жай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М.; 
Лисюк О.М., Михайлова Т.П., Чаукіс Ю.Д.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним шляхом вдосконалення обліку грошо-
вих коштів підприємства «Миколаївська обласна 
друкарня» є побудова фінансового плану.

Першим кроком є прогноз збуту. Це може 
бути поквартальний, помісячний, потижневий, 
навіть щоденний прогнози. Але, як правило, 
важко спланувати продажі на настільки корот-
кий період із прийнятним ступенем точності. 
Підприємству «Миколаївська обласна друкарня» 
необхідно здійснювати якісні квартальні прог-
нози, в цьому випадку планування надходжень 
грошових коштів здійснюється з розбивкою по 
кварталах, за наступними позиціями: 

– Обсяг реалізації ;
– Грошові надходження в т.ч.: 
- за продукцію даного періоду;
- за продукцію попереднього періоду.
Другим прогнозом є: Прогнозування чистого 

грошового потоку підприємства «Миколаївська 
обласна друкарня» за наступним позиціями:

– Джерела коштів;
– Надходження по дебіторській заборгова-

ності;
– Інші;
– Разом джерел;
– Використання коштів;
– Оплата рахунків постачальників;
– Оплата праці, управлінські й інші витрати;
– Капіталовкладення;
– Податки, відсотки і дивіденди;
– Разом використання;
– Чистий грошовий потік.
Наступний крок – це розрахунок потреби в 

додаткових джерелах фінансування за наступ-
ними позиціями:

– Грошові кошти (початок періоду);
– Зміни в залишках коштів;
– Грошові кошти (кінець періоду);
– Мінімальний поточний залишок коштів;
– Потреба у фінансуванні.
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Потреба у фінансуванні розраховується з 
урахуванням мінімально необхідного залишку 
коштів на розрахунковому рахунку. Наступний 
крок – ухвалення рішення про джерела фінансу-
вання і напрямки використання тимчасово віль-
них коштів.

Серед можливих джерел фінансування  
виділяють:

1. короткострокова банківська позика;
2. комерційні папери;
3. комерційний кредит;
4. давальницька сировина;
5. прострочена заборгованість постачальникам;
6. факторинг (продаж дебіторської заборго-

ваності);
7. короткострокова оренда.
Кожне з джерел має свої переваги та недо-

ліки. Оптимальне рішення приймається з ура-
хуванням положення підприємства, ситуації на 
ринку кредитних ресурсів. У випадку підприєм-
ства «Миколаївська обласна друкарня» відкрита 
кредитна лінія. План фінансування, що форму-
ється за умови використання лише кредитної лі-
нії, за наступними позиціями:

1. НАДХОДЖЕННЯ:
– Нові позики:
– кредитна лінія;
– Разом позик;
– Кошти від поточної діяльності;
– Зниження засобів для компенсаційного за-

лишку;
– Надходження коштів;
2. ПОТРЕБА
– Виплати:
– по кредитній лінії;
– Разом виплат;
– Виплата відсотків
– по кредитній лінії;
– Разом відсотків;
– Кошти для поточної діяльності;
– Кошти для поповнення компенсаційного за-

лишку;
– Потреба в коштах.
З наведених даних видно, що використання 

лише кредитної лінії не задовольнить потребу 
підприємства в коштах. Альтернативний варі-
ант: спочатку потрібно використовувати мож-
ливості кредитної лінії, при необхідності на по-
вну потужність, до вичерпання встановленого 
ліміту кредитування. Але якщо потреби в ко-
штах все-таки перевищать можливості кредит-
ної лінії, то треба прибігати до прострочених 
платежів.

Висновки та перспективи по дослідженому 
підприємству «Миколаївська обласна друкарня».  
Підсумовуючи результати проведення аналізу 
руху та ефективності використання грошових 
коштів на підприємстві «Миколаївська обласна 
друканя» необхідно зауважити, що основними 

шляхами покращення аналізу грошових коштів 
на досліджуваному підприємстві є:

1. Чіткий розподіл надходження та витрачання 
грошових коштів – зауважимо, що при великий 
залишок грошових коштів на кінець періоду – це 
є приклад невмілого керування грошовими по-
токами, тому як активи повинні бути завжди в 
обороті. Тому можна запропонувати при залиш-
ку на кінець періоду коштів вкласти дані грошові 
засоби в інвестиційні проекти, депозити та інше.

2. Слідкувати за постійним розподілом важе-
лів дебіторської та кредиторської заборгованос-
тей, тому як неспіввідношення даних показників, 
чи надвизначені показники, знов таки є свідками 
непрофесійного управління фінансовими можли-
востями підприємства.

3. Для постійного контролю за надходження-
ми та витратами необхідно впровадити систему 
прогнозування та планування виплат та над-
ходжень, це дасть можливість контролювати та 
вживати заходів при необхідності стосовно урів-
новаження даних показників.

4. Аналіз грошових коштів повинен здійснюва-
тись як на основі звітних, так і планових показ-
ників (платіжного календаря). При цьому останні 
виступають одночасно інструментом управління 
грошовими потоками. Це досягається шляхом 
контролю за відповідністю їх реального руху до 
планових показників та прийняттям необхідних 
коригуючих заходів. Тому підприємству «Мико-
лаївська обласна друкарня» необхідно контролю-
вати рух грошових коштів на основі порівняння 
фактичних показників з плановими.

5. Щомісячний аналіз співвідношення грошо-
вих коштів і найбільш термінових зобов’язань 
(термін яких закінчується в поточному місяці) 
може надати підприємству «Миколаївська облас-
на друкарня» точну інформацію про надлишок 
(недостачу) грошових коштів на підприємстві.

6. Необхідно підприємству «Миколаївська об-
ласна друкарня» для покращення управління 
грошовими коштами здійснювати постійний ана-
ліх їх руху, тому необхідно ввести в штат фі-
нансового менеджера. За результатами аналізу 
грошових потоків фінансовий менеджер повинен 
отримати відповідь на основні питання: звідки 
надходять грошові кошти, яке значення кожно-
го джерела і на які цілі вони використовуються. 
Висновки потрібно робити як в цілому по підпри-
ємству «Миколаївська обласна друкарня», так 
і по кожному виду його діяльності: операційна, 
фінансова. На цій підставі робляться висновки 
про джерела і про забезпечення кожного виду 
діяльності необхідними грошовими коштами. 
В результаті приймаються рішення по питанню 
перевищення надходження грошових коштів над 
платежами, джерел оплати поточних зобов’язань 
та фінансової діяльності, достатності отримува-
ного прибутку.
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Аннотация
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ON THE PEDDPRIMSTI “MYKOLAIVSKA IS REGIONAL FRIENDLY”

Summary
The article discusses ways to improve the accounting of funds at the enterprise “Mykolaiv regional printing house”.  
The introduction of a clear financial plan for the company “Mykolaiv regional printing house” has been approved for the 
following positions: forecast of receipts, net cash flow, cash requirements, financing plan.
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Развитие информационных технологий и все 
большее использование электронных расчетов 
и средств автоматизации привело к тому, что 
появилось такое понятие, как «криптовалюта». 
Основными проблемами правильного понимания 
данного понятия является то, что законодатель-
но не определено, что под собой подразумевает 
«криптовалюта» и является ли легальным ее 
применение в Российской Федерации, а также 
правильность ее отражения в бухгалтерском 
учете. 

На основе изложенного можно сформулиро-
вать задачи исследования, которые заключаются 
в рассмотрении нормативно-правового регули-
рования в Российской Федерации и отражения 
операций с криптовалютой на счетах бухгалтер-
ского учета.

Криптовалюта – разновидность цифровой ва-
люты, создание и контроль за которой базирует-
ся на криптографических методах. Особенностя-
ми которой являются прежде всего анонимность, 
децентрализация, безопасность и возможность 
менять на обычные деньги. В отличие от элек-
тронных денег, криптовалюта не является фор-
мой физического воплощения денег [3].

9 января 2009 г. прозвучало первое упомина-
ние всем известной на данный момент криптова-
люты – Биткойна, разработчик которой представ-
ляется как СатошиНакамото. В этом же году он 
создал первый биткоин-кошелек и добыл первые 
виртуальные монеты, стоимость которых на тот 
момент равнялась цене электроэнергии, потра-
ченной процессором компьютера на его добычу, 
то есть стоимость 1 Биткойна была равна 0,003$.

Резкий скачок курса Биткойна пришелся на 
2013 г., когда он достиг 600$, но на тот момент 
данная криптовалюта была не стабильна, и ее 
стоимость постоянно менялась. Но, несмотря на 
это, в середине декабря 2017 г. 1 Биткойн был 
равен 20000$. Резкий рост курса привлек на себя 
колоссальное внимание, так, люди начали «май-

нить», то есть самостоятельно создавать новые 
криптомонеты.

В российском законодательстве нет четкого 
определения понятию «криптовалюта», но в про-
екте федерального закона «О цифровых финан-
совых активах» говорится, что криптовалюта – 
вид цифрового финансового актива, создаваемый 
и учитываемый в распределенном реестре циф-
ровых транзакций участниками этого реестра в 
соответствии с правилами ведения реестра циф-
ровых транзакций.При вступлении данного зако-
на в силу, произойдет легализация операций с 
криптовалютой, но в виде предпринимательской 
деятельности [6].

Согласно письму федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) от 03.10.2016 г. № ОА-18-17/1027 запрета 
на проведение операций российскими граждана-
ми и организациями с криптовалютой законода-
тельство Российской Федерации не содержит.

Центральный банк РФ является основным 
эмитентом валюты РФ, а также регулятором ее 
обращения. Что касается отношения к криптова-
люте, то председатель Центрального банка РФ 
Эльвира Набиулина заявила, что регулятор про-
тив использования криптовалюты, как денежных 
суррогатов, которые запрещены Федеральным 
законом «О национальной платежной системе» 
от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ. Расчет криптовалюта-
ми за товары и услуги несет риски для денеж-
ного обращения. Она отметила и другие риски: 
анонимность транзакций и использование крип-
товалют для финансирования терроризма [11].

По мнению ФНС факты хозяйственной дея-
тельности, связанные с приобретением или ре-
ализацией криптовалют с использование ва-
лютных ценностей или валюты РФ, являются 
валютными операциями, которые регулируются 
федеральным законом «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» № 173 от 10.12.2003 г. 
и, следовательно, должны осуществляться через 
счета резидентов, открытые в уполномоченных 
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банках. Но особенностями государственного кон-
троля криптовалюты является то, что не пред-
усмотрено предоставление информации от ре-
зидентов и нерезидентов о купли-продажи [9]. 
При этом остается неурегулированным вопрос о 
взимании НДС, так как правой статус криптова-
люты не определен.

Впервые в России о возможности оплаты Бит-
койнами заявила «LavkaLavka», находящаяся в 
Москве, что незамедлительно привлекло внима-
ние прокураты, не выявившей нарушения. Но 
данная организация после оплаты Биткойнами по 
курсу в рублях пробивает чек и платит налоги с 
данной продажи. Данная организация обосновано 
может считаться ледоколом крипто-процесса [7].

Сложность отражения операций с криптова-
лютой заключается в том, что законодательно не 
закреплено, к какому виду активов она относится.

Прежде всего стоит учесть, что операции с 
криптовалютой могут привлечь внимание след-
ственного комитета, так как у него могут возник-
нуть сомнения, не нарушается ли федеральный 
закон № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

Далее стоит определиться, к какому именно 
виду активов относится криптовалюта. 

К денежным средствам и их эквивалентам 
криптовалютупричислять неправильно, так как 
согласно закону «О национальной платежной си-
стеме» к деньгам относят денежные знаки в виде 
банкнот и монет Банка России либо денежные 
знаки в виде банкнот, казначейских билетов, мо-
нет, находящихся в обращении и являющихся 
средством наличного расчёта соответствующего 
иностранного государства, что на данный момент 
не относится к понятию «криптовалюта». То есть, 
отнесение к операциям с иностранной валютой 
является не актуальным.

Так как криптовалюта не имеет физической 
формы, то она не может быть отнесена к основ-
ным средствам.

К запасам криптовалюту тоже невозможно 
отнести, так как они должны быть использованы 
для обычных видов деятельности, а операции с 
ними могут производиться достаточно редко.

Но криптовалюту можно отнести к финансо-
вым вложениям или даже нематериальным ак-
тивам. К нематериальным активам она сможет 
относиться в том случае, если будет подразуме-
ваться, что не планируется ее продажа в течение 
12 месяцев, а также она способна участвоватьв 
получении прибыли.

Основная проблема отнесения криптовалюты 
к тому или иному разделу бухгалтерского учета 
проявляется в том, что на законодательном уров-
не не установлены правила ее учета. В связи с 
этим каждая организация, желающая отражать 
операции с ней, должна самостоятельно вы-
брать наиболее подходящий раздел. Например, в 
случае отнесения криптовалюты к финансовым 
вложениям необходимо создать отдельный суб-
счет к счету 58 «Финансовые вложения». Если 
ее официально признают какой-либо стране, то в 
России ее можно будет считать иностранной ва-
лютой и учитывать на счете 52 «Валютные сче-
та». Если Россия официально признает крипто-

валюту, то возможно ее отражение, например, на 
счете 53 «Цифровая валюта», который в данный 
момент является зарезервированным. 

Рассмотрим пример отражения криптовалю-
ты, как финансового вложения. В таком случае 
поступление и выбытие будут отражены на сче-
те 58 «Финансовые вложения» следующими бух-
галтерскими записями:

Дебет 58-5 счета «Криптовалюта» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» – приобретена криптова-
люта у эмитента

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – оплаче-
но эмитенту с расчетного счета

Также оплату криптовалюты можно произво-
дить с валютного счета или из кассы.

Если организация самостоятельно добывает 
криптомонеты («майниинг»), то в учете это будет 
отражено следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета 58-5 «Криптовалюта» 
Кредит счета 91-1 «Прочие доходы» – полу-

чены криптомонеты организацией
Наиболее сложной операцией для отражения 

является получение от контрагента оплаты в 
виде криптовалюты, так как здесь возникает во-
прос уплаты НДС. Но так как законодательство 
РФ не признает легитимность криптовалюты, то 
предоплата ей не может образовывать базу по 
НДС. Так как у организации не могут быть от-
ражены предоплата и оплата, и, следовательно, 
у нее в следствие этого увеличивается дебитор-
ская задолженность. Но организация вправе по-
сле истечения срока исковой давности списать ее 
на прочие расходы. 

Таким образом, данные операции будут от-
ражены следующими бухгалтерскими записями:

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

Кредит счета 90 «Продажи» – отражена вы-
ручка от реализации товаров 

Дебет счета 90-2«Себестоимость продаж» 
Кредит счета 41 «Товары» – списана себесто-

имость товаров
Дебет счета 58-5 «Криптовалюта» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» – получена криптовалюта 
от покупателя

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами» 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» – произведен взаимозачет

Либо возможен следующий вариант, когда 
взаимозачет не может быть произведен:

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

Кредит счета 90-1 «Выручка» – отражена вы-
ручка от реализации товаров 

Дебет счета 90-2 «Себестоимость продаж» 
Кредит счета 41 «Товары» – списана себесто-

имость товаров
Дебет счета 58-5 «Криптовалюта» 
Кредит счета76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» – получена криптовалюта 
от покупателя (взаимозачет является не леги-
тимным)
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Дебет счета 91-2 «Прочие расходы» 
Кредит счета 63 «Резервы по сомнительным 

долгам» – создан резерв по сомнительным долгам
Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным 

долгам»
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» – списан безнадежный долг за 
счет резерва по сомнительным долгам

Последний предложенный вариант в настоя-
щее время является наиболее приемлемым в на-
стоящее время в России, так как не проводится 
взаимозачет.

Так как государство официально не запреща-
ет использование криптовалюты, то операции с 
ней не являются незаконными. При этом ее от-
ражение на счетах бухгалтерского учета созда-
ет множество проблем для главного бухгалтера. 
Прежде всего, сложность заключается в отсут-
ствии законодательно установленной юридиче-

ской формы и нормативно-правовых документов, 
регламентирующих ведение учета.

Криптовалюта в XXI веке оказалась не-
ожиданным новшеством, к появлению которой 
в настоящее время готовы не все страны. Го-
сударствам в ускоренном режиме приходит-
ся разрабатывать новые законы, касающиеся 
криптовалюты, чтобы не допустить финансового 
мошенничества во всем мире. 

Таким образом, регуляторы всех стран, уже 
осознанно понимают большой потенциал крипто-
валюты, но и немалые риски возникновения де-
ятельности криминального характера. При этом, 
бухгалтера и аудиторы должны сыграть ключе-
вую роль в обеспечении стабильности экономи-
ки, а также немаловажным является выработка 
четкого понимания технологий и морально-эти-
ческих обязанностей у профессиональных бух-
галтеров.
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Анотація
У статті вивчені питання легальності здійснення розрахунків цифровий криптовалютой – Биткоин на території Росій-
ської Федерації. Представлена класифікація і сутність відображення цифровим валюти в якості фінансових вкладень. 
Розглянуто порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з криптовалютой.
Ключові слова: криптовалюта, майнінг, фінансові вкладення, цифровий фінансовий актив, Біткойн.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ32

3 (21), жовтень 2018

Bondarenko Sergey Vasilyevich
candidate of economic Sciences, Professor
Professor of the Department of economic analysis
FSBEI HE Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin
Morozkina Svetlana Sergeevna
candidate of economic Sciences, associate Professor,
associate Professor of accounting Department
FSBEI HE Kubanstate agrarian University named after I.T. Trubilin
Getmanchuk Anastasia Sergeevna
student of accounting and Finance faculty
FSBEI HE Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin

ACCOUNTING OF DIGITAL CURRENCY TRANSACTIONS

Summary
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

У статті проведено аналіз територіальних аспектів залучення прямих іноземних інвестицій за регіонами України.  
Визначено головні тенденції розвитку інвестиційної діяльності, причини асиметрій у надходженні інвестиційного 
капіталу до регіонів. Був здійснений варіаційно-динамічний аналіз інвестиційних потоків за період 2012–2017 рр. з 
метою наочного бачення регіональних диспропорцій в Україні.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, регіон, соціально-економічний розвиток, інвестиційна діяльність, темпи зро-
стання ПІІ.

Постановка проблеми. На сучасному ета-
пі економічного розвитку України дослідження 
окремого її регіону є вельми важливим та ак-
туальним. Він є головним суб’єктом формуван-
ня сприятливого середовища для залучення ін-
вестиційних ресурсів з врахуванням специфіки 
окремих її територій. Обсяги надходжень пря-
мих іноземних інвестицій та ефективність їх 
використання виступають ключовим фактором 
прогресивного розвитку окремого регіону, роз-
криття його економічного потенціалу та підви-
щення ринкової конкурентоспроможності. Тому 
дуже важливим є здійснення не тільки комплек-
сного аналізу інвестиційної діяльності в Україні 
загалом, а й аналізу інвестиційного середовища 
кожного окремого регіону з урахуванням його 
взаємозв’язків з іншими українськими терито-
ріями. Також, зважаючи на значні диспропорції 
в економічному розвитку регіонів України, на-
разі спостерігається асиметрія і в надходженні 
прямих іноземних інвестицій за окремими ре-
гіонами України. Тому все більшої актуальнос-
ті набувають питання, пов’язані із вивченням 
умов створення сприятливого інвестиційного се-
редовища та клімату регіону, причин інвестицій-
них диспропорцій за регіонами України, питань 

ефективного використання залучених регіонами 
інвестиційних ресурсів та проведення стимулю-
ючої інвестиційної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Увагу проблемам залучення прямих іноземних 
інвестицій у регіони України та аналізу їхнього 
інвестицій-ного середовища присвятили свої пра-
ці чимало українських учених, серед яких мож-
на виділити роботи В. Борщевського [1], З. Ге-
расимчука [2], В. Голубятнікова [3], В. Кравцова, 
М. Мельника, Б. Антонова [4], М. Бутко, О. Аки-
менко [5], Н. Свірідової, І. Заблодської, В. Васи-
ленка, В. Третяка, С. Лискової [6], А.Д. Капустіна, 
В.М. Левківського, В.В. Левківського [7], І. Олек-
сандренка [8] та ін. 

Але незважаючи на наявну кількість дослід-
жень у цій сфері, процеси інвестування та особ-
ливості впливу інвестиційних надходжень на 
економічний розвиток регіонів України потребу-
ють постійних досліджень, особливо з викорис-
танням комплексного статистичного аналізу.

Постановка завдання. На основі вищевикла-
деного можна сформулювати ключове завдан-
ня дослідження, яке полягає в аналізі терито-
ріальних аспектів залучення прямих іноземних 
інвестицій за регіонами України в контексті за-
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безпечення сталого економічного зростання та 
реалізації інноваційно-інвестиційної моделі роз-
витку національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний економічний розвиток України, як і ін-
ших держав світу, повинен відбуватися на осно-
ві залучення іноземних інвестицій. Україна має 
великий потенціал розвитку та може стати од-
нією з провідних країн по залученню іноземних 
інвестицій. Цьому сприяє її великий внутріш-
ній ринок, кваліфікована і дешева робоча сила, 
значний науково-технічний потенціал, значна 
ресурсна база, сприятливі природо-кліматичні 
умови [9, с. 25–26]. Ефективне залучення інозем-
них інвестицій в Україну потребує їхнього раціо-
нального розподілу між її окремими регіонами. 
Але існує перелік явищ та факторів, які наразі 
перешкоджають надходженню та ефективному 
використанню іноземного капіталу, насамперед, 
це: політична та економічна нестабільність, вій-
ськовий конфлікт на сході держави, недоскона-
ле законодавство, нерозвинена виробнича та со-
ціальна інфраструктура, корупція в державних 
органах тощо. Наслідками цього є те, що еконо-
мічне становище окремих регіонів України ха-
рактеризується проявами неминучих та дово-
лі гострих криз. Тобто економічна та політична 
ситуація, яка склалася сьогодні в Україні ваго-
мо ускладнює залучення інвестицій і негативно 
впливає на поведінку закордонних інвесторів. 

Також зазначимо, що через значну нерівно-
мірність розподілу капіталу, українські регіони 

виступають конкурентами в боротьбі за вільні 
інвестиційні ресурси. Для забезпечення симетрії 
інвестиційних надходжень за регіонами України 
використовується регіональна політика залучен-
ня інвестицій, яка націлена на вирішення певних 
соціальних програм, що є в регіоні, та є чинником 
забезпечення сталого економічного зростання. 
Головною ж метою регіональної політики є ство-
рення умов для ефективних інвестиційних вкла-
день в економіку регіону із-за кордону. Резуль-
татом таких капіталовкладень для регіону має 
стати підвищення його бюджетної ефективності 
шляхом зростання доходної частини чи скоро-
чення витратної частини регіонального бюджету 
[10, с. 98–99]. Саме тому є необхідним досліджен-
ня надходжень іноземних інвестицій за регіона-
ми з урахуванням структурних змін. 

Так, динаміка зростання ПІІ в більшості регі-
онів України протягом 2012–2017 рр. не є постій-
ною та має аритмічний характер. Темпи зрос-
тання прямих іноземних інвестицій за регіонами 
України у 2012–2017 рр. наведено у табл. 1.

Зауважимо, що згідно з табл. 1 динаміка зрос-
тання ПІІ в більшості регіонів України протягом 
2012–2017 рр. не є постійною та значно колива-
ється. Приріст ПІІ протягом 2016 р. спостерігався 
тільки в Херсонській області, тому що загальний 
обсяг залучених інвестицій Україною знизився, 
бо іноземні інвестори вилучили інвестиції з АР 
Крим, Донецької та Луганської областей. Зазна-
чимо, що в 2015–2016 рр. значно скоротилися 
обсяги іноземних інвестицій в Донецькій та Лу-

Таблиця 1
Темпи зростання обсягу ПІІ у регіонах України за 2012–2017 рр., у % до попереднього року

Регіони
Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вінницька 110,3 109,6 124,7 72,1 84,2 95,8
Волинська 133,3 130,6 89,7 79,5 91,1 100,9
Дніпропетровська 95,9 97,0 90,2 64,8 69,4 87,1
Донецька 82,2 100,2 106,2 61,3 75,3 71,5
Житомирська 135,1 110,0 107,7 71,6 85,7 97,1
Закарпатська 95,6 116,6 107,7 76,4 93,3 101,7
Запорізька 103,8 109,6 104,6 78,4 80,9 125,8
Івано-Франківська 126,6 103,0 126,6 113,8 90,4 98,8
Київська 108,9 104,9 108,5 89,7 91,0 95,2
Кіровоградська 114,2 152,8 161,8 48,0 74,4 112,2
Луганська 113,3 110,1 105,2 70,0 76,8 98,3
Львівська 109,6 101,2 104,8 86,8 91,9 100,9
Миколаївська 92,1 160,7 115,6 80,9 93,0 100,3
Одеська 110,2 133,5 102,6 85,6 93,0 100,0
Полтавська 127,4 134,4 113,0 97,6 96,2 100,3
Рівненська 93,8 107,0 105,3 82,9 82,3 79,9
Сумська 100,6 106,8 109,4 62,3 75,6 95,4
Тернопільська 103,6 103,2 107,8 81,0 88,2 98,0
Харківська 103,6 77,3 98,0 81,1 89,9 41,1
Херсонська 101,6 133,4 109,4 75,7 101,3 95,4
Хмельницька 102,1 109,8 109,5 84,2 87,5 95,6
Черкаська 98,7 308,9 100,6 57,8 67,8 96,1
Чернівецька 100,0 103,7 124,9 85,5 86,2 96,6
Чернігівська 106,3 104,1 122,3 77,7 92,3 262,0
м.Київ 116,3 111,4 107,6 77,9 96,0 116,2

Джерело: розраховано автором на основі [11]
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ганській областях через військовий конфлікт та 
дестабілізацію суспільно-політичної та соціаль-
но-економічної ситуації. Але в 2017 р. ситуація 
з залученням інвестицій за регіонами дещо по-
ліпшилася, зростання обсягів ПІІ спостерігалося 
вже в 8 областях – Волинській (на 0,9%), Закар-
патській (на 1,7%), Запорізькій (на 25,8%), Кіро-
воградській (на 12,2%), Полтавській Львівській та 
Миколаївській (на 0,3%; 0,9% та 0,3% відповід-
но), Чернігівській (де обсяг залучених ПІІ зріс 
у 2,62 рази) та м. Києві (на 16,2%). На противагу 
цим областям, є території, в яких у 2017 р. спо-
стерігається зменшення обсягів ПІІ. Можна ви-
ділити 15 областей з від’ємними темпами зрос-
тання обсягів ПІІ, у 2017 р. серед них у п’ятірці 
за рейтингом були Харківська (впали на 58,9%), 
Донецька (на 29,5%), Рівненська (на 21,1%), Дніп-
ропетровська (12,9%) та Київська (4,8%) області.

Досліджуючи темпи зростання обсягу ПІІ у 
регіони України, необхідно звернути увагу на 
те, що кожного року є низка областей, в яких 
відбулося скорочення надходжень інвестицій. 
Траєкторія темпів зростання та приросту обся-
гів інвестиційних надходжень України внаслідок 
диференціації регіональних темпів формує ши-
рокий потік, який змінює свій напрям у часі з 
нерівномірною щільністю (табл. 2.).

Згідно табл. 2, ширина потоку темпів приросту 
обсягів ПІІ між українськими областями значна, 
наприклад, у 2012 р. Житомирська область була лі-
дером за темпами приросту ПІІ (35,1%), а найниж-
чий показник продемонструвала Донецька область, 
де відбулося скорочення надходжень на 17,8% (ши-
рина потоку – 52,9 в.п.), у 2017 р. широта потоку 
становить 220,9 відсоткових пунктів (Чернігівська 
область – 162,0%, Харківська область – -58,9%). 
Тобто ширина потоку прямих іноземних інвести-
цій у регіони України у 2017 р. порівняно з 2012 р. 
змінилася у 4,18 рази. В середньому ж, ширина по-
току за аналізований період щорічно змінювалася 
у 2,54 рази. Тобто існує негативна тенденція щодо 
нерівномірності залучення та розподілу інвести-
ційних ресурсів за регіонами України.

Також треба зауважити, що явних лідерів се-
ред областей за темпами притоку прямих інозем-
них інвестицій немає. Якщо у 2012 р. до трійки лі-
дерів за темпами зростання обсягу інвестиційних 
надходжень входили Волинська, Житомирська та 
Полтавська області, то в 2017 р. лідерами за за-
лученнями ПІІ стали Запорізька та Чернігівські 
області, та м. Київ. А ось до переліку регіонів з 
найменшим темпом зростання ПІІ у 2012 р. мож-
на зарахувати Донецьку, Рівненську та Микола-
ївську області, то у 2017 р. це – Донецька, Рів-
ненська та Харківська області України, що, знову 

ж таки, відображає значну асиметрію в темпах 
надходжень іноземних інвестицій за аналізований 
період. Зауважимо, що частка регіонів зі зроста-
ючим темпом зростання ПІІ за аналізований пері-
од не співпадала з часткою регіонів зі спадаючим. 
Так, у 2012 р. області зі спадаючим темпом зрос-
тання ПІІ складали 32% від загальної кількості 
областей, а у 2017 р. – 64%. На противагу, області 
з позитивними темпами зростання у 2012 р. ста-
новили 78%, а у 2017 р. – 36%, тобто їхня питома 
вага зменшилася, що раз підтверджує наявність 
значних регіональних диспропорцій.

Задля наочного переконання доцільним буде 
подати варіаційно-динамічну таблицю зміни темпу 
зростання прямих іноземних інвестицій у регіонах 
України за період 2012–2017 рр. (дивись табл. 3).

Результати проведеного аналізу іноземної ін-
вестиційної діяльності в Україні (табл. 3) свід-
чать про те, що у більшій частці областей за 
аналізований період загалом (30,0% або 45 об-
ластей) з досліджуваної вибірки спостерігаєть-
ся зростання обсягів ПІІ у межах 101 – 110%. 
Також під час аналізу було виявлено, що у 73 з 
150 досліджуваних випадків відбувся приріст, 
що становить 48,67% від загальної кількості об-
стежень, і інших 77 випадках відбувся спад об-
сягів ПІІ або був стабільний приплив ПІІ (темп 
зростання – 100%), тобто у 51,33%. Також зазна-
чимо, що в ході обстеження було виявлено наяв-
ність стрімких підвищень або падінь інвестицій 
за регіонами. Так, наприклад, у 2015 р. у групі 
зі спадаючим темпом зростання (91-100%) була 
лише одна область, а в 2016 р. до діапазону вхо-
дило вже 9 областей. Також у 2014 р. у діапазоні 
101-110% зростання було 15 областей, що є дово-
лі позитивним явищем, бо приплив ПІІ зростає, 
та у 2015 р. кількість областей в цій групі до-
рівнювала нулю, тобто були відсутні взагалі, що 
виправилося лише у 2017 р. (5 областей). 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень. Проведений аналіз інвестиційного середови-
ща України свідчить, що переломним моментом у 
тенденції до зростання темпів надходження прямих 
іноземних інвестицій став саме 2015 р., коли пози-
тивний приріст залучених ПІІ вперше мала лише 
одна область України. Також стала очевидною на-
явність нестабільності у нарощуванні темпів ПІІ, 
бо регіони-лідери за інвестиційними надходження-
ми в одному році можуть стати на останні місця у 
наступному. Також під час варіаційно-динамічного 
аналізу було виявлено, за період 2012–2017 рр. у 
73 з 150 досліджуваних випадків (областей) від-
бувся приріст, що становить 48,67% від загальної 
кількості обстежень, і інших 77 випадках відбувся 
спад обсягів ПІІ, тобто у 51,33% від загальної кіль-

Таблиця 2
Характеристика потоків ПІІ за регіонами України у 2012–2017 рр. 

Показник
Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Верхній темп приросту (%) 35,1 208,9 61,8 13,8 1,3 162,0
Нижній темп приросту (%) -17,8 -22,7 -11,3 -52,0 -32,2 -58,9
Ширину потоку (в.п.) 52,9 231,6 73,1 65,8 33,5 220,9
Середній темп приросту (%) 7,4 21,6 10,6 -22,3 -13,8 2,5

Джерело: авторська розробка за даними [11; 12, с. 8]
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кості областей. Тобто за аналізований період спо-
стерігається негативна тенденція у вирівнюванні 
потоків інвестицій в регіонах України, широта по-
току темпів приросту між українськими областя-
ми зросла майже у 5 разів, що свідчить про дуже 
велику диспропорцію у залученні інвестиційних 
ресурсів регіонами України. Все це безумовно не 
сприяє рівномірному соціально-економічному роз-
витку національної економіки країни та посилює 
подальше зростання регіональних асиметрій та 
диспропорцій в економіці.

Таким чином, виявлені тенденції припливу 
інвестиційного капіталу за регіонами України – 
це наслідки незбалансованої те неефективної ре-
гіональної та загалом державної інвестиційної 
політики. Для істотних змін у залученні ПІІ та 
вирівнюванню потоків капіталу між регіонами 
України середовища необхідно сформувати ді-
єву інвестиційну політику, яка б враховувала усі 
можливості та потреби кожного окремого регіону 
і була спрямована на збільшення інвестиційної 
привабливості українських територій.

Таблиця 3
Варіаційно-динамічна таблиця зміни темпу зростання ПІІ за регіонами України за 2012–2017 рр.

Діапазон темпу 
зростання  

ПІІ, %

Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кількість обл. 
у діапазоні, 

шт.

Частка обл. 
у діапазоні, 

%
<50 0 0 0 1 0 1 2 1,33

51-60 0 0 0 1 0 0 1 0,67
61-70 0 0 0 4 2 0 6 4,00
71-80 0 1 0 8 4 2 15 10,00
81-90 1 0 2 9 9 1 22 14,67
91-100 7 1 1 1 9 12 31 20,67
101-110 10 14 15 0 1 5 45 30,00
111-120 3 2 2 1 0 2 10 6,67
121-130 2 0 4 0 0 1 7 4,67
131-140 2 4 0 0 0 0 6 4,00
>141 0 3 1 0 0 1 5 3,33
Сума 25 25 25 25 25 25 150 100

Джерело: розраховано автором на основі [11; 12]
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ:  
ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ

Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад формування системи управління маркетинговою діяльністю 
підприємства, яка формується за рахунок посилення глобалізації та збільшення насиченості інформаційних потоків.  
У статті проаналізовано підходи до управління маркетинговою діяльністю підприємства. Окреслено сутність 
маркетингової діяльності, її завдання та цілі. Окремо в статті розглянуто еволюцію трактувань маркетингу та управління 
маркетинговою діяльністю, природу його розуміння, а також сформовано авторське визначення «управління марке-
тинговою діяльністю». Загалом стаття формує чітке уявлення щодо управління маркетинговою діяльністю як системи 
управління підприємством. 
Ключові слова: маркетинг, принципи маркетингу, маркетингова діяльність, управління маркетинговою діяльністю 
підприємства, підходи до управління маркетинговою діяльністю, цілі маркетингової діяльності, процес.

Постановка проблеми. Маркетингова діяльність 
підприємства в сучасних умовах господарювання 
повинна швидко і гнучко реагувати на постійні 
зміни маркетингового середовища. Використання 
маркетингу на вітчизняних підприємствах набуло 
широкої популярності та є невід’ємною частиною 
діяльності більшості підприємств, але, на жаль, 
ми спостерігаємо фрагментарне застосування 
лише деяких функцій маркетингу, що знижує 
загальну ефективність маркетингової діяльності. 
Формування комплексу маркетингу підприємства 
є головним завданням для служб маркетингу, але 

управління комплексом маркетингу – це не єдине 
завдання, що виникає в процесі управління мар-
кетинговою діяльністю, саме тому для ефектив-
ної організації маркетингової діяльності необхідні 
нові підходи до аналізу управління маркетинго-
вою діяльністю підприємства.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналізі управління маркетинговою 
діяльністю підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
При цьому найбільш успішними стають ті під-
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приємства, в яких маркетингова діяльність здій-
снюється комплексно, існує постійний процес 
вдосконалення інформаційного та технологічного 
забезпечення маркетингової діяльності. Без сум-
ніву, сьогодні проблематика управління марке-
тинговою діяльністю та аналіз проблем вдоскона-
лення маркетингової діяльності посідають одне з 
перших місць у дослідженнях провідних вітчиз-
няних та закордонних економістів та вчених, 
таких як, наприклад, Г. Армстронг, Н. Борден, 
Е. Діхтль, Дж. Еванс, Б. Карлофф, Ф. Котлер,  
Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, Х. Хершген. Серед ві-
тчизняних науковців, які забезпечили розвиток 
наукових засад маркетингу, необхідно відзначити 
Л.В. Балабанову, А.В. Войчака, С.С. Гаркавенко, 
В.Г. Герасимчука, О.Л Каніщенко, В.Я. Кардаша, 
Є.В. Крикавського, Н.В. Куденко, А.О. Старостіну, 
І.Л. Решетнікову.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте аналіз теорії і прак-
тики маркетингу дає змогу стверджувати, що 
сьогодні управління цими процесами потребує 
удосконалення методологічної бази. Дослідження 
вже сталих принципів маркетингу та залучення 
інформаційних технологій в маркетингову діяль-
ність свідчать про необхідність їх перетворення і 
зміни згідно з вимогами зовнішнього середовища.  
Це обумовлює актуальність та закономірність до-
слідження сутності маркетингу, а їх комплексний 
характер і різнобічність використання вимагають 
вдосконалення підходів до управління маркетин-
говою діяльністю, що дасть змогу не лише усві-
домити її роль в розвитку підприємства, але й 
передусім оцінити спрямованість і ефективність 
маркетингової діяльності підприємства. 

Мета статті полягає в аналізі підходів ві-
тчизняних та зарубіжних вчених до управління 
маркетинговою діяльністю, характеристиці сут-
ності принципів маркетингу, уточненні поняття 
«управління маркетинговою діяльністю», визна-
ченні ролі маркетингової діяльності у забезпе-
ченні ефективного функціонування та розвитку 
підприємства в умовах інтенсифікації застосу-
вання інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах загострення конкурентної боротьби та 
зниження купівельної спроможності спожива-
чів, підвищення вимог до продукції, особливої 
актуальності набуває для підприємства удоско-
налення маркетингової діяльності, оскільки вона 
спрямована на задоволення потреб споживачів 
та отримання прибутку. Дослідженням питання 
щодо формування маркетингової стратегії та ор-
ганізації маркетингової діяльності на підприєм-
ствах займалася низка вчених, а саме: І. Ансофф, 
Ф. Котлер, І.Л. Решетніков, М.Е. Сейфулаев, 
І.І. Скоробогатий та інші. Вивченням аспектів збу-
тової політики підприємства та трактування сут-
ності каналу збуту займалися такі вчені: В.В. Бур-
цев, Л.В. Балабанова, Д. Джоббер, Дж. Ланкастер, 
А.Н. Романов та інші. Метою роботи є визначення 
підходів щодо управління маркетинговою діяль-
ністю за рахунок вдосконалення збуту. На сьо-
годнішній день у науковій літературі поняття 
«маркетингова стратегія» розглядається з різних 
напрямків. Так, на думку Ф. Котлера [3, с. 19], 
маркетингова стратегія складається з трьох час-

тин: 1. Цільові ринки. Маркетингова стратегія 
повинна уточнити сегменти ринку, на яких під-
приємство зосередить свої зусилля. 2. Комплекс 
маркетингу. Визначити стратегії для таких еле-
ментів комплексу маркетингу, як нові товари, об-
ласті збуту, реклама, стимулювання збуту, ціни 
і розподіл товару. 3. Рівень витрат на маркетинг. 
Бюджет маркетингу, необхідний для втілення в 
життя всіх раніше викладених стратегій. Решет-
нікова І.Л. під маркетинговою стратегією розуміє 
найважливішу функціональну стратегію підпри-
ємства, яка є ocнoвoю розробки загальнофірмової 
стратегії і бізнес-плану, що зачіпає всі господар-
ські області і функціональні підсистеми підпри-
ємства. Її ocнoвнe завдання полягає у підтримці 
та розвитку процесу виробництва, інтелектуаль-
ного потенціалу співробітників фірми, у підви-
щенні асортименту та якості вироблених това-
рів, в ocвoєннi нових ринків, збільшенні збуту і, 
в кінцевому рахунку, в підвищенні ефективності 
діяльності підприємства [7, с. 72]. Отже, в сучас-
них умовах господарювання важливо не тільки 
виробити товари, але й забезпечити їх просу-
вання до кінцевого споживача. У зв’язку з цим 
управління маркетинговою діяльністю спрямова-
не за забезпечення збуту товару. Так, на думку 
П.А. Орлова, збут – це найважливіша складова 
частина комерційної діяльності підприємства, що 
пов’язана з прийняттям виробничих, фінансових, 
мотиваційних та інших рішень. А.Н. Азриліан 
вважає, що збут – це реалізація готової продук-
ції; функція підприємства з продажу продукції, 
що включає логістику, взаємини з зовнішньою 
збутовою мережею і налагодження відносин з 
покупцями [5, с. 21–22]. На думку Л.І. Абалкіна 
збут – це процеси транспортування, складуван-
ня, збереження, просування до оптових і роздріб-
них торговельних посередників товарів, та їхня 
після продажна підготовка [4]. Оскільки марке-
тингова діяльність підприємства пов’язана зі збу-
товою діяльністю, то необхідно дослідити сутність 
останньої. За допомогою даних табл. 1 проведемо 
систематизацію підходів науковців щодо сутності 
збутової діяльності. 

Систематизація поняття збутової діяльності 
дозволило прийти до висновку, що на сьогодніш-
ній день немає єдиної точки зору щодо визна-
чення цього поняття. 

 Збутова діяльність – це цілісний процес, що 
охоплює планування обсягів реалізації продук-
ції, умови взаємодії із посередниками, клієнта-
ми та іншими суб’єктами збутової діяльності, 
організацію надходження, зберігання та відван-
таження продукції, а також ефективне викорис-
тання збутової мережі для отримання макси-
мального прибутку за умови задоволення потреб 
споживачів. Оскільки однією із цілей організації 
ефективного продажу продукції підприємства є 
організація ефективного транспортування про-
дукції, що передбачає мінімізацію витрат на 
транспортування, то приділимо увагу логісти-
ці збуту. Одним з головних завдань в збутовій 
логістиці є поліпшення процесу фізичного роз-
поділу товарів від виробника до споживача від-
повідно до його інтересів і вимог. Для вдоскона-
лення збутової діяльності та мінімізації витрат 
на транспортування у науковій літературі вико-
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ристовують наступні підходи: точка беззбитко-
вості; транспортна задача; методи знаходження 
найкоротших відстаней. На нашу думку, одним 
з потужних інструментів вирішення завдань 
управління маркетинговою діяльністю є аналіз 
беззбитковості виробництва. Оскільки він дозво-
ляє визначити кількість одиниць продукції, який 
необхідно виробити і реалізувати для отримання 
запланованого прибутку, і, таким чином, відсте-
жити ефективність маркетингової стратегії, яка 
реалізується на підприємстві, своєчасно відреа-
гувати на зміни чинників зовнішнього середови-
ща. Основними перевагами аналізу є: можливість 
планувати цільовий обсяг виробництва, встанов-
лювати ціни на продукцію, здійснювати вибір 
найбільш ефективних технологій виробництва, 
розробляти оптимальні виробничі плани. Точка 
беззбитковості – це обсяг реалізації продукції 
(виручка від продажів), рівний витратам на ви-
робництво і збут продукції [8, с. 48]. Разом з тим, 
одним з інструментів управління маркетинговою 
діяльністю є ЛВС-аналіз. АВС-аналіз – це ана-
ліз асортименту, обсягу продажів різним групам 
споживачів, товарних запасів шляхом ділення 
їх на три категорії, які відрізняються за своєю 
значимістю і внеском в прибуток підприємства. 
Кінцева мета аналізу – концентрація уваги на 
пріорітетних напрямках зниження собівартості 
продукції, а також визначення реальних шляхів 
підвищення обсягів реалізації. Все вище пере-
лічене дозволяє підвищити ефективність мар-
кетингової діяльності підприємства. До переваг 
АВС-аналізу слід віднести: можливість раціона-
лізувати діяльність з управління асортиментом, 
вирішувати завдання вивчення попиту, вибору 
ефективних маркетингових інструментів, ви-
користовувати програми Microsoft Office Excel, 
що дозволяє просто і наочно вивчати велику су-
купність еко-номічних даних. Для вдосконалення 
збутової діяльності використовують транспортну 
задачу. Транспортна задача – це задача вибо-
ру оптимального варіанта логістики товарів від 

пунктів виробництва до пунктів споживання з 
урахуванням усіх реальних можливостей. Ви-
користання розрахунків транспортних задач, як 
правило, знижує транспортні витрати на 10-30% 
[9, с. 37]. Зазвичай математичну модель тран-
спортної задачі можна розглядати як модель 
розподільної задачі лінійного програмування. До-
сить часто транспортну задачу розв’язують за 
допомогою процедури «Пошук рішення» у про-
грамі Microsoft Office Excel. Наступним підходом 
є методи знаходження найкоротших відстаней 
для транспортної мережі. Використання цих ме-
тодів у програмі «Nakra.exe» дозволяє значно 
скоротити час розв’язання задачі та мінімізува-
ти маршрути. До переваг слід віднести те, що 
враховується наявність ланок з одностороннім 
рухом [6]. Таким чином, впровадження в практи-
ку збутової діяльності підприємства логістичних 
наукових методів сприятиме підвищенню ефек-
тивності збутової діяльності, мінімізації витрати 
на транспортування та поліпшенню управління 
маркетинговою діяльністю, що в цілому сприяти-
ме досягненню поставлених цілей. 

Висновки. Підсумовуючи наведені аргументи, 
можна запропонувати таке визначення «управ-
ління маркетинговою діяльністю»: це діяльність 
усередині підприємства, спрямована на ринкове 
середовище, яке базується на застосуванні ін-
формаційних технологій, встановлення постійної 
комунікації зі споживачем, що дають можли-
вість підвищувати адаптивність маркетингових 
інструментів відповідно до потреб ринку, а та-
кож сприятиме досягненню цілей маркетингової 
діяльності підприємства. Управління маркетин-
говою діяльністю визначає якісний склад ком-
плексу маркетингу, через який підприємство 
здійснює маркетинговий вплив на споживача, 
створює сприятливе внутрішнє середовища, має 
на меті доведення до керівництва і персоналу 
цінностей підприємства і його маркетингових ці-
лей, найкращого задоволення потреб споживачів 
і збільшення клієнтської бази підприємства.

Таблиця 1
Підходи щодо визначення поняття «збутова діяльність»

Автор Визначення
Збутова діяльність – акцент на переміщення товарів від виробника до споживача 

В.В. Бурцев
Сукупність дій, що виконуються з того моменту, як продукт в тій формі, в якій його буде 
використано, надходить до комерційного підприємства чи кінцевого виробника, й до того 
моменту, коли споживач купує його [2, с. 51].

Л.В. Балабанова
Діяльність щодо планування, втілення в життя і контролю за фізичним переміщенням 
матеріалів і готових виробів від виробників до споживачів з метою задоволення запитів 
споживачів і отримання прибутку [1, с. 384].

Збутова діяльність – акцент на функцію маркетингу
Д. Джоббер, 
Дж Ланкастер Збутова діяльність в умовах ринкової орієнтації є однією з функцій маркетингу – продаж [4].

Джерело: розроблено автором
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:  
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Аннотация
Статья посвящена исследованию концептуальных основ формирования системы управления маркетинговой деятель-
ностью предприятия, формируется за счет усиления глобализации и увеличения насыщенности информационных 
потоков. В статье проанализированы подходы к управлению маркетинговой деятельностью предприятия. Определены 
сущность маркетинговой деятельности ее задачи и цели. Отдельно в статье рассмотрена эволюция трактовок марке-
тинга и управления маркетинговой деятельностью, природу его понимание, а также сформирован авторское опреде-
ление «управление маркетинговой деятельностью». В общем статья формирует четкое представление по управлению 
маркетинговой деятельностью как системы управления предприятием. 
Ключевые слова: маркетинг, принципы маркетинга, маркетинговая деятельность, управление маркетинговой дея-
тельностью предприятия, подходы к управлению маркетинговой деятельностью, цели маркетинговой деятельности, 
процесс.
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MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES:  
CONCEPT, PRINCIPLES, APPROACHES

Summary
The article is devoted to the study of the conceptual foundations of the formation of the management system of marketing 
activity of the enterprise, which is formed by increasing globalization and increasing the saturation of information flows. 
The article analyzes the approaches to managing marketing activities of the enterprise. The essence of marketing activity, 
its tasks and goals are outlined. Separately, the article examines the evolution of marketing concepts and management 
of marketing activities, the nature of its room, as well as the author's definition of "management of marketing activity".  
In general, the article forms a clear idea of how to manage marketing activities as an enterprise management system.
Key words: marketing, marketing principles, marketing activity, management of marketing activity of the enterprise, 
approaches to management of marketing activity, goals of marketing activity, process.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

У статті проаналізовано сутність поняття «економічна безпека підприємства» (ЕБП). Узагальнено концепцію управління 
економічною безпекою підприємства в умовах глобалізаційних перетворень на прикладі автотранспортних підприємств 
(АТП). Виявлено, що за сучасних динамічних умов жорсткої конкуренції впровадження нових систем управління, які 
б охоплювали всі сфери функціонування підприємства і допомагали вирішувати проблеми забезпечення високого 
рівня економічної безпеки, є неодмінним підґрунтям для ефективного управління підприємствами, й економічною 
безпекою зокрема. Визначено, що управління економічною безпекою підприємства передбачає симбіоз двох таких 
аспектів як стратегічний та оперативний. Ідентифіковано суб’єкт управління економічною безпекою підприємства, в 
якості апарату управління цього суб’єкта. Запропоновано модель системи управління економічною безпекою АТП, яка 
ілюструє взаємодію між підсистемами на основі прямих і обернених зв’язків, що реалізуються у горизонтальному і 
вертикальному напрямах у рамках накладених обмежень. 
Ключові слова: економічна безпека підприємств, загроза, система, управління економічною безпекою.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
і її зв'язок з важливими науковими та прак-
тичними завданнями. Швидко змінювані умови, 
які утворились на міжнародному ринку авто-
транспортних послуг, зокрема: загострення кон-
курентної боротьби, підвищення вимог до тех-
нічного стану автопарку, відсутність підтримки 
з боку світового співтовариства – змушують 
українські автотранспортні підприємства (АТП) 
створювати дієві системи управління підприєм-
ством, за якої негативний вплив чинників зо-
внішнього середовища був би незначним. За та-
ких обставин особливо гостро постають питання 
забезпечення власної економічної безпеки (ЕБ) 
зараз і в майбутньому, оскільки суб’єкти гос-
подарювання, у тому числі й підприємства, які 
здійснюють перевезення автомобільним тран-
спортом, особливо гостро відчувають потребу у 
швидкій та гнучкій системі адаптації до постій-
них змін міжнародного ринку. Вагомі наукові 
здобутки були зроблені у висвітлення проблем, 
пов’язаних із стійкістю економічного розвитку 
й економічною безпекою підприємств, зокрема, 
такими провідними зарубіжними і вітчизняни-
ми науковцями як: О. Ареф’єва, А.В. Козаченко, 
В.П. Пономарева й А.Н. Ляшенко та інші. Незва-
жаючи на досить широкий спектр досліджень 
щодо сучасних проблем і заходів із забезпечен-
ня ЕБП, всі вони, здебільшого, мають загаль-
нонауковий, методологічний характер, тому 
актуальним є дослідження системи управління 
економічною безпекою АТП.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні системи управління 
економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
у яких започатковано вирішення проблеми.  
На сучасному етапі розвитку з питань дослід-
ження економічної безпеки в наукових джере-
лах зустрічається велике розмаїття дефініцій 
економічної безпеки підприємства. З-поміж 
всього спектру точок зору виокремлено основні 
підходи науковців стосовно трактування еконо-

мічної категорії «економічна безпека підприєм-
ства» та головної мети забезпечення ЕБП (рис. 1).  
Концепція до визначення економічної безпе-
ки підприємства, яка є найбільш широкою, та 
перспективною у дослідженні, визначена як 
ресурсно-функціональна. Представниками її є 
С. Іляшенко, Є. Олейников, В. Тамбовцев та інші 
[1; 2]. У різновекторності і комплексності є голо-
вна особливість такого підходу щодо тлумачен-
ня поняття ЕБП. Науковцями в рамках ресурс-
но-функціонального підходу ідентифікуються 
основні чинники, процеси, що впливають на стан 
безпеки суб’єкта господарювання, аналізується 
структура власних і позичкових ресурсів під-
приємства, розглядаються головні показники, 
що відображають рівень ЕБП. Основною метою 
забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства за такого підходу є розвиток суб’єкта гос-
подарювання і його стабільне функціонування. 
Перевагами цієї концепції є комплексне, бага-
тостороннє вивчення об’єкта через аналітичну 
призму дослідження зовнішнього і внутрішньо-
го середовищ, в яких функціонує підприємство, 
але недоліком є досить проблематичне застосу-
вання інструментарію такого аналізу через зна-
чні трудові затрати на ідентифікацію усіх мож-
ливих і потенційних загроз економічній безпеці 
підприємства.

Необхідно звернути увагу на визначення, 
яке наводить В. Тамбовцев, який характеризує 
економічну безпеку тієї або іншої системи як 
сукупність властивостей стану її виробничої 
підсистеми, що забезпечує можливість досяг-
нення мети всієї системи [2]. На нашу думку, 
така дефініція є вузькою, визначаючи тільки 
кінцевий результат, що може бути досягнуто 
лише за упорядкуванню одній головній меті, та 
не відображає сутності економічної безпеки як 
цілеспрямованого і комплексного явища, на яке 
впливає сукупність чинників зовнішнього і внут-
рішнього середовищ. Зовнішнє оточення та його 
вплив на підприємство є головним стрижнем до-
сліджень вчених. Велика кількість деструктив-
них чинників зовнішнього середовища спричи-
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Рис. 1. Основні підходи до трактування поняття економічної безпеки підприємством  
з позиції мети її забезпечення
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нила виникнення ще одного наукового підходу 
до економічної безпеки підприємства – захисно-
го, прибічниками якого є Д. Ковальов, Т. Сухо-
рукова, О. Козаченко, О. Ляшенко та інші [3; 4].  
Трактування економічної безпеки підприємства 
у працях [3; 4] є таким: сукупність факторів, 

що визначають забезпечення економічних ін-
тересів, здатність протистояти загрозам, неза-
лежність, платоспроможність, стійкість тощо. 
Разом з тим, незважаючи на детальне вивчення 
факторів середовища, науковці не враховували 
необхідність забезпечення сталого розвитку та 
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необхідність урахування часового чинника, що 
й відносимо до головного недоліку цієї концеп-
ції. Вельми цікавий, хоча й вузько спрямова-
ний, підхід пропонує О. Радзіна [5], яка розгля-
дає економічну безпеку підприємства з позиції 
здатності останнього забезпечувати реалізацію 
фінансових інтересів та досягнення визначеного 
рівня індикаторів фінансово-господарської ді-
яльності суб’єкта господарювання, що дозволяє 
провести комплексний аналіз окресленого ас-
пекту функціонування підприємства, виявити 
резерви, відхилення або недоліки у цій сфері. 
Хоча, Варто наголосити, що, все ж таки, еконо-
мічна безпека підприємства є комплексним, ба-
гатогранним явищем, яке об’єднує у собі не тіль-
ки фінансову складову, тому постає об’єктивна 
необхідність дослідження визначеного явища у 
розрізі всієї сукупності функціональних елемен-
тів економічної безпеки через призму галузевої 
приналежності та впливу чинників зовнішнього 
і внутрішнього середовищ. Ототожнення ЕБП із 
стійкістю та розвитком останнього є основною 
наступного підходу, стійкого, для таких вчених 
як: К. Горячева, М. Капустін, С. Дубецька [6; 7; 8].  
Вони звертають особливу увагу на основні умо-
ви існування підприємства, необхідність дотри-
мання певних параметрів, хоча таким чином 
розкривається сутність економічної безпеки 
підприємства не у повній мірі, вказуючи лише 
на сталий розвиток суб’єкта господарювання. 
Отже, детальний аналіз існуючої етимології 
поняття економічної безпеки підприємства до-
зволив виявити проблематику розуміння пере-
достанньої: – категорія розглядається як здат-
ність підприємства ефективно використовувати 
ресурси та наявні ринкові можливості в умовах 
цілеспрямованого й опосередкованого впливу, 
як ззовні, так і всередині суб’єкта господарю-
вання; – економічна безпека підприємства – це 
системне, складне й об’ємне поняття, яке побу-
доване на принципах стійкості, саморегуляції, 
цілісності, сумісності та гнучкості структурних 
елементів ЕБП; – економічна безпека підпри-
ємства повинна враховувати часовий параметр 
та бути націлена на довгострокову перспективу.

Цілі статті. Метою статті є узагальнення, по-
глиблення і розвиток теоретичних засад управ-
ління економічною безпекою підприємства. Ре-
алізація поставленої мети зумовила вирішення 
таких завдань: – детермінація основних підхо-
дів до визначення управління економічною без-
пекою підприємства; – удосконалення системи 
управління економічною безпекою АТП. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих результатів. 
Сьогодні підприємство стикається з проблемою 
створення й управління системою економічної 
безпеки, оскільки на суб’єкт господарювання 
впливає велике розмаїття чинників, як позитив-
ного, так і негативного характеру, вплив яких 
може істотно зменшити або у найгіршому ви-
падку зруйнувати середовище, де існує підпри-
ємство. Враховуючи наукові погляди [5; 6; 7], за 
якими формою реального втілення управлін-
ських впливів є система управління, що втілює 
в собі сукупність взаємодіючих утворюючих сис-
тему компонентів, якими є суб’єкт (керівна під-

система), об’єкт (керована підсистема) і зовніш-
нє середовище, у контексті даного дослідження 
під суб’єктом управління економічною безпекою 
підприємства вбачаємо апарат управління цього 
суб’єкта (відокремлені служби, органи управлін-
ня, керівники, менеджери, спеціалісти із розпо-
діленими між ними управлінськими функціями, 
повноваженнями й обов’язками, що відображе-
но на організаційній структурі управління), під 
об’єктом управління – ЕБП, а також систему 
взаємопов’язаних елементів його економічної 
безпеки, які утворюють спроможність суб’єкта 
господарю-вання досягти свою місію за найбільш 
ефективного використання всіх наявних видів 
ресурсів в поточному і майбутньому періодах , за 
мінімально можливих втрат і часового інтервалу, 
які є прийнятними й економічно обґрунтованими 
для керівників підприємства, а як зовнішнє се-
редовище – релевантне оточення його економіч-
ної безпеки. Під функцією управління розуміємо 
відособлений напрям роботи, який є певною ха-
рактеристикою того, що робить і повинна робити 
управляюча система. Загальними є такі функції, 
які є важливою частиною управлінського циклу, 
направлена на кожний об’єкт управління і ви-
значає функціональний розподіл і спеціалізацію 
управлінської праці, а саме: планування, орга-
нізація, координація, мотивація, контроль. Роз-
діляючи головні характеристики й особливос-
ті системи управління економічною безпекою 
АТП, подальшим етапом декомпозиції функції 
управління стає їх компонування у три основні 
блоки, а саме: вирішальний (D), який охоплює 
функції аналізу і планування; перетворюваль-
ний (R), що включає функції організації, моти-
вації і регулювання; інформаційно-контрольний 
(J), який займається збором, обробкою інформа-
ції й здійснює управлінський контроль [8]. Вра-
ховуючи отриману інформацію, створюються цілі 
управління економічною безпекою АТП у межах 
вирішального блоку. Підкреслимо, що головною 
метою управління економічною безпекою підпри-
ємства є гарантування стабільного і максимально 
ефективного функціонування суб’єкта господа-
рювання тепер та високий потенціал розвитку 
в майбутньому. На підґрунті визначених цілей 
управління економічною безпекою підприємства 
ідентифікуються основні задачі та приймаються 
рішення щодо планування ресурсів для забез-
печення їх реалізації. Реалізація функції аналі-
зу, зміст якої полягає в аналізі зовнішнього се-
редовища, діагностиці внутрішнього середовища 
АТП, виявленні відхилень запланованих і фак-
тичних показників та їх причин, обґрунтуванні 
управлінських рішень для усунення останніх, у 
вирішальному блоці представлена у вигляді зво-
ротного зв’язку від інформаційно-контрольного 
блоку. У розширеному циклі в інформаційно- 
контрольному блоці здійснюється оцінювання 
рівня економічної безпеки, виявлення основних 
функціональних складових останньої, контроль 
за дотриманням цілей управління ЕБ, виокрем-
люються основні загрози та заходи щодо їх міні-
мізації. Маючи на меті підвищення ефективності 
управління підприємством пропонується схема 
процесу управління ЕБ автотранспортних під-
приємств, яка передбачає багатоетапну процеду-
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ру з дослідження й аналізу мінливої сукупності 
зовнішніх чинників, діагностики внутрішнього 
середовища через призму ідентифікації слабких 
і сильних сторін, потенційних можливостей і пе-
решкод, розробки комплексу превентивних за-
ходів щодо нівелювання впливу деструктивних 
явищ і ситу-ацій, впровадження й за необхіднос-
ті коригування останнього, підсистем оцінювання 
рівня економічної безпеки і ранжування доміну-
ючих загроз 

Зазначимо, що досягнення стійкого, ста-
більного функціонування автотранспортного 
підприємства, його високої конкурентоспро-
можності, незалежності й автономії у поточ-
ному і майбутньому періодах є головним кри-
терієм ефективності управління економічною 
безпекою АТП. Пропонується така процедура 
сутнісного змісту пропонованої схеми. На під-
ґрунті отриманої інформації, що є результатам 
виваженої аналітичної роботи умов, чинників 
і складових зовнішнього середовища АТП, яка 
охоплює проведення ретроспективного аналізу, 
стратегічного аналізу, діагностики внутрішньо-
го середовища автотранспортного підприємства, 
що передбачає проведення оцінки фінансового 
стану, SWOT-аналізу з виявленням сильних і 
слабких сторін, можливостей, перешкод, суб’єкт 
управління окреслює певне коло завдань та 
переходить до розв’язання конкретної задачі 
управління, а саме: ідентифікації рівня еконо-
мічної безпеки АТП. Оцінювання рівня ЕБ ав-
тотранспортного підприємства займає особливе 
місце в процесі управління економічною безпе-
кою, оскільки являючи собою методичний базис 
і є основою подальших обґрунтованих управлін-
ських дій і рекомендацій одночасно, є неодмін-
ним і необхідним інструментом багатосторонньої 
ідентифікації такого виваженого, складного і не-
однозначного явища як економічна безпека під-
приємства. У центрі такої оцінки є сукупність 
взаємопов’язаних елементів, аналіз котрих до-
зволяє прийняти рішення на основі інтеграль-
ного показника за допомогою використання ме-
тодів багатовимірного факторного аналізу, що 
досить суттєво розкривають можливості інте-
гральної оцінки й аналізу явищ, яким прита-
манні емерджентні властивості, та котрі широко 
використовуються для дослідження впливу різ-
них чинників на стан і динаміку системи, роз-
криваючи наявність та глибину взаємозв’язку її 
структурних елементів [9]. Розглядаючи авто-
транспортне підприємство як відкриту систему, 
яка здійснює взаємний активний обмін інформа-
цією з зовнішнім і внутрішнім середовищем та 
перебуває під неоднозначним впливом мінливо-
го і динамічного зовнішнього оточення, що стає 
джерелом додаткових проблем в управлінській 
діяльності, було виокремлено ще один важли-
вий етап – ранжування домінуючих загроз. Він 
передбачає ідентифікацію широкого кола домі-
нуючих загроз у розрізі функціональних скла-
дових економічної безпеки АТП. Оскільки не 
врахування одночасного впливу внутрішніх та 
зовнішніх загроз, відсутність ймовірності на-
стання загроз і рівня їх впливу на нормальне 
функціонування АТП може призвести до не-
гативних наслідків, зокрема: зменшення рівня 

прибутків, збільшення рівня податкового наван-
таження, зменшення сегменту ринку, загострен-
ня конфліктів між працівниками підприємства 
тощо. Ранжування домінуючих загроз еконо-
мічній безпеці автотранспортного підприємства 
вже було проведено у попередньому розділі, 
наголосимо лише, що важливість і доцільність 
цієї складової принципової схеми управління 
економічною безпекою АТП підтверджується 
підвищенням ролі впливу загроз на ЕБП та збе-
реженням цілісності і нормального функціону-
вання суб’єктів господарювання, які працюють 
у сфері надання автотранспортних послуг під 
впливом великого розмаїття деструктивних і 
дестабілізуючих явищ, котрі здатні спричинити 
суттєві збитки, знизити значення результатив-
них показників роботи та зрештою призвести до 
банкрутства АТП. Подальшим етапом є розра-
хунок вірогідності настання домінуючих загроз. 
Він передбачає надання необхідної інформації 
щодо вірогідного настання тієї або іншої загро-
зи економічній безпеці автотранспортних під-
приємств для подальших управлінський дій, а 
саме: визначення прогнозованого розвитку по-
дій на автотранспортному підприємстві у разі 
негативного впливу домінуючих загроз. 

Отже, з метою підвищення ефективнос-
ті управління економічною безпекою АТП був 
проведений розрахунок вірогідності настання 
домінуючих загроз, за допомогою використання 
методу експертних оцінок.

Подальшим етапом запропонованої схе-
ми УЕБ АТП є побудова детальних сценаріїв, 
в яких передбачені три варіанта розвитку по-
дій, у разі настання домінуючих загроз у розрізі 
окремих функціональних складових економічної 
безпеки. Такі сценарії адекватно відображають 
відносини, взаємозв’язки, взаємозалежності, 
ефекти, тиски з боку внутрішнього і зовнішньо-
го середовищ в протилежних прогнозах: песи-
містичному й оптимістичному. Такий підхід яв-
ляє собою ефективний інструмент управління, 
який допоможе відібрати стратегічну, тактичну 
альтернативу, що найбільш сприятливо впливе 
на досягнення поставлених цілей і виконання 
завдань у контексті досягнення економічної без-
пеки АТП. 

Висновки. У статті визначено, що управлін-
ня економічною безпекою підприємства займає 
особливе місце в системі управління підприєм-
ством, оскільки в ринковій економіці під час за-
гострення конкурентної боротьби на міжнарод-
ному ринку саме воно підсилює адаптивність, 
конкурентоздатність бізнесу, забезпечуючи ін-
теграцію економічних процесів на підприємстві 
та зв'язуючи разом внутрішні ресурси й зо-
внішнє середовище. Крім того, поєднуючи у собі 
цілеспрямовані систему моніторингу стану і ди-
наміки розвитку підприємства та маючи на меті 
завчасне попередження небезпеки і вживання 
необхідних заходів захисту і протидії загрозам 
і успішного функціонування у майбутньому, 
управління економічною безпекою підприємства 
передбачає проведення діагностики стану під-
приємства, що дозволяє достатньо дослідити 
комплекс чинників, які загрожують діяльності 
суб’єкта господарювання.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Аннотация
В статье проанализирована сущность понятия «экономическая безопасность предприятия» (ЭБП). Обобщена концеп-
ция управления экономической безопасностью предприятия в условиях глобализационных преобразований на приме-
ре автотранспортных предприятий (АТП). Выявлено, что в современных динамических условиях жесткой конкурен-
ции внедрение новых систем управления, которые охватывали все сферы функционирования предприятия и помогали 
решать проблемы обеспечения высокого уровня экономической безопасности, является непременным основанием для 
эффективного управления предприятиями, и экономической безопасностью в частности. Определено, что управление 
экономической безопасностью предприятия предусматривает симбиоз двух таких аспектов как стратегический и опе-
ративный. Идентифицировано субъект управления экономической безопасностью предприятия, в качестве аппарата 
управления этого субъекта. Предложена модель системы управления экономической безопасностью АТП, которая 
иллюстрирует взаимодействие между подсистемами на основе прямых и обратных связей, реализуемых в горизон-
тальном и вертикальном направлениях в рамках наложенных ограничений. Обоснована необходимость дальнейшего 
развития теоретических аспектов экономической безопасности предприятий в разрезе внедрения комплекса превен-
тивных мер для минимизации влияния угроз на эффективное функционирование предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий, угроза, система, управления экономической безопасностью. 
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IMPROVEMENT OF ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT  
OF THE ENTERPRISE IN GLOBALIZATION CONDITIONS

Summary
The article analyzes the essence of the concept "economic security of the enterprise" (EBP). The concept of management 
of economic security of enterprises in the conditions of globalization transformations on the example of motor transport 
enterprises (ATP) is generalized. It was revealed that under the current dynamic conditions of hard competition, the in-
troduction of new management systems that cover all areas of the company's operation and help solve the problems of 
ensuring a high level of economic security is an indispensable foundation for effective management of enterprises and 
economic security, in particular. It has been determined that the management of the company's economic security implies 
the symbiosis of two such aspects as strategic and operational. The subject of management of economic security of the 
enterprise, as the control apparatus of this entity, has been identified. The model of the system of management of the 
economic safety of the ATP is proposed, which illustrates the interaction between subsystems on the basis of direct and 
inverse relations, implemented in the horizontal and vertical directions within the framework of the imposed constraints.
Key words: economic security of enterprises, threat, system, management of economic security.
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УПРАВЛІННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ  
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад формування системи управління маркетинговою діяльністю 
підприємства, яка формується за рахунок посилення глобалізації та збільшення насиченості інформаційних потоків. 
Розглянуто сучасний стан управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства, виявлено проблеми, які 
виникають в умовах глобалізації економіки та високого рівня конкуренції. Вивчено сучасні особливості глобалізації та її 
вплив на маркетингову діяльність промислових підприємств. Визначено, що планування маркетингу є необхідним еле-
ментом системи управління та всі напрями вдосконалення маркетингу повинні реалізовуватися системно, комплексно.
Ключові слова: глобалізація, маркетинг, маркетингова діяльність, принципи маркетингу, управління маркетинговою 
діяльністю підприємства, підходи до управління маркетинговою діяльністю, цілі маркетингової діяльності.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді.  
У сучасних умовах стрімкого розвитку науки, 
техніки і технологій, посилення конкуренції 
успіху може досягти тільки така організація, 
яка творчо застосовує маркетингове управління 
(маркетинговий менеджмент) у своїй діяльності, 
постійно шукає нові способи адаптації до безпе-
рервно мінливих умов існування. Маркетингова 
діяльність підприємства в сучасних умовах гос-
подарювання повинна швидко і гнучко реагува-
ти на постійні зміни маркетингового середовища. 
Саме це й зумовлює актуальність теми дослід-
ження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Без сумніву, сьогодні проблематика управління 
маркетинговою діяльністю та аналіз проблем 
вдосконалення маркетингової діяльності посіда-
ють одне з перших місць у дослідженнях про-
відних вітчизняних та закордонних економістів 
та вчених, таких як Г. Армстронг, Н. Борден, 
Е. Діхтль, Дж. Еванс, Б. Карлофф, Ф. Котлер,  
Ж. -Ж. Ламбен, М. Портер, Х. Хершген. Серед 
вітчизняних науковців, які забезпечили розвиток 
наукових засад маркетингу, необхідно відзначити 
Л.В. Балабанову, А.В. Войчака, С.С. Гаркавенко, 
В.Г. Герасимчука, О.Л. Каніщенко, В.Я. Кардаша, 
Є.В. Крикавського, Н.В. Куденко, А.О. Старо-
стіну, І.Л. Решетнікову. Виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми. Дослідження 
вже сталих принципів маркетингу та залучення 
інформаційних технологій у маркетингову діяль-
ність свідчать про необхідність їх перетворення і 
зміни згідно з вимогами зовнішнього середовища. 
Це зумовлює актуальність та закономірність до-
слідження сутності маркетингу, а їх комплексний 
характер і різнобічність використання вимагають 
удосконалення підходів до управління маркетин-
говою діяльністю, що дасть змогу не лише усві-
домити її роль в розвитку підприємства, а й пе-
редусім оцінити спрямованість та ефективність 
маркетингової діяльності підприємства. 

Постановка завдання статті полягає у 
з’ясуванні особливостей управління маркетин-
говою діяльністю на підприємстві та розгляді 
напрямів його вдосконалення. Виклад основного 
матеріалу дослідження. В умовах упроваджен-
ня ринкових відносин в Україні постає потреба 

в новій культурі бізнесу, одним із носіїв якої є 
маркетинг. Зростаюча конкуренція вимагає від 
підприємця такої організації господарської ді-
яльності, за якої найвищі результати досяга-
ються за найменших затрат. Здійснення марке-
тингової діяльності є об’єктивною необхідністю 
орієнтації науково-технічної, виробничої та збу-
тової діяльності підприємства з урахуванням 
ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. 
Тут відображається і постійно посилюється тен-
денція до планомірної організації виробництва 
для підвищення ефективності функціонуван-
ня підприємства загалом та його господарських 
підрозділів зокрема [10, с. 32]. Маркетингова ді-
яльність підприємства спрямована на те, щоб 
досить обґрунтовано, враховуючи попит ринку, 
встановлювати поточні і, головне, довгострокові 
(стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні 
джерела ресурсів господарської діяльності, ви-
значати асортимент і якість продукції, її пріори-
тети, оптимальну структуру виробництва і бажа-
ний прибуток [10, с. 35].

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Основне завдання управління маркетингом поля-
гає у тому, щоб синхронізувати процес управлін-
ня елементами комплексу маркетингу так, щоб 
кожен із них, виконуючи своє функціональне при-
значення, одночасно сприяв підвищенню ефек-
тивності решти елементів і тим самим підвищував 
синергічний ефект [6, с. 384]. Маркетинг як базо-
ва функція управління підприємством (фірмою) 
в умовах ринку пропонує керівнику-підприємцю 
деякі перевірені практикою рецепти досягнення 
позитивних результатів господарської діяльнос-
ті в ринкових сегментах із мінімальним ризиком. 
Це насамперед певна послідовність здійснення 
аналітичної роботи; вихід на найсприятливіші 
цільові ринки-сегменти; формування в інтер-
есах підприємства змінних факторів зовнішнього 
середовища, у тому числі поведінки спожива-
чів; утруднення дозволеними методами діяль-
ності конкурентів; створення для громадськості 
сприятливого образу підприємства й усієї його 
діяльності тощо. Нині термін «управління мар-
кетингом» визначається як «аналіз, планування, 
реалізація і контроль над виконанням програм, 
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розрахованих на встановлення, зміцнення й під-
тримку вигідних обмінів із цільовими покупцями 
заради досягнення певних завдань організації, 
таких як одержання прибутку, ріст обсягу збуту, 
збільшення частки ринку і т. п.» [5]. Цілісне уяв-
лення про управління маркетингом, поєднавши 
в собі переваги різних сучасних наукових кон-
цепцій і відповідної практики, виходить із того, 
що управління діяльністю суб’єкта на ринку бу-
дується, по-перше, на принципах стратегічного 
планування; по-друге, на принципах управління 
інвестиційним портфелем, в якому кожний на-
прям діяльності суб’єкта або його бізнес-одини-
ця, має свій потенціал одержання прибутку, при-
йнятим за основу розподілу ресурсів суб’єкта; і, 
по-третє, на принципах властивого маркетингу, 
що дає змогу оцінити перспективи реалізації рі-
шень, прийнятих на основі перших двох прин-
ципів, і безпосередньо планувати, організовувати 
та контролювати їх виконання, використовуючи 
системний маркетинговий інструментарій. У кон-
цепціях управління маркетингом домінує процес, 
що включає: 1) аналіз маркетингових можли-
востей; 2) розроблення маркетингових стратегій;  
3) планування маркетингових програм (розроб-
лення системних інструментів); 4) організацію 
виконання; 5) контроль маркетингової роботи, 
найтіснішим образом взаємозалежний зі стра-
тегічним корпоративним плануванням. Отже, 
складна аналітична, планова, організаційна ро-
бота на всіх наявних рівнях суб’єкта (корпора-
ція, бізнес-одиниця, структурний підрозділ) у 
процесі маркетингового управління в остаточно-
му підсумку підлегла формуванню й управлін-
ню системними маркетинговими інструментами, 
що безпосередньо створюють цінність, і здобуває 
благо не тільки для споживача й суб’єкта, що до-
сягають своїх цілей на ринку, а й для усіх учас-
ників обміну. Як було сказано раніше, основними 
функціями управління маркетинговою діяльніс-
тю на підприємстві є її організація, планування 
та контроль виконання.

Розроблення та реалізація маркетингових за-
ходів потребують створення допоміжних систем 
маркетингу. До них належать, зокрема, систе-
ма планування маркетингу, система організації 
служби маркетингу та система маркетингового 
контролю. Гармонійне поєднання і взаємодія цих 
допоміжних підсистем значною мірою зумовлю-
ють ринковий успіх підприємства. Розроблення 
та прийняття маркетингових рішень у систе-
мі підприємництва базуються на обліку розхо-
джень і спільності понять маркетингу як філо-
софії, способу організації діяльності фірми та як 
інструментарію, що впливає на процес обміну, в 
який вступають і в якому безупинно взаємоді-
ють суб’єкти цієї системи. Теорія взаємодії вима-
гає інтегрованого застосування на практиці цих 
трьох аспектів розуміння маркетингу. В умовах 
єдиної філософії організації бізнесу, націленої на 
задоволення нестатків і потреб споживачів, усі 
відділи підприємства повинні мати можливість 
обмінюватися інформацією, координувати свої 
плани та їх виконання. Відсутність бар’єрів між 
функціями і між відділами, поширення філософії 
маркетингу в усій організації стають важливою 
перевагою в конкурентній боротьбі фірми. Пра-

цівники з різних функціональних сфер фірми по-
винні діяти разом як добре скоординована коман-
да. Такий підхід дає змогу визначити маркетинг 
як сукупність ідей, що повинні становити єдине 
ціле по всій організації й якими необхідно керу-
вати. Однак знання філософії маркетингу, вміння 
керувати бізнес-ідеями не можуть бути достатні-
ми для організації ефективного підприємництва. 
Необхідний ще й інструментарій, тобто сукуп-
ність способів, методів, за допомогою яких можна 
було б впливати на покупців та інших суб’єктів 
системи маркетингу для досягнення поставлених 
цілей. Таким інструментарієм є маркетинг-мікс – 
комплекс маркетингу, що вперше ввів у теорію 
маркетингу професор Н. Борден із Гарвардської 
школи бізнесу [11].

Принципи маркетингу формують загальну 
спрямованість маркетингової діяльності на під-
приємстві. Результати аналізу робіт провідних 
учених, що розглядали принципи управління 
маркетингом, дав змогу виявити різноплановість 
теоретичних підходів авторів до змісту і перелі-
ку запропонованих принципів. Зараз уже сфор-
мувалися різні підходи до управління марке-
тинговою діяльністю, але використання великої 
кількості ринкової та внутрішньої інформації по-
требує розроблення нових підходів до управлін-
ня маркетинговою діяльністю, що базуються на 
узгодженні завдань управління маркетинговою 
діяльністю із запитами споживачів. Результати 
аналізу застосовуваних підходів до управління 
маркетинговою діяльністю дали змогу вияви-
ти найдоцільніші з них. 1. Системний. Реаліза-
ція системного підходу передбачає створення 
абстрактно-концептуальної моделі управління 
маркетинговою діяльністю на підприємстві, що є 
певною структурно-логічною конструкцією, мета 
якої полягає у тому, щоб слугувати інструментом 
для розуміння, опису та оптимізації управління 
маркетинговою діяльністю, зв’язків і співвідно-
шення її елементів. 2. Процесний. Управління 
маркетингом орієнтовано на оптимізацію внут-
рішніх інформаційних потоків, що пов’язані зі 
збором, обробкою, зберіганням та використанням 
маркетингової інформації, що здійснюється за 
допомогою інформаційних технологій. 3. Комп-
лексний. Діяльність із виявлення цільових рин-
ків, вивчення потреб споживачів на цих ринках, 
розроблення товарів, установлення ціни на них, 
вибору способів просування і розподілу продук-
ції для здійснення обміну зацікавлених груп. 4. 
Організаційний. Система управління маркетин-
говою діяльністю підприємств, яка заснована 
на принципах соціально-етичного маркетингу і 
спрямована на своєчасну адаптацію до умов мін-
ливого маркетингового середовища, на задово-
лення потреб споживачів і забезпечення на цій 
основі довгострокового комерційного успіху [8]. 
Отже, аналіз різних підходів дає змогу запро-
понувати комунікаційний підхід, який передба-
чає формування інформаційного потоку, орієн-
тованого на встановлення постійного зворотного 
зв’язку з ринком у режимі реального часу, що 
сприятиме виокремленню та узгодженню за-
вдань і бізнес-процесів управління маркетинго-
вою діяльністю, а також реалізації пріоритетних 
завдань з урахуванням особливостей діяльності 
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конкретних підприємств. Під удосконаленням 
маркетингу розуміється підвищення його якості 
та ефективності. Шляхи (умови, фактори) вдо-
сконалювання маркетингу різноманітні. Під час 
вибору тих чи інших напрямів перетворень ви-
значають їх вплив на виконання цільових про-
грам; на економічність, оперативність і надійність 
системи маркетингу; на підвищення її конкурен-
тоспроможності; на стійке позиціювання підпри-
ємства та його товарів (послуг) на ринку; на ста-
новище підприємства в конкретному середовищі 
і т. д. Існують різноманітні шляхи вдосконалення 
та підвищення ефективності маркетингу, які до-
цільно представити у вигляді дерева цілей. Однак 
не викликає сумнівів той факт, що всі напрями 
вдосконалення маркетингу повинні реалізовува-
тися системно, комплексно. Проаналізуємо деякі 
з них, які можна віднести до найбільш важли-
вих. 1. Створення цілісної, діалектичної, гнучкої 
системи маркетингу, яка була б адаптивною і 
сприйнятливою до попиту споживачів, ринкових 
змін (кон’юнктура і т. п.), маркетингових інно-
вацій, інтелектуального сервісу, міжнародного 
бізнесу. Система передбачає гармонійну єдність 
і високий науково-технічний рівень функціо-
нальних підсистем, що утворюють її цілісність. 
2. Раціоналізація маркетингової функціональної 
організації, що забезпечує чіткий розподіл по-
садових функцій між працівниками управління 
і виробництва. Закріплення функцій за служ-
бою маркетингу і за іншими працівниками сфер 
управління і виробництва створює можливості 
для програмного маркетингу. 3. Удосконалення 
організаційного механізму маркетингу за раху-
нок розширення кооперування й інтефірування 
маркетингових функцій у рамках об’єднання або 
в масштабі різних підприємств. Одна зі скла-
дових частин даного напряму – раціоналізація 
структури управління, оскільки вона створює 
організаційні можливості для ефективного ви-
користання маркетингу. Найбільш професійними 
структурами управління на сучасному етапі є 
програмно-цільові, орендно-кооперативні та га-
лузеві. 4. Поліпшення кадрової політики. Пере-
дові підприємства багато уваги приділяють під-
готовці, підвищенню кваліфікації маркетологів, 
а також питанням маркетингової підготовки за-
гальногосподарських фахівців і керівників. Пози-
тивно себе зарекомендували стажування у ВНЗ, 
на передових підприємствах, за кордоном, а та-
кож різного роду конференції, обмін досвідом, 
семінари. Заслуговує на увагу досвід окремих 
формувань з атестації кадрів, коли всебічно ана-
лізується й оцінюється маркетингова діяльність 
працівників. 5. Механізація, комп’ютеризація та 
автоматизація маркетингової діяльності, що пе-
редбачає широке застосування технічних засобів 
у роботі маркетингових інформаційних систем, 

систем управління маркетингом, інфратоварного 
забезпечення, організаційно-технічного оснащен-
ня. 6. Упровадження науково обґрунтованих тех-
нологій маркетингу. Цьому фактору підвищення 
ефективності, на жаль, приділяють незначну 
увагу. За матеріалами анкетування з’ясовано, 
що керівники і фахівці слабо володіють наукою 
і мистецтвом маркетингової діяльності, хоча цей 
напрям є чи не найбільш перспективним. 7. Удо-
сконалення управління маркетингом – створен-
ня системи управління маркетингом, наукове об-
ґрунтування її підсистем (функціональних і тих, 
що забезпечують) та організація раціонального 
їх функціонування. Маркетинг може виконувати 
свою роль за умови, якщо створена, налагоджена 
на підприємстві й ефективно функціонує систе-
ма маркетингу. Для її створення доцільно орга-
нізувати тимчасовий творчий колектив, до якого 
поряд із фахівцями підприємства бажано вклю-
чити вчених. Колектив проектує, організовує та 
налагоджує функціонування системи. Спочатку 
проводиться аналіз складу кадрів. Потім розро-
бляються функції, визначаються функціональ-
ний розподіл і регламентація їх у маркетинговій 
матриці. Після створення функціональних під-
систем і підсистем, що забезпечують, проводять-
ся організація та налагодження функціонування 
системи, яка була б сприйнятливою й адаптова-
ною до ринкових відносин (кон’юнктури, комер-
ції, конкуренції тощо), виконувала цільові про-
грами і працювала оптимально. Висновки з цього 
дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи наведені аргументи, можна запропону-
вати таке визначення поняття «управління мар-
кетинговою діяльністю»: це діяльність усередині 
підприємства, спрямована на ринкове середови-
ще, яке базується на застосуванні інформаційних 
технологій, встановлення постійної комунікації 
зі споживачем, що дають можливість підвищу-
вати адаптивність маркетингових інструментів 
відповідно до потреб ринку, а також сприятиме 
досягненню цілей маркетингової діяльності під-
приємства. Управління маркетинговою діяльністю 
визначає якісний склад комплексу маркетингу, 
через який підприємство здійснює маркетин-
говий вплив на споживача, створює сприятливе 
внутрішнє середовище, має на меті доведення до 
керівництва і персоналу цінностей підприємства 
і його маркетингових цілей, найкращого задово-
лення потреб споживачів і збільшення клієнт-
ської бази підприємства. Підприємство повинне 
мати таку маркетингову систему, яка б давала 
йому змогу максимально точно планувати свою 
маркетингову діяльність, правильно організовува-
ти роботу відділу маркетингу та контролювати ці 
процеси. Всі напрями вдосконалення маркетингу 
повинні реалізовуватися системно, комплексно.
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УПРАВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
Статья посвящена исследованию концептуальных основ формирования системы управления маркетинговой деятель-
ностью предприятия, которая формируется за счет усиления глобализации и увеличения насыщенности информаци-
онных потоков. Рассмотрено современное состояние управления маркетинговой деятельностью промышленного пред-
приятия, выявлены проблемы, возникающие в условиях глобализации экономики и высокого уровня конкуренции. 
Изучены современные особенности глобализации и ее влияние на маркетинговую деятельность промышленных пред-
приятий. Определено, что планирование маркетинга является необходимым элементом системы управления и направ-
ления совершенствования маркетинга должны реализовываться системно, комплексно.
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MANAGEMENT AND IMPROVEMENT  
OF MARKETING ACTIVITY AT THE ENTERPRISE

Summary
The article is devoted to conceptual bases of formation of system of management of marketing activity of the enterprise, 
which is formed due to increasing globalization and the increasing saturation of information flows. Considers the current 
state of management of marketing activity of industrial enterprise, issues arising in the context of economic globalization 
and the high level of competition. Studied the current characteristics of globalization and its impact on marketing activities 
of industrial enterprises. Determined that marketing planning is an essential element of the management system and the 
directions of improvement of marketing should be implemented systematically, comprehensively.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА БАЗІ ІННОВАЦІЙ

У статті аналізується система факторів і показників, що характеризують конкурентоспроможність промисло-
вого підприємства високотехнологічної галузі на різних рівнях управління. Для оцінки конкурентоспроможності 
підприємства, що проводиться для груп зацікавлених суб'єктів, безліч оціночних показників можуть охоплювати 
як одну групу показників, що належать до одного класифікаційного виду, так і сукупність показників різнорідних 
груп. Ситуація, що склалася в економіці України в даний час, вимагає введення додаткових даних для розширен-
ня можливостей оцінки конкурентоспроможності країни. До таких додаткових даних можна віднести: показники 
фінансового стану та фінансового клімату в країні. Ці дані, розраховані в динаміці, дозволять отримати картину 
конкурентоспроможності у вигляді тенденцій, що формуються. Оцінка конкурентоспроможності виконується різними 
методами і з залученням показників, що дають різні значення конкурентоспроможності. Показано, що для України 
проблема збереження конкурентних позицій у світі особливо гостро стоїть, так як втрачаються чинники в сучасних 
умовах, які забезпечують у майбутньому зростання конкурентоспроможності.
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Постановка проблеми. Конкурентоспромож-
ність являє собою складне багаторівневе понят-
тя, оцінки та аналіз якого необхідно пов'язувати 
з видом і географічним масштабом конкурент-
ного поля. Тому аналіз і формування системи 
показників і чинників, що характеризують кон-
курентоспроможність промислового підприєм-
ства високотехнологічної галузі (господарюючого 
суб'єкта), почати доцільно з дослідження кон-
курентних процесів на мезо- і макрорівнях. Для 
забезпечення конкурентоспроможності госпо-
дарюючого суб'єкта значимість макроекономіч-
них факторів визначена тим, що на цьому рівні 
створюються передумови для благополучної ді-
яльності підприємств і визначаються умови жит-
тєдіяльності всієї господарської системи країни 
за рахунок розробки та реалізації економічного 
розвитку ефективних стратегій, а також адек-
ватної грошово-кредитної, податково-бюджетної, 
промислової, зовнішньоекономічної та соціаль-
ної політики. До ключових факторів макроеко-
номічної конкурентоспроможності в даний час 
слід віднести обсяги інвестицій в нові техноло-
гії і «людський капітал». Основними джерелами 
зростання економіки і продуктивності в цілому 
вступає запас знань, закріплених в «людському 
капіталі» і технологіях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна економіка заснована на знаннях. Тому 
забезпечити конкурентоспроможність зможуть 
тільки країни, що створюють умови для впро-
вадження і розвитку інформаційних технологій, 
які зможуть передавати і трансформувати зна-
ння через комунікаційні мережі. Стають умовою 
впровадження і розробки інновацій в технологіч-
ному середовищі «мережі знань» [9]. Очевидно, 
що конкурентоспроможність країни (КС) зале-
жить і від загальної соціально-економічної ста-

більності [1], і від її військової могутності, що 
забезпечує політичний вплив [3]. У зв'язку з 
цим під конкурентоспроможністю на макро-
рівні (КС країни) необхідно розуміти здатність 
об'єкта конкуренції забезпечити свою національ-
ну безпеку при гарантії високої якості життя і 
основних політичних свобод населення, а також 
здатність створити можливості сталого розвит-
ку конкурентних переваг всіх об'єктів господа-
рювання [5]. Слід зазначити, що наведене вище 
визначення КС країни заперечує часто згадувані 
як загальноприйняті критерії успішного функ-
ціонування господарської системи – показники 
експортної експансії і темпів економічного зрос-
тання країни на світових ринках. 

Постановка завдання. Завданням даної статті 
є аналіз системи факторів, спроможних охарак-
теризувати конкурентоспроможність промисло-
вого підприємства за допомогою додаткових по-
казників.

Виклад основного матеріалу. Структура показ-
ників оцінки КС країни включає в себе три групи: 

1) показники національної безпеки; 
2) показники якості життя; 
3) показники сприятливості економічного се-

редовища. 
Проблема кількісної оцінки конкурентоспро-

можності як системної характеристики також 
вимагає звернення до різних індикаторів, в тому 
числі і рейтингової оцінки, до оцінки з ураху-
ванням монопольного становища підприємств у 
країні, з урахуванням конкурентних стратегій 
країни, що дозволяє оцінити стан держави. Зва-
жаючи на це, рейтингова оцінка інвестиційного 
потенціалу країни значима й зважена за такими 
індикаторами: 

1) оцінка в процесі споживчого вибору інвес-
тиційного потенціалу; 
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2) оцінка умов праці потенціалу; 
3) інтелектуальна оцінка потенціалу; 
4) оцінка виробничих можливостей; 
5) інфраструктурна оцінка; 
6) оцінка фінансового стану; 
7) інноваційна оцінка; 
8) інституційна оцінка; 
9) природно-ресурсна оцінка.
За значущістю наступним зазвичай прийня-

то аналізувати мезорівень, де створюються пер-
спективи розвитку галузей і відбувається інтер-
ференція технологічних, наукових, виробничих 
рішень, які орієнтовані на тривалу перспективу. 
В даний час, на наш погляд, мезорівень фор-
мування факторів, що визначають конкурен-
тоспроможність підприємств, розмивається. Це 
пов'язано з процесами глобалізації світової еко-
номіки, процесами горизонтальної та вертикаль-
ної інтеграції, акселерацією обміну науковими 
знаннями і об'єднанням науково-виробничого 
потенціалу зарубіжних і вітчизняних компаній. 
На наш погляд, оцінка КС високотехнологічних 
галузей з точки зору конкретного підприємства 
доцільна в ситуації формування продуктової 
стратегії та прийняття рішень про доцільність і 
напрямку диверсифікації діяльності. Цікава вона 
і державі при розробці структурної політики і 
визначенні ефективних напрямків державної 
підтримки при стимулюванні сукупного попи-
ту. Як вже вище згадувалося, останнім часом 
мезорівень конкурентного поля розмивається в 
результаті протікання процесів вертикальної і 
горизонтальної інтеграції підприємств [8]. Але 
при цьому, природно, неможливо заперечувати 
існування взаємозв'язків між факторами і показ-
никами, що визначають конкурентоспроможність 
на рівнях галузі, регіону і підприємства. Очевид-
но, що чинники, що визначають конкурентоспро-
можність на мезо- і макрорівнях, є по відношен-
ню до підприємства зовнішніми. Слід зазначити, 
що існуючий взаємозв'язок має двосторонній 
характер між факторами. З однієї точки зору, 
для забезпечення КС підприємств важливий 
сприятливий політичний і соціально-економіч-
ний клімат, який створений на макрорівні. КС 
країни також залежить від уміння вибудовува-
ти ефективні ланцюжки створення доданої вар-
тості всіх господарюючих суб'єктів, їх здатності 
розвивати і створювати переваги в конкуренції 
і впливати на формування в державі на еконо-
мічну політику. У країнах, які недавно взялися 
за побудову економічних відносин на принципах 
ринку, відзначається вплив між державою і під-
приємствами один на одного і формування фак-
торів КС. Таким чином, макрорівневі фактори і 
показники конкурентоспроможності відобража-
ють збалансованість грошово-кредитної політи-
ки, стан господарської системи і інвестиційний 
клімат. Мезорівневі фактори спрямовані на сис-
тематичне поліпшення показників ефективності 
та застосування в науково-виробничих галузях. 
Мікрорівневі фактори конкурентоспроможнос-
ті відображають особливості організації допо-
міжних і основних бізнес-процесів промислового 
підприємства. Очевидно, що чинники, що визна-
чають конкурентоспроможність на рівні галузі, 
регіону і країни, по відношенню до конкуренто-

спроможності підприємства будуть зовнішніми, 
що надають як непрямий, так і прямий (хоча в 
ряді випадків і сильний) вплив. Традиційно до 
числа внутрішніх факторів, що визначають КС 
підприємства (мікроКС), відносять наступне: 

1) якість виробленої продукції і управління; 
2) кваліфікацію персоналу і виробничий по-

тенціал підприємства; 
3) фінансовий стан підприємства і ризики ді-

яльності та інші фактори. 
Очевидно, що наведені вище фактори не є за-

лежними. Наприклад, оцінка якості управління 
передбачає, як правило, визначення кваліфікації 
персоналу; якість виробленої продукції залежить 
від виробничого потенціалу і організаційно тех-
нічного рівня підприємства; одна з інтегральних 
характеристик результативності управління – 
це фінансовий стан підприємства. Для оцінки 
КС підприємства, що проводиться для груп заці-
кавлених суб'єктів, безліч оціночних показників 
може охоплювати як одну групу показників, що 
належать до одного класифікаційного виду, так і 
сукупність показників різнорідних груп. Класи-
фікація показників і чинників конкурентоспро-
можності підприємства може бути проведена: 

1) по відношенню до підприємства (зовнішні і 
внутрішні); 

2) по впливу на вартість (прямого і непрямого); 
3) за місцем виникнення (виробничі, продук-

тові, організаційні, державні, ринкові); 
4) за силою впливу або потенціалу (сильні і 

слабкі); 
5) за складністю (прості, складові, комплексні); 
6) за ступенем керованості (складнокеровані, 

легкокеровані, некеровані, керовані); 
7) по бізнес-процесам (маркетингові, виробничо-

технологічні, фінансово-економічні, організаційні). 
Недоцільно використовувати для оцінки конку-

рентоспроможності підприємства тільки наведе-
ний набір показників. З урахуванням інституціо-
нального підходу, необхідно враховувати інтереси 
всіх економічних суб'єктів і цільовий характер. 
Цю сукупність показників не можна розглядати 
як показники ефективності здійснення фінансово-
економічних, маркетингових, виробничо-техноло-
гічних, організаційних бізнес-процесів. Якщо сьо-
годні в питаннях оцінки конкурентоспроможності 
продукції досягнуто намічені успіхи, розроблено 
оптимальні методики оцінки конкурентоспромож-
ності ідентичних робіт, товарів і послуг, то з оцін-
кою конкурентоспроможності підприємств справа 
йде складніше. У той час як певні кроки в цьому 
напрямку робилися і робляться, в даний час не-
має універсальної методики комплексної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. Тому іс-
нує необхідність в оцінці конкурентоспроможності 
того чи іншого підприємства. Вивчення умов кон-
куренції і конкурентів в галузі в першу чергу під-
приємству потрібно для того, щоб визначити не-
доліки та переваги перед конкурентами і зробити 
висновок успішної власної конкурентної стратегії 
і збереження конкурентної переваги. Визначен-
ня підприємства конкурентоспроможними – це 
невід'ємний елемент фінансово-господарської ді-
яльності будь-якого господарського суб'єкта. 

Оцінка господарюючого суб'єкта конкуренто-
спроможності необхідна в наступних цілях: 
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1) розробки заходів по підвищенню конку-
рентоспроможності та вибору контрагентів для 
спільної діяльності; 

2) складання програми виходу підприємства 
на нові ринки збуту; 

3) здійснення інвестиційної діяльності та дер-
жавного регулювання економіки. 

Як правило, виконання оцінки конкуренто-
спроможності підприємства переслідує одну 
мету – визначити положення підприємства на 
досліджуваному ринку. На даний момент не іс-
нує універсальної методики комплексної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. На нашу 
думку, це зумовлено тим, що пропоновані під-
ходи мають відмінну рису цілу низку недоліків. 
Велика частина методик, основоположна на роз-
критті чинників, визначає конкурентоспромож-
ність господарюючих суб'єктів, при цьому акцент 
робить на виявленні великої кількості цих факто-
рів, формуванні їхнього списку. Після цього виді-
лені чинники за допомогою різних математичних 
методів обробляються. Проте, є відкритою систе-
ма факторів конкурентоспроможності підприєм-
ства, а безліч елементів цієї системи – нечітки-
ми. Проведені автором дослідження [7] показали, 
що конкурентоспроможність підприємства, мож-
ливо, охарактеризована в результаті і зведена 
до оцінки його стратегічного позиціонування і 
операційної ефективності. Визначивши шукані 
величини як коефіцієнти, зведемо їх в єди-ний 
показник і проведемо оцінку конкурентоспро-
можності. Операційна ефективність передбачає 
виконання схожих видів діяльності краще, ніж 
виконують конкуренти, при цьому забезпечуючи 
отримання прибутку, яка виступає як результат 
і критерій операційної ефективності. Зіставлен-
ня обсягів прибутку обумовлює нездійсненність 
зіставлення підприємств з різними масштабами 
діяльності і свідомо більшу конкурентоспромож-
ність великих підприємств. Отже, необхідно зі-

ставити не суму прибутку, а «прибутковість» фі-
нансово-господарської діяльності. Рентабельність 
реалізації та виробництва продукції можна роз-
глядати як показник прибутковості, визначаючи 
як співвідношення прибутку від реалізації про-
дукції до витрат, виробленим для її реалізації та 
виробництва. Проте, оцінка операційної ефектив-
ності за принципом рентабельності по прибутку 
носить знакозмінний характер, що буде змінюва-
ти показник конкурентоспроможності (приклад: 
оцінка операційної ефективності може мати одне 
й те саме від'ємне значення як у разі збитковості 
даного підприємства і прибутковості вибірки, так 
і в разі прибутковості розглянутого підприємства 
і збитковості вибірки, тоді як наведені ситуа-
ції мають абсолютно різний економічний зміст). 
Найбільш ємним і універсальним показником 
операційної ефективності є відношення виручки 
від реалізації продукції до витрат, які здійсню-
ються для її реалізації та виробництва. 

Висновок. На підставі проведеного досліджен-
ня можна зробити висновок про те, що оцінка 
конкурентоспроможності завжди ймовірна. При 
її визначенні використовується безліч факторів 
і показників, здатних охарактеризувати кон-
курентоспроможність на макро-, мезо- і мікро-
рівнях, які дозволяють визначити умови функ-
ціонування господарської системи, перспективи 
розвитку та формування передумов успішної ді-
яльності господарюючих суб'єктів. 

Елементом зростання конкурентоспромож-
ності української економіки на світовому ринку 
можна розглядати інноваційну сферу, в першу 
чергу у всіх секторах оборонно-промислового 
комплексу. В умовах браку грошово-фінансових 
ресурсів для підтримки науки і промислових 
НДДКР в Україні можна здійснювати страте-
гічний правильний вибір селективної підтримки 
тих наукових розробок, які дозволять подолати 
Україні відставання від розвинених країн.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА БАЗЕ ИННОВАЦИЙ

Аннотация
В статье анализируется система факторов и показателей, характеризующих конкурентоспособность промышленно-
го предприятия высокотехнологичной отрасли на разных уровнях управления. Для оценки конкурентоспособности 
предприятия, которые проводятся для групп заинтересованных субъектов, множество оценочных показателей могут 
охватывать как одну группу показателей, относящихся к одной классификационной вида, так и совокупность показа-
телей разнородных групп. Ситуация, сложившаяся в экономике Украины в настоящее время, требует введения допол-
нительных данных для расширения возможностей оценки конкурентоспособности страны. К таким сведениям можно 
отнести: показатели финансового состояния и финансового климата в стране. Эти данные, рассчитанные в динамике, 
позволят получить картину конкурентоспособности в виде тенденций, которые формируются. Оценка конкурентоспо-
собности выполняется различными методами и с привлечением показателей, дающих разные значения конкуренто-
способности. Показано, что для Украины проблема сохранения конкурентных позиций в мире особенно остро стоит, 
так как теряются факторы в современных условиях, обеспечивающих в будущем рост конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационные предприятия, показатели, факторы, конкурентный рынок.
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COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
ON THE INNOVATIONS BASIS

Summary
The article analyzes the system of factors and indicators that characterize the competitiveness of an industrial enterprise 
in the hightech industry at different levels of government. To assess the competitiveness of enterprises that are conducted 
for groups of stakeholders, a variety of evaluation indicators can cover both one group of indicators belonging to the same 
classification type and the set of indicators of heterogeneous groups. The current situation in the Ukrainian economy re-
quires the introduction of additional data to expand the ability to assess the country's competitiveness. Such information 
can include: indicators of the financial situation and the financial climate in the country. These data, calculated in dynam-
ics, will provide a picture of competitiveness in the form of trends that are formed. Competitiveness assessment is carried 
out by various methods and with the use of indicators that give different values of competitiveness. It is shown that the 
problem of preserving competitive positions in the world is especially acute for Ukraine, as factors are lost in modern 
conditions that ensure the growth of competitiveness in the future.
Key words: competitiveness, innovative enterprises, indicators, factors, competitive market.
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КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СПОСІБ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У статті, спираючись на власну методологію проведення аудиту внутрішніх комунікацій, досліджено їх стан на 
вітчизняних підприємствах. Визначено щільний зв'язок між рівнями розвитку комунікацій та вмотивованості пер-
соналу. Автори відзначають, що в цілому на вітчизняних підприємствах ситуація щодо ефективності внутрішніх 
комунікацій має позитивні ознаки й є не гіршою за аналогічні оцінки зарубіжних компаній. Разом з тим, дослідники 
рекомендують приділяти більшу увагу налагодженню комунікації між працівником та вищим керівництвом, якості 
каналів інформування аби усунути існуючі недоліки.
Ключові слова: внутрішні комунікації, аудит стану комунікацій, мотивація персоналу, замученість персоналу.

Постановка проблеми. Мотивація персона-
лу – важливе завдання будь-якої організації, 
реалізувати яке можливо різними способами, 
серед яких побудова ефективної системи кому-
нікацій – базова. Оскільки якісне управління бу-
дується на принципах прозорості, єдності ціннос-
тей команди, доступності необхідної інформації, 
то роль комунікацій посилюється. Адже за умо-
ви сформованих комунікативних мереж (кана-
лів) усі члени команди продуктивно спілкуються 
між собою, що сприяє прийняттю виважених рі-
шень, розв’язанню конфліктів, тощо. Так, Кірті 
Раджанс [3] писав, що за умови правильно по-
будованої системи комунікацій, працівники час-
тіше рекомендують її своєму оточенню, якісніше 
виконують роботу й, таким чином, покращують 
HR – бренд компанії. Так само Келлі Бертон [3] 
відзначала, що комунікації є важливою складо-
вою мотиваційної системи, оскільки дозволяють 
покращувати рівень замученості та лояльності 
працівників організації. Наші дослідження також 
підтверджують той факт, що комунікації – це 
основна компонента успішної системи мотивації 
персоналу. Ефективна внутрішня комунікація 
створює загальне позитивне ставлення до ком-
панії і роботи в цілому. Люди показують кращі 
результати, якщо вони можуть спілкуватися та 
повністю довіряти один одному. Працівник, який 
перебуває в здоровій взаємодії зі своїм робото-
давцем та колегами, отримує задоволення від 
трудового процесу, є щасливим та вмотивованим, 
що призводить до підвищення продуктивності 
праці та більшої концентрації уваги на робочих 
завданнях. Збереження гарних відносин з пра-
цівниками може бути основною складовою успіху 
організації. Разом з тим, деякі компанії в Україні 
не мають якісної системи мотивації через відсут-
ність налагодженої системи комунікацій.

Вагомий внесок у вирішення теоретичних і 
практичних аспектів проблеми побудови системи 
комунікацій зробили вітчизняні та зарубіжні на-
уковці, такі як: П. Аргенті, Т. Дрідзе, М.А. Йохна, 
Е. Кассірер, Й. Корнеліссен, С. ван Ріел, В. Рі-
зун, Е. Сколс, Л. Сміт, В. Стадник, Є. Тихомирова, 

М. Туріянська, А. Химченко, О. Холод, А. Хме-
ленко, Ф. Хміль, Т. Чунихіна, О. Шканова та ін. 
Наприклад, зарубіжні дослідники П. Аргенті і  
С. ван Ріел пропонують розглядати внутрішньо-
організаційні комунікації як частину корпоратив-
них комунікацій, що охоплюють комунікації зі 
співробітниками (employee communication), внут-
рішній маркетинг, внутрішні відносини, кадрові 
комунікації (staff communication) [11]. Більшість 
авторів доводить, що спілкування в організації є 
відображенням корпоративної культури, моралі, 
які впливають на продуктивність праці. Зокрема, 
вважають, що недосконала внутрішня комуніка-
ція – основна причина того, що не відбуваються 
зміни в компанії [4]. Тож, зважаючи на суттє-
вий вплив комунікацій на розвиток компаній, а 
також ураховуючи те, що більшість компаній в 
сьогоднішніх умовах реалізують програми змін, 
трансформацій, завдання побудови ефективних 
комунікацій, котрі б мотивували працівників до 
продуктивної праці, є вкрай актуальним. 

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз стану внутрішніх комунікацій у вітчизняних 
компаніях та окреслення напрямів мотиваційного 
впливу цієї системи на поведінку персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внутрішня комунікація і мотивація працівників 
існують нерозривно. Відповідно до теорії «ефек-
тивних комунікацій» [9] будь-які розходження в 
думках між керівництвом та працівниками є ре-
зультатом нерозуміння, котре виникає через не-
достатньо ефективні комунікації. А це може при-
звести до зниження мотивації (через розбіжності 
у цілях працівника і компанії) та конфліктам.

Більшість авторів досліджуючи способи ко-
мунікацій, зосереджують увагу на ефективності 
кожного з них [5; 7]. Тому ми вважаємо за до-
цільне групувати різні види комунікацій залежно 
від їх цілей та способів реалізації (таблиця 1).

Представлена таблиця дозволяє здійснити 
аудит внутрішніх комунікацій та виявити чи 
співробітник поінформований про те, що відбу-
вається в компанії, про зміст ключових проектів, 
розуміє плани компанії (продуктові, маркетинго-
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ві, фінансові і т.д.) та свою роль в їх досягненні, 
знає імена й обличчя ключових людей. Тож, ком-
панія за результатами такого аналізу зможе ви-
явити які з способів комунікацій виконують свою 
роль, а на які треба звернути особливу увагу, по-
чати поступово впроваджувати, використовуючи 
інші інструменти.

Здійснюючи аудит системи комунікацій ком-
панії необхідно пам’ятати, що найбільш ефек-
тивним каналом передачі інформації є усне 
спілкування. Його ефективність зумовлена тим, 
що, по-перше, особисті комунікації допомагають 
створити взаємозв'язок між співрозмовниками. 
По-друге, письмова критика викликає сильні-
ші емоційні прояви, ніж усне висловлювання 
негативних моментів, оскільки наживо легше 
можна прослідкувати реакцію на коментар та 
пом’якшити в разі потреби удар. Крім того, по-
хвала і компліменти, виражені особисто більше 
вражають, ніж якщо вони представлені лише в 
письмовій формі [6; 10]. Також при особистому 
контакті (Face-to-face комунікації)працівники 
мають змогу задавати важливі для них питання, 
керівник в свою чергу може все пояснити та влад-
нати непорозуміння. Подібний спосіб спілкування 
створює довірливу атмосферу в колективі та на-
лагоджує комунікації між працівниками різних 
рівнів [12]. Підтвердженням вагомості прямого 
спілкування є дослідження Deloitte, проведене в 
2017 році. Так, було виявлено, що лише 

14% компаній вважають ефективними вну-
трішні комунікації, тому що 77% стверджують, 
що електронна пошта більше не є життєздатним 
інструментом ефективних комунікацій [1].

Усе це доводить, що варто змінювати фор-
мати комунікацій. І сьогодні, таким новим фор-

матом стає корпоративний інтранет-портал [8].  
Метою інтранет є сприяння внутрішньому спіл-
куванню, обміну новинами в організації. Як 
зазначають дослідники, корпоративна мере-
жа є компонентою мотивації персоналу, роз-
витку взаємозв’язків в команді. Втім, необхід-
но враховувати фактор доступності. Разом з 
тим, популярними залишаються такі форма-
ти спілкування, як паперові видання. Зокрема 
ПАТ «Укрзалізниця» розповсюджує корпора-
тивну газету «Магістраль». В ній міститься як 
інформація про важливі події компанії, її стра-
тегічні цілі, так і цікава інформація про історію 
залізничного транспорту, культуру, започатко-
вано рубрики зі підвищення рівня освіченості 
громадян – користувачів послуг та персоналу. 
За нашим спостереженням корпоративне ви-
дання може бути ефективним інструментом мо-
тивації персоналу. Адже дозволяє сформувати 
спільне бачення цілей компанії, відчути праців-
никам «близькість» до управління організацією 
та турботу про спільне майбутнє. Разом з тим, 
це досить дорогий спосіб спілкування. 

З метою дослідження стану розвитку вну-
трішньокорпоративних комунікацій в вітчизня-
них компаніях нами було проведено опитування. 
У ньому взяли участь близько 200 працівників 
різного віку та професійного рівня. Розподіл 
компаній за сферою діяльності, в яких працю-
ють респонденти виглядає так: торговельні під-
приємство (оптово-роздрібна торгівля) – 75%, 
промислові – 13%, IT-сфера – 8%, інше – 4%. 
Респонденти дали суб’єктивну відповідь щодо 
задоволеності деякими складовими управління 
системи внутрішньої комунікації в своїх компа-
ніях (рис. 1).

Таблиця 1
Рівні, способи комунікацій та їх спрямованість в управлінні персоналом

Рівень 
комунікацій

Спрямованість  
(для кого) Цілі Інструменти/ канали 

реалізації
Очікуваний 

ефект

Корпоративний 
(стратегічний) Весь персонал

Поширення цілей, політики, 
планів і бюджету організації 
або відділу 

Зустрічі face-to-face, 
розробка  
та впровадження 
корпоративних стандартів

Достовірна 
повна 
інформація про 
цілі та завдання 

Комунікації  
від керівника 
до підлеглого 

Весь персонал

Забезпечити зрозумілі  
і точні вказівки, необхідну 
мотивацію для їх виконання 
працівниками

Корпоративні зібрання, 
наради, виступи 
керівництва, зустрічі 
face-to-face

Коректність 
виконання 
завдань 
підлеглими

Корпоративний 
(управлінський)

Топменеджмент, 
керівництво

Гарантувати, що менеджери 
мають адекватні можливості 
впливати на прийняття 
рішень в організації або 
відділі з питань, що входять 
до їх компетенції

Корпоративний інтернет-
портал, забезпечення 
ефективного зворотнього 
зв’язку

Залученість 
персоналу

Корпоративний 
(контроль)

Аналітичні 
підрозділи, 
керівництво

Дати можливість керівництву 
контролювати і управляти 
виконанням роботи, щоб, 
за необхідності, коригувати 
ситуацію

Моніторинг, оцінювання 
персоналу, корпоративні 
нагороди, інформаційні 
дошки

Своєчасне 
виявлення 
недоліків, 
ризиків

Корпоративний 
(оперативне 
управління)

Департамент 
HR (розвитку 
і мотивації 
персоналу); 
керівництво

Гарантувати, що: 
1) працівникам надано 
можливість висловити свої 
пропозиції та побоювання; 
2) компанія в змозі виправити 
свої плани виходячи з цих 
зауважень

Корпоративний 
інтранетпортал, 
забезпечення 
ефективного зворотнього 
зв’язку, анкетування, 
інформаційні дошки

Своєчасне 
виявлення 
недоліків, 
ризиків; 
удосконалення 
мотивації 
працівників

Джерело: побудовано авторами на основі [1]
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На рис. 1 можна помітити, що працівники 
найбільше задоволені своєю поінформованістю 
щодо цілей та стратегії організації з боку керів-
ництва (91,79%). Подібна ситуація виявляється 
позитивною, тому що повідомлення керівництва 
про цілі та стратегію компанії суттєво впливають 
на організаційну культуру в цілому. Через те, що 
організаційні плани та стратегії можуть змінюва-
тися, важливо вчасно повідомляти про будь-які 
коригування бізнес-цілей та бачення організа-
ції. Також корисно час від часу нагадувати ор-
ганізаційні цілі, навіть якщо вони залишаються 
незмінними, оскільки послідовні повідомлення 
сприяють єдності в команді та позитивному мо-
ральному стану працівників. Прозорі організації 
підтримують відкриті взаємозв’язки, які можуть 
мотивувати працівників до творчості та інновацій 
через призму співпраці. Одностороння комуніка-
ція передбачає адміністративні настанови або ви-
моги, а не діалог і може зашкодити сприятливій 
трудовій атмосфері, в результаті чого працівни-
ки почуваються ізольованими та втрачають мо-
тивацію.

Задоволені ставленням безпосереднього ке-
рівника до своїх пропонованих ідей 91,28% пра-
цівників. Завдяки тому, що керівництво цінує 
пропозиції та готове до них дослухатися співро-
бітник починає відчувати більшу свою причет-
ність та значимість виконуваних ним завдань. 
Крім того, така тактика вигідна і дієва для ком-
панії, тому що найбільш ефективні ідеї можуть 
бути сформовані лише тими людьми, які безпо-
середньо зіштовхуються щодня з трудовими ви-
кликами.

Хороші взаємини з колегами впливають на 
успіхи, якість роботи, соціально-психологічний 
клімат в колективі. Задоволені своїми стосунка-
ми на роботі 89,69% опитаних. Ефективні робочі 
відносини – це вагома складова успіху і вдово-
лення трудовим життям. Вони формують базу 
для просування, зростання зарплати та досяг-
нення поставлених цілей. Тому, повагу в органі-
зації важливо включати до корпоративного ко-
дексу або цінностей компанії.

Стимулювання позитивних відносин, підтрим-
ка керівника сприяє веденню конструктивного 
діалогу, обміну ідеями та надання зворотного 
зв'язку щодо результатів. З посиленням подібної 
поведінки начальника працівники стають більш 
вмотивованими, показують вищі результати, 
зменшуються випадки звільнень за власним ба-
жання, що знижує загальний показник плинності 
кадрів в організації та пов'язані із цим витрати. 
87,18% опитаних працівників вважають, що без-
посередній керівник в достатній мірі їх підтри-
мує і завдяки цьому якомога швидше відбуваєть-
ся досягнення успіху.

Опитування продемонструвало досить високу 
частку працівників, які задоволені отриманням 
зворотного зв’язку (85,13%). Це дуже потужний 
інструмент впливу, за допомогою якого здійсню-
ється інформаційний обмін між керівником і під-
леглими, він дозволяє керівнику отримувати ак-
туальну інформацію про наслідки управлінських 
рішень, коригувати роботу окремих співробіт-
ників і цілих підрозділів. Досвідчений керівник 
використовує зворотний зв'язок для того, щоб 
досягти максимальної ефективності взаємодії 
та результативності роботи своїх підлеглих: на-
правляє їх зусилля, виявляє причини провалів 
і низьку мотивацію співробітників, стимулює і 
надихає. Зворотній зв'язок дозволяє співробітни-
кам вносити необхідні корективи в процес вико-
нання роботи, а також виступає потужним фак-
тором мотивації, сприяючи прояву задоволеності 
результатами праці.

Довіра між працівниками та керівництвом є 
дуже важливою для їх прихильного ставлен-
ня до роботи та загальної мотивації. Приблизно 
84,46% працівників довіряють керівництву своєї 
організації. Нажаль в компаніях, в яких між пра-
цівниками та керівництвом немає довіри, часто 
спостерігаються несприятливі умови праці. Якщо 
керівництво не підтримує свого співробітника, 
можуть виникнути підозри, внаслідок яких про-
дуктивність та вмотивованість стрімко спадає. 
Співробітники можуть відчувати необхідність 
приховувати інформацію або висловлювати не-
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Налагоджена комунікація між працівниками та …

Якість корпоративних видань

Довіра між працівниками та керівництвом

Отримання регулярного зворотного зв'язку, який …

Підтримка безпосереднього керівника, необхідна …

Якість стосунків з колегами

Поважливе ставлення безпосереднього керівника …

Поінформування працівників щодо цілей та …

Задоволений Незадоволений

Рис. 1. Рівень задоволеності працівниками складових системи внутрішньої комунікації в компаніях
Джерело: побудовано автором
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вдоволення за межами робочого офісу. У разі, 
коли існують довірливі стосунки, працівникам 
надається більше свободи та гнучкості у ви-
конанні посадових обов’язків. Це підвищує за-
гальну задоволеність трудовим процесом та за-
лучення працівників. Співробітники, які несуть 
відповідальність за результати своєї праці, більш 
вмотивовані досягнути кращих показників.

Якість і рівень корпоративного видання пови-
нні бути вище будь-якого іншого корпоративного 
ЗМІ. Видання дозволяє керівництву впорядкува-
ти внутрішньокорпоративні інформаційні пото-
ки, організувати діалог між підрозділами, значно 
скоротити часові витрати і що найважливіше – 
підвищити лояльність працівників до роботодав-
ця, оскільки престижно працювати в компанії, 
де відповідально ставляться до побудови вну-
трішньоорганізаційних комунікацій. Задоволені 
якістю корпоративних видань в своїй організації 
73,58%.

З появою гнучких форм зайнятості, глобалі-
зації та технологічних досягнень, які дозволяють 
співробітникам працювати практично в будь-
якому місці, посилення зусиль в управлінні ко-
мунікаціями є критичною функцією успішної ор-
ганізації. Важливо також, щоб вище керівництво 
звернуло увагу на те, які способи спілкування 
найбільш сприятливі для їхнього конкретного се-
редовища, цілей та персоналу. Вибір неправиль-
ної технології взаємозв'язку може вплинути на 
ефективність інформації, що доноситься і відпо-
відно на кінцевий результат, задля якого здій-
снюється обмін цією інформацією.

Близько 72,68% працівників залишаються за-
доволені спілкуванням з вищим керівництвом. 
Багато організацій переходять до системи управ-
ління ефективністю, яка передбачає регулярне 
надання відгуків стосовно якості виконаної ро-
боти та відходить від проведення дискусій лише 
раз на рік. Цей підхід може допомогти посилити 

очікування працівників, простежити прогрес та 
визначити можливі проблеми на ранніх стадіях. 
Уникнення формальностей дозволить знизити 
стресові бесіди для керівників і сприятиме ство-
ренню довірливих відносин в колективі, що допо-
може працівникам відчувати необхідну підтрим-
ку. У момент, коли відділ переживає зміни або 
реорганізацію, від вищого керівництва очікується 
застосування спеціальних комунікативних нави-
чок, завдяки яким вдасться озвучити неприємні 
новини, непопулярні рішення і при цьому зберег-
ти мотивацію співробітників. Чесне спілкування є 
одним з ключових елементів управління змінами, 
а також спрямування діяльності персоналу.

За результатами аналізу стало очевидним, що 
рівень задоволеності станом внутрішніх комуні-
кацій у вітчизняних компаніях досить високий, 
однак необхідно звернути особливу увагу на не-
достатній рівень налагодження комунікації між 
працівником та вищим керівництвом, якість ка-
налів інформування аби усунути недоліки. При 
цьому про задоволеність роботою в компанії за-
галом висловили 86,5% опитаних працівників. 
Цей показник прямо пропорційно пов'язаний з 
вмотивованістю співробітників.

Задля порівняння якості налагодження кому-
нікації на українських та міжнародних підпри-
ємствах нами розглянуто результати опитуван-
ня, проведеного HR організацією SHRM (рис. 2).

Як бачимо, працівники різних рівнів віддали 
перевагу шанобливому ставленню до всіх спів-
робітників та визначають його провідним факто-
ром, що сприяє задоволеності роботою. Приблиз-
но дві третини (67%) працівників вважають цей 
чинник дуже важливим. 31% працівників були 
задоволені рівнем поваги, наданої співробітникам 
в їх організаціях. Взаємини з безпосереднім ке-
рівником залишаються значущим для 53% пра-
цівників, показник також свідчить про фінансову 
стабільність організації. Майже три чверті (74%) 

Рис. 2. Рівень важливості та задоволеності працівниками різних аспектів управління [2]
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працівників були задоволені своїми стосунками з 
безпосереднім керівником. Близько дві третини 
(64%) опитаних заявили, що мають налагодже-
ну комунікацію з вищим керівництвом, серед 
вітчизняних респондентів цей показник сягнув 
позначки 72,68%. Вважають себе добре поінфор-
мованими щодо цілей та стратегії компанії 65% 
іноземних працівників, тоді як аж 91,79% укра-
їнців відповіли стверджувально на це питання. 
Близько половини (49%) зарубіжних респонден-
тів зазначили, що повага безпосередніх керівни-
ків до їхніх ідей є дуже важливою для їх задо-
воленості роботою, 71% працівників отримують 
подібне ставлення (в Україні ж опитування по-
казало 91,28% задоволених).

Як можна помітити, на відміну від іноземців, 
українські працівники відчувають значно більшу 
задоволеність щодо відповідних складових сис-
теми комунікації. Звичайно цей факт поясню-
ється культурними особливостями спілкування, 
сприйняттям інформації, менталітетом, мотива-
ми і цінностями людей, рівнем розвитку критич-
ності мислення та іншими чинниками подібного 
розходження думок. Проте порівняльний аналіз 
цікавий тим, що він привертає увагу до вагомості 

управління внутрішніми корпоративними кому-
нікаціями та актуального стану розвитку в різ-
них середовищах.

Висновки з проведеного дослідження.  
Внутрішні комунікації як самостійна сфера ді-
яльності в рамках організації з кожним роком 
набуває все більшого значення. Саме комуніка-
ція відіграє вирішальну роль в побудові систе-
ми мотивації співробітників. Завдяки ефективно 
вибудуваній системі взаємозв’язків виявляють-
ся потреби співробітників, а канали комунікації 
служать поширенню різноманітної інформації, в 
тому числі мотивуючої. Варто констатувати, що 
внутрішні комунікації постійно і динамічно роз-
виваються. Сучасні канали зв’язку з персоналом 
ґрунтуються на застосуванні цифрових техноло-
гій, інтранет-порталах, проте не зникають з ді-
лового середовища і друковані корпоративні ви-
дання. Водночас, особливу увагу варто приділяти 
особистому спілкуванню з персоналом. Як вияви-
лось в ході дослідження українські працівники 
мають більшу задоволеність якістю комунікацій 
в компанії, ніж іноземні, проте загальна вмоти-
вованість персоналу, лояльність та залученість 
ще недостатні.
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тренних коммуникаций имеет положительные признаки и является не хуже аналогичных оценок зарубежных компаний. 
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Summary
The article is dedicated to the study of the internal communication conditional in Ukrainian enterprises. The authors 
make own methodology of conducting an audit. A tight relationship between levels of communication development and 
personnel motivation has been identified. The authors note that in general in domestic enterprises, the situation regarding 
the efficiency of internal communications has positive signs and is not worse than similar estimates of foreign companies.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ТА ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН В УКРАЇНІ

Економічна та геополітична криза, які привели до статистичного скорочення автомобілів в Україні, суттєво відобразились 
і на ринку автомобільних шин, який протягом останніх років значно впав. Інша тенденція, що супроводжує ри-
нок автомобільних шин – розвиток сегменту реставрації шин – собівартість оновленої покришки в декілька разів 
нижче, а ефективність, при низьких доходах споживачів – знаходиться на задовільному рівні. В статті розгляну-
то технологічний процес та доцільність виготовлення автомобільних шин. Наведено середньостатистичну вартість 
технологічного обладнання, яке необхідне для виробництва кінцевої продукції. 
Ключові слова: шини, автомобілі, комплектуючі частини, виробництво шин.

Вступ. Світова індустрія знаходиться в ста-
ні турбулентності, тобто на неї діють різкі часто 
непередбачувані коливання в різні боки і коли 
потрясіння на ринку стають дедалі частішими, 
це являє собою так звану нову нормальність [1]. 
Проте шинний бізнес більше ніж інші захищений 

від негативного впливу світової кризи тому що 
за останні роки на цьому ринку з’являється все 
більше і більше нових клієнтів. 

Виробництво частин для автомобілів завжди 
має перспективи розвитку. Щодня на дорогах 
стає все більше і більше автомобілів тому акту-
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альність виробництва комплектуючих до них є 
прибутковою справою. Але якщо продаж автомо-
більних аксесуарів та запчастин, облаштування 
автомийки чи автосервісу не потребує відносно 
великих грошових інвестицій, то повноцінне ви-
робництво деталей, комплектуючих, вузлів та 
агрегатів вимагає значних інвестицій, що від-
штовхує багатьох підприємців. Виробництво ав-
томобільних шин може мати успіх, але назвати 
легким такий бізнес не можна. З іншого боку, ав-
томобільні шини завжди користуються попитом, 
тому при правильні організації свого виробни-
цтва можна розраховувати на реалізацію вели-
ких об’ємів своєї продукції. 

Постановка завдання. По даних, які публіку-
ються в Європейській асоціації виробників шин 
та каучуку об’єм продажів шин щороку зростає, 
але він нестабільний та важкопрогнозований. Ко-
ливання попиту на українському ринку спосте-
рігається в усіх сегментах, проте в 2017 році в 
порівнянні з попереднім роком попит тільки на 
автомобільні шини зріс на 8%, тобто більше ніж 
20 тис. одиниць.

Однією з перешкод в досягненні успіху є до-
сить високий рівень конкуренції. Зараз на рин-
ку існує велика кількість компаній, які займа-
ються виробництвом автомобільних шин, багато 
з виробників вже мають репутацію та визнання 
серед споживачів, у зв’язку з цим підприємцю- 
початківцю важко розраховувати на значну част-
ку ринку. Серед населення відомі кілька марок 
автомобільних шин, які неодмінно асоціюються з 
якістю, при цьому багато з них є підрозділами 
або представництвами іноземних компаній. Про-
те в більшості випадків вартість продукції таких 
компаній є достатньо високою для більшості спо-
живачів, але навіть в цьому випадку на ринку 
вже представлена велика кількість шин, які від-
носять до нижчої цінової категорії.

Тому основними завданнями є оцінити доціль-
ність та ціновий сегмент виробництва. В укра-
їнського виробника є велика перевага в тому, 
що вони мають можливість суттєво знизити со-
бівартість продукції за рахунок відсутності зна-
чних транспортних витрат і митних зборів. То-
вари з-за кордону, що ввозяться на український 
ринок завжди дорожче аналогів, що дозволяє 
українським виробникам пропонувати спожива-
чам якісний конкурентоспроможний продукт з 
меншою вартістю. Але в свідомості масового спо-
живача існує впевненість в тому, що в Україні 
не можуть виготовляти якісні шини, тому ви-
робники вимушені вкладати великі гроші в мар-
кетингову компанію. З урахуванням того, що не 
всі готові займатись цим, підприємець має великі 
шанси зайняти відносно велику частину ринку. 
Слід відмітити, що якості продукції, що випуска-
ється, необхідно приділити значну увагу.

Позитивний тренд вплинув як на українського 
так і на європейського виробника. Так станом на 
2016 рік 55% попиту всіх шин на українському рин-
ку складає продукція виробництва ROSAVA [3].

Обсяг попиту на шини залежить від автопарку 
у віддалені перспективі: на рівень продажу шин 
зараз впливають показники продажу на автомо-
більному ринку 5-6 років тому, які були одними 
з найвищих в Україні за останні майже 10 років.

Протягом останніх 6 років виробництво авто-
мобільних шин в Україні поступово зростає і за 
прогнозами до початку 2019 року складе майже 
6 млн. шт. В основному в Україні виробляють шини 
для легкових автомобілів, проте останні кілька ро-
ків спостерігається тенденція збільшення об’ємів 
виробництва шин для вантажних автомобілів, ав-
тобусів та сільськогосподарської техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В наш час автомобіль став невідємною частиною 
існування людства, тому актуальність виробни-

 
Рис. 1. Динаміка попиту на автомобільні шини, шт. [2]
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цтва автомобілів та головним чином його окре-
мих комплектуючих є одним з найважливіших 
завдань для людства.

Серед дослідників, які активно займаються 
вирішенням проблеми, можна виділити Рагу-
лін В., Власов В., Бакфиш К., Хайнц Д. та інші.

Не зважаючи на значні досягнення в області 
виробництва шин, проблема з покращенням влас-
тивостей та економічна складова залишаються од-
ними з головних у розвитку цього напряму. Зважа-
ючи на вищезазначене тема статті є актуальною.

Методологія. Для визначення шляхів та спо-
собів вирішення поставлених завдань було ви-
користано статистичні дані, що дозволило про-
аналізувати ситуацію на українському ринку 
автомобільних шин.

Результати дослідження. Об’єм українсько-
го ринку експерти оцінюють у 6-7 млн. шт. шин 
в рік, що є достатньо невисоким показником, 
оскільки щорічна виробнича потужність серед-
нього заводу складає 8-10 млн. шт. шин.

Значну частину автомобільних шин Украї-
на імпортує. За даними держстатистики серед-
ній рівень імпортованих шин в Україні складає 
близько 4 млн. шт. для легкових автомобілів. 
Основними країнами-імпортерами шин для лег-
кових автомобілів в Україну є Росія, Польща, 
Корея, Білорусь та Китай.

На одній сходинці з ростом імпорту нової 
шинної продукції росте також вторинний ринок 
шин. За оцінками операторів ринку, якщо раніше 
сегмент б/в оцінювався в 15-20% від загально-
го обсягу ринку, то сьогодні за оцінками деяких 
експертів, може складати до 30% ринку. В основ-
ному українські автовласники купують шини 
вторинного ринку, які були завезені з Польщі [4].

Рівень цін на шини в Україні близький до рів-
ня цін в європейських країнах. А у відношенні 
цін преміям сегменту перевищує європейські на 
10%. На ціноутворення значно впливає динаміка 
цін на каучук, економічна ситуація в єврозоні та 
державна політика.

За даними дослідження Research&Branding 
Group більше 60% автовласників змінюють шини 
залежно від сезону. Проте значна кількість авто-
власників (20,1%) шини не змінюють. За оцінка-
ми операторів ринку, якщо 10 років тому ціновий 
фактор був основним критерієм вибору шин, то 
зараз споживачі ретельно вивчають технічні особ-
ливості шин, застосовувані інновації у виробниц-
тві шин, аналізують результати тестів і порівню-
ють запропоноване від різних виробників.

На українському ринку представлені світові 
лідери шинної індустрії такі як: Michelin, Nokian, 
Continental, Toyo, Bridgestone та інші [5].

Також за даними дослідження Research& 
Branding Group, перше місце за кількістю продажів 
в Україні належить виробнику ROSAVA.

Протягом наступних п’яти років аналітики 
Міжнародної групи по дослідженню в області 
каучуку очікують позитивної динаміки попиту в 
шинні індустрії. За цим прогнозом попит в секто-
рі первинної комплектації зросте з 379 млн. шт. 
в 2017 р. до 524 млн. шт. в 2022 р. На вторинному 
ринку очікується збільшення продажу з 805 млн. 
до 1,3 млрд. шт. шин.

Виробництво автомобільних шин представляє 
складний процес, який включає в себе роботу кіль-
кох виробничих ліній [6]. Багато виробників при 
цьому також займаються власними розробками 
сировини, хоча на перший погляд купувати вже 
готове набагато простіше та вигідніше. Але все ж 

 
Рис. 2. Популярність торгівельних марок автомобільних шин  

серед 348 опитаних у відсотковому співвідношенні [5]
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таки у більшості випадків сировина, яка надаєть-
ся сторонніми виробниками не відповідає вимогам 
якості, тому підприємцю доводиться самостійно 
підбирати компоненти та формули для виробни-
цтва шин. Більшість виробників автомобільних 
шин тримає технологію виготовлення сировини в 
секреті, тому точно сказати, які інгредієнти слід 
використовувати, неможна. В загальному випадку 
основою слугує плантаційний або природний (на-
туральний) каучук, перший є значно дешевшим 
та майже завжди використовується при виробни-
цтві шин. При цьому по якості він не поступається 
натуральному аналогу. 

Створення шин складається з кількох етапів [7]. 
На основі готового технологічного процесу відбува-
ється змішування компонентів, причому для всіх 
частин рецептура різна і потрібний різний склад. 
Лабораторія повинна слідкувати за складом суміші 
та при виявленні відхилень зупиняти процес ви-
робництва. По протяжності існує довга та коротка 
лінія, на перші відбувається виготовлення бокової 
частини та протектору, а на другі бортових кілець, 
металокорду і текстильного корду. 

Для виробництва протектору, бокової та ін-
ших частин застосовуються власні окремі лінії, 
на кожній використовується різноманітне об-
ладнання. До обладнання відносять формувачі, 
екструдери, холодильні установки, машини для 
намотування, аплікатори, обробники, змішува-
чі, таблеткові машини, чистильники, гідравлічні 
преси, вулканізатори та апарати для збору. Вар-
тість повної протекторної лінії складає приблиз-
но 6 мільйонів гривень, екструзійне обладнання 
коштує приблизно 3 мільйони гривень, лінія по 
виготовлення герметичного шару може кошту-
вати більше 10 мільйонів гривень, в залежності 
від комплектації. Середня вартість кожної ма-
шини складає не менше 500 тисяч гривень, тому 
загальна вартість обладнання може складати 
25 мільйонів гривень, а в залежності від кількості 
цехів та їх обладнання вартість може перевищу-
вати і в кілька разів.

Також слід відмітити, що обладнання виготов-
ляється на замовлення, та іноді потребує значного 
часу для виготовлення, транспортування та вста-
новлення з процесом запуску та налаштуванням об-
ладнання. До цього потрібно також додати закупів-
лю лабораторного обладнання, але воно обійдеться 
значно дешевше, середня вартість однієї лаборатор-
ної установки не перевищує 300 тисяч гривень. Зна-
чно впливає на витрати закупівля прес-форм, тому 
що розміри шин на автомобілях різні, та складають 
величезну кількість. Сюди слід додати, що кожен 
типорозмір виконується зазвичай в чотирьох варі-
антах: літні, зимові, зимові шиповані та всесезонні 
шини. Але актуально це в першу чергу для легко-
вих автомобілів. Саме тому існує велика номенкла-
тура виробів на таких підприємствах. Вартість кож-
ної прес-форми складає мінімум 30 тисяч гривень, 
на їх виготовлення також потрібен час.

Після того, як продукція вироблена і пройшла 
відповідний контроль якості, вона надходить на 
склад. Зазвичай сьогодні товар забирає сам поку-
пець, а не вивозить продавець. Проте для транспор-
тування всередині підприємства потрібен транспорт, 
до якого відносяться не тільки навантажувачі, неве-
ликі фургони, але і повноцінні вантажні автомобілі.

Висновок. Проведений аналіз дозволяє оціни-
ти попит на автомобільні шини протягом року та 
загальну кількість шин, які необхідні спожива-
чам протягом року. Результати дослідження та-
кож стосуються світових прогнозів, які вказують 
на те що попит на шини та каучук в цілому буде 
тільки зростати. 

Новизна отриманих результатів дозволяє оці-
нити доцільність виводу на промисловий ринок 
нового виробника автомобільних шин та послідов-
ність його дій. Строки окупності такої справи ся-
гають кількох років в залежності від попиту, який 
спочатку навряд чи буде високим. З іншого боку, 
якщо орієнтуватись на нижчий ціновий сегмент, то 
можливо розраховувати на цікавість споживачів 
до виготовленої продукції, тому що клієнти в цьо-
му випадку обирають не марку, а мінімальну ціну.

 

Рис. 3. Динаміка виробництва шин в Україні з 2003 по 2016 роки [5]
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Аннотация
Экономический и геополический кризис, которые привели к статистическому сокращению количества автомобилей в 
Украине, существенно отразились и на рынке шин. Другая тенденция, сопровождающая рынок шин – развитие сег-
мента реставрации шин – себестоимость обновленной покрышки в несколько раз ниже, а эффективность, при низких 
доходах потребителей – находится на удовлетворительном уровне. В статье рассмотрено технологический процесс 
и целесообразность производства автомобильных шин. Приведена среднестатистическая стоимость технологического 
оборудования, которое необходимо для производства конечной продукции. 
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Summary
The economic and geopolitical crisis which led to a statistically decrease had significantly affected the tyre market that 
has fallen considerably in recent years. Another trend that accompanies the tyre market (the development of the segment 
of tyre restoration) is that the cost price of а renewed tyre is several times lower and the efficiency is at a satisfactory 
level even for low-income consumers. This article describes the technological process and feasibility of the manufacturing 
of tyres. Data are given about the average cost of technological equipment needed to manufacture the end product. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ  
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У статті висвітлено основні складові частини інформаційного забезпечення управління. Розкрито сутність інформаційного 
забезпечення управління та його роль в життєдіяльності сучасних підприємств, впровадження інформаційного забез-
печення на всіх рівнях управління підприємством.
Ключові слова: інформаційні технології, штучний інтелект, управління, підприємницька діяльність.

Постановка проблеми. Визначальним фак-
тором ефективної підприємницької діяльності є 
повний контроль і швидке реагування на будь-
які зміни в факторах, як можуть тим чи іншим 
чином впливати на бізнес. При теперішньому 
розвитку інформаційних технологій, їх викорис-
тання в підприємницькій діяльності не достатньо 
розповсюджена.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні актуальності вико-
ристання інформаційних технологій в управлінні 
підприємницької діяльності

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кінець 20-го і початок 21-го століття ознамену-
валися насамперед науково-технічною револю-
цією в інформаційних технологіях. Імпульсом 
стало створення комерційного комп’ютера «Аль-
таір-8800». Саме він змінив стереотипи організа-
ції управління на підприємствах індустріальної 
епохи [1, с. 19]. Можливість мобілізувати та мак-
симально використати розвиток інформаційних 
тех-нологій набула вирішального в той момент 
значення. Для досягнення результатів в новому 
інформаційному середовищі стали потрібні нові 
технології. Саме вони дали нові можливості гос-
подарствам: збільшити швидкість передачі та 
обробки інформації; створювати нові види баз 
даних; вчасно приймати управлінські рішення; 
використовувати сучасні методи проектування; 
інженерну продукцію робити більш високоякіс-
ною і за нижчою ціною; покращити організацію 
управління персоналом підприємства; збільшити 
ефективність праці інженерно-технічних праців-
ників та ефективність роботи управлінців.

Для того, щоб зрозуміти значення і роль ін-
формаційних технологій в управлінні бізнесом, 
необхідно спочатку простежити еволюцію роз-
витку інформаційних технологій.

Корені сучасних систем в управлінні підпри-
ємствами лежать у 50-х рр. минулого століття.

Перший етап інформаційної революції. До по-
чатку 60-х рр. ХХ ст. використовувались ЕОМ 
першого і другого поколінь. На цьому етапі 
основним критерієм в створенні інформаційних 
технологій було раціональне використання ма-
шинних ресурсів. Метою було – максимальне 
завантаження устаткування для отримання най-
більшої користі. Досягненням у технології роз-
робки програмного забезпечення стала розробка 

оптимізуючих трансляторів та створення пер-
ших програм реального часу і пакетного режиму.

Другий етап інформаційної революції. До кін-
ця 1970-х рр. були випущені МІНІ-ЕОМ і ЕОМ 
третього покоління на інтегральних схемах.

Основним критерієм для створення інфор-
маційних технологій стала економія праці роз-
робника. Мета – створення інструментальних 
засобів для програмування. Були розроблені 
операційні системи другого покоління, які могли 
працювати у трьох режимах: реального часу, па-
кетному режимі та в розділення часу. Перший 
етап становлення сучасних систем управління 
ресурсами підприємства було створення відносно 
примітивної технології планування його потреб 
в матеріалах. Комплекс подібних розрахунків 
був реалізований та об’єднаний терміном MRP 
(Material Requirements Planning).

Плідним середовищем в розвитку технологій 
прогнозування у 1970-х рр. стали машинобудівні 
підприємства, яким з часом доводилося вирішу-
вати більш складні виробничі завдання. Комп-
лекс MRP базувався на цих виробничих планах, 
в процесі складання яких вихідною точкою було 
попит на готову продукцію або інші потреби в 
матеріалах. У ці ж роки почали активно створю-
ватися та розвиватися системи автоматизованого 
проектування і технологічної підготовки вироб-
ництва (CAM, CAD).

Третій етап інформаційної революції. До почат-
ку 1990-х рр. вже були сконструйовані персональні 
комп’ютери. Інформація в бізнесі стає ресурсом на-
рівні з матеріалами, енергією та капіталом.

Тоді ж з’явилася нова економічна катего-
рія – національні інформаційні ресурси. У 1980-
ті роки на зміну MRP першого покоління при-
йшла концепція MRP II (Manufacturing Resource 
Planning), яка вважається методологічною осно-
вою сучасних ERP-систем [2]. Цей метод вклю-
чав планування як в натуральних одиницях так 
і у вартісному вираженні, а також мав елементи 
моделювання виробничих ситуацій. До ключо-
вих функцій MRP II можна віднести управління 
складами, продажами, попитом і виробництвом, 
постачанням, а також оцінку результатів діяль-
ності підприємства (Performance Measurement).

Четвертий етап інформаційної революції. 
У 1990-тих рр. розробляються технології для ав-
томатизації знань. Метою було інформатизація 
суспільства, що дозволяє забезпечити вільний до-
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ступ кожному до будь-яких джерел інформації. 
Господарства у кінці 90-х рр. починають викорис-
товувати у своїй діяльності програмні комплекси 
ERP-систем (Enterprise Resource Planning), які 
включають в себе фінансові функції. Їх можна по-
ділити на три категорії: управлінський облік, фі-
нансовий облік і фінансовий менеджмент.

В епоху глобальної інформатизації ресурсом 
першорядної важливості стала інформація. Вона 
являє собою особливий і найбільш важливий еле-
мент організації системи управління, що є сукуп-
ністю виражених кількісно даних про фактичне 
і бажаний стан систем і підсистем підприємства, 
зовнішніх умовах його функціонування з обґрун-
туванням різних типів управлінських рішень.

Дані, необхідні для прийняття рішень, стають 
стратегічним ресурсом, під яким розуміється су-
купність економічної інформації і організаційних, 
нормативних, правових, технічних і програмних 
засобів, що забезпечують можливість збору, пе-
редачі, накопичення, зберігання та актуалізації 
інформації, а також реалізована можливість на-
дання її користувачам в відповідно до конкрет-
них запитів в зручній для них формі в задані 
терміни і за обумовленою ціною.

Інтенсивна інформатизація суспільства, без-
сумнівно, відкриває для бізнесу нові можливості, 
в той же час, обумовлюючи необхідність раціо-
нальної організації інформаційного забезпечення 
як основи для успішного розвитку малого і се-
реднього бізнесу і підвищення його ефективності.

Підприємницька діяльність відіграє най-
важливішу роль в розвитку економіки муніци-
пальних утворень, регіонів і територій, країни в 
цілому, визначаючи темпи і рівень розвитку еко-
номічних систем кожного рівня, їх стабільність і 
стійкість до кризових проявів у світовій економі-
ці і змін на світових ринках [3, с. 54].

В даний час в практиці підприємницької ді-
яльності спостерігається певний розрив між на-
копиченням і використанням інформації і знань, 
з одного боку, і практичною реалізацією роз-
витку малого і середнього бізнесу – з іншого. 
З особливими труднощами виживання у висо-
коконкурентному середовищі стикаються малі 
підприємства, тому їх конкурентоспроможність 
безпосередньо залежить від своєчасної, повної 
та доступної ринкової інформації, кваліфіковане 
володіння якої може забезпечити значну страте-
гічну перевагу перед конкурентами.

Малий і середній бізнес, крім фінансової та 
майнової підтримки, не в меншій, а скоріше на-
віть більшою мірою потребує державної підтрим-
ки в сфері інформаційного та консультаційного 
забезпечення підприємницької діяльності з ме-
тою підвищення ефективності.

Практика діяльності малих і середніх підпри-
ємств дозволяє виділити інформаційні ресурси, які  
відіграють особливу роль у розвитку малого бізнесу 
і користуються найбільшим попитом, зокрема:

1. маркетингові дослідження ринків, на яких 
діють підприємці;

2. моніторинг економічних і фінансових по-
казників, коливань цін;

3. зміни в нормативно-правовій базі;
4. системи підтримки малого підприємництва 

та відповідні державні програми і проекти;

5. прогнози і дослідження зовнішньоекономіч-
ної інформації;

6. аналітика ділової преси;
7. соціально-економічна інформація [4, с. 285].
Як правило, джерелами такого роду інфор-

маційних ресурсів є органи влади різних рів-
нів і держструктур, тому вирішити проблему 
інформаційного забезпечення підприємницької 
діяльності без державної підтримки навряд чи 
можливо. Це призводить до необхідності фор-
мування на всіх рівнях державного управління 
відповідної інформаційної інфраструктури, по-
кликаної забезпечувати зростаючі інформаційні 
потреби суб'єктів малого бізнесу в економічній та 
правовій інформації, даних органів статистики, 
виробничої, технологічної та іншої інформації. 
При цьому слід передбачити можливість повної 
або часткової компенсації витрат суб'єктів мало-
го бізнесу, пов'язаних з інформаційним обслуго-
вуванням, за рахунок коштів фондів підтримки 
малого підприємництва.

Застосування сучасних інформаційних техно-
логій в управлінні бізнесом і їх економічного об-
ґрунтування отримали значний розвиток завдяки 
науковим доробкам: С.В. Войтко, Т.В. Сакалош, 
С.Г. Діордіци, Н.С. Меджибовської, А.Г. Литвак, 
З.М. Соколовської, Н.Б. Кирич та інших [5, с. 81].

Сучачні інформаційні системи – це складні та 
взаємопов'язані обчислювальні й комунікаційні 
системи, які об'єднані в глобальні та локальні об-
числювальні мережі, що покликані задовольняти 
стрімко зростаючі потреби суспільства в інфор-
маційних системах.

В останні роки з’явилася тенденція до 
об'єднання сукупності традиційних функцій в 
управлінні з функціями управління інформацій-
ними ресурсами та системами установ. Злиття 
цих функцій в єдину управлінську систему було 
обумовлено потребою в більш досконалих мето-
дах обробки та прийому інформації в повсякден-
ній діяльності. Воно об'єктивно обумовлене рево-
люцією в галузі сучасної обчислювальної техніки, 
що сприяло доступності сучасних інформаційних 
систем, перетворивши її кінцевих користувачів 
на інформаційних менеджерів.

Врахувуючи всі зміни в архітектурі побудови 
сучасних інформаційних систем і в принципах 
організації в сучасному суспільстві змінюється 
характер взаємовідносин персоналу при здій-
снення своєї повсякденної діяльності, як в межах 
підприємства, так і в економіці в цілому. Важли-
ва роль інформаційних систем полягає в забез-
печенні високого рівня обслуговування клієнтів 
та користувачів даних систем завдяки інтеграції 
різноманітних інформаційних ресурсів.

Саме тому подальший розгляд питань інфор-
матизації в сучасному суспільстві, застосування 
останніх інформаційних технологій і побудови 
на їх базі інформаційних систем для управління 
підприємством потребує чіткого визначення та-
ких базових понять, якими є інформаційна сис-
тема та інформаційна технологія.

В сучасних умовах технології збору та обробки 
інформації орієнтовані насамперед на створення 
складних обчислювальних систем. Створення та-
ких систем обумовлене не лише накопичення та 
зберігання інформації, а максимально зблизити 
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виконавця і керівника, якому необхідно прийма-
ти управлінські рішення. Крім безперешкодного 
доступу до інформації, нові технології обміну на-
дають управлінцю можливість використовувати 
принципово нову методологію оптимізації проце-
су в прийнятті управлінських рішень.

У сучасному суспільстві бізнес, а також най-
більш динамічна його частина – малий бізнес, 
розглядається насамперед як ефективний ін-
струмент в розвитку ринкового господарства і 
економічної активності населення. Чим більше 
вмілих і здібних людей буде залучено до підпри-
ємницької діяльності, тим ефективніше викорис-
товуються ресурси суспільства й інтенсивніший 
розвиток у господарств. Ефективне ведення ма-
лого бізнесу насамперед потребує залучення су-
часних технологій для автоматизації. Для раціо-
нальної автоматизації малого бізнесу необхідно 
визначити процеси, що потребують першочерго-
вої автоматизації в ньому [6].

Все частіше використовуються різноманітні 
інформаційні системи та частково застосовується 
автоматизація процесів в управлінні. 

Необхідність в оптимізації бізнес-проце-
сів, використовуючи інформаційні технології, 
дуже важлива і необхідна, але при цьому слід 
пам’ятати, що будь-яка система автоматизації 
виконує тільки функції інструмента ефективного 
керування і буде працювати тільки в тих умовах, 
для яких вона була створена.

Досвід впровадження і використання обчис-
лювальних технологій дає змогу говорити про 
великі потенційні можливості для цієї сфери 
при вирішенні проблем суспільства. Розглядаю-

чи реальний стан впровадження інформаційних 
систем і технологій в Україні, необхідно зазна-
чити, що процеси використання технологій істот-
но відстають від зарубіжних аналогів, зокрема 
це відноситься до малого бізнесу, що зумовлене 
великою вартістю інформаційних систем. Від-
криваючи нові можливості для господарств, ін-
форматизація потребує уважного і дбайливого 
відношення [7].

Під час впровадження інформаційних систем 
на сучасних підприємствах необхідно створити 
певний алгоритм, за допомогою якого можливо 
поетапно розписати процес впровадження. 

На ринку інформаційних технологій існує ши-
рокий вибір програмного забезпечення, будь-яка 
компанія може вибрати програмний продукт в 
залежності від своїх можливостей і цілей. Вибір 
програмного забезпечення повинен базуватися на 
чіткому розумінні його можливостей і недоліків, 
усвідомленні цілей для яких воно буде застосо-
вуватися. Перспективним напрямом представля-
ється повний взаємозв'язок систем бізнес-моде-
лювання і аналізу з комп'ютерними системами 
для більш ефективного управління.

Звісно, ефективна інформатизація значно під-
вищує швидкість керування процесами соціаль-
но-економічного розвитку господарства, призво-
дить до підвищення якості та рівня прийнятих 
управлінських рішень, оперативності процесів і 
послуг, які, у свою чергу, призводять до покра-
щення соціально-економічних, культурних, на-
уково-технічних та інших показників життя.

Таким чином, застосування різноманітних мето-
дик та розробка алгоритмів впровадження інфор-

Рис. 1. Критерії впровадження інформаційних технологій
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маційних технологій дозволить бізнесу підвищити 
якість і ефективність управління в соціально-еко-
номічній сфері бізнесу в цілому за рахунок впро-
вадження сучасних систем прий няття рішень і 
підвищенні якості, оперативності інформаційних 
процесів і послуг, які, у свою чергу, призведуть до 
поліпшення соціально-економічних, науково-тех-
нічних та культурних показників життя [8].

Отже, за допомогою інформатизації та шля-
хом створення взаємозалежної системи інформа-
ційних, нормативних і інструментальних засобів 
досягається ефективне керування всіма відді-
лами на підприємстві. Використовуючи останні 
технології, підприємства мають можливість за-
планувати обсяг виробництва відносно попиту у 
режимі реального часу, виявити можливі канали 
продажів та розміщення, максимально оптимізу-
вати організаційну структуру, підвищити якість 
обслуговування і цим підвищити ефективність 
діяльності підприємства.

Створення інноваційної системи для управ-
ління підприємством можливо тільки при комп-
лексному підході, об’єднанні системи з останніми 
інноваційними досягненнями в сфері ІТ управ-
ління – PLM-техно-логіями. Завдяки впровад-
женню розробленого алгоритму вирішення про-
блем стосовно вибору інформаційних технологій 
для управління в бізнесі можливим є вибір тех-
нологій управління та оцінка результативності 
впливу цих систем на діяльність господарства [9].

Оцінка результатів впровадження інфор-
маційної технології управління в бізнесі має 
здійснюватися у двох основних напрямах. Пер-
ший – класичний – включає оцінку фінансо-
во-економічних показників, таких як аналіз 
прибутків і збитків в динаміці, ліквідності, 
фінансової стійкості, аналіз бухгалтерського 
балансу, а також оцінку ефективності інвес-
тиційного проекту. Другий напрям пов’язаний 
з аналізом зміни показників, які відобража-
ють реалізацію кліентоорієнтованої стратегії 
розвитку господарства: частки ринку, частки 
постійних клієнтів до загального обсягу клі-
єнтської бази, збільшення клієнтської бази, до-
говорів генеральних підрядників. 

Висновки з проведеного дослідження. В стат-
ті було запропоновано більш широко використо-
вувати інформаційні технології не тільки в про-
цесах підприємницької діяльності, а також в її 
управлінні, що робить її більш гнучкою до змін. 
Дана тема в епоху початку стрімкого розвитку 
інформаційних технологій та штучного інтелекту 
потребує більш ретельного дослідження та ви-
вчення. Можливості застосування штучного ін-
телекту в більш ефективному управлінні бізне-
су має велике значення так як дозволяє більш 
ефективно диференціювати бізнес. Отже, тема 
потребує більш ретельного дослідження та ви-
вчення більшої кількості можливостей, які від-
криваються при розвитку інформаційних систем.
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Постановка проблеми. Проблема зайнятості 
населення загострюється в умовах економічної 
кризи: спад обсягів виробництва призводить до 
зменшення кількості робочих місць та зниження 
попиту на робочу силу. Особливої гостроти проб-
лема зайнятості набуває в регіонах зі слабо роз-
винутими виробничими потужностями, такими, 
приміром, як Закарпаття.

Зайнятість населення як смислова категорія 
в науковому середовищі розглядається в еко-
номічному, соціальному та правовому аспекті. 
В економічному аспекті «зайнятість населен-
ня» – це фізична і розумова діяльність громадян 
зі створення суспільного продукту і є джерелом 
трудового доходу. В соціальному аспекті зайня-
тість населення передбачає насамперед потребу 
працездатного населення у праці, яка створює 
суспільний продукт. Правовий аспект категорії 
полягає у тому, що право на працю є природним 
правом людини, яке держава повинна гарантува-
ти своєму громадянинові 

За Конституцією Україна є державою соціаль-
ною, і відповідно до статті 43-ї кожен громадянин 
має право на працю, а держава зобов’язується 
створювати умови для того, щоби громадяни 
могли повністю скористатися цим правом. Дер-
жава також гарантує рівні можливості у виборі 

професії та виду трудової діяльності, реалізує 
програми професійно-технічного навчання, під-
готовки та перепідготовки кадрів відповідно до 
суспільних потреб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Сьогодні проблеми зайнятості населення та її ре-
гіонально-галузевої структури досліджують ба-
гато вчених. Зокрема, економічні питання зайня-
тості розглядали С. Бандур, В. Геєць, О. Грішнова, 
Л. Кустова, Л. Лісогор, В. Петюх. Авторами осо-
блива увага приділяється аналізу поняття систе-
ми зайнятості, нормативно-правової бази її існу-
вання, міжнародного досвіду, питання створення 
недержавних форм працевлаштування тощо. 
І. Гнибіденко та А. Колот досліджують сучасні 
тенденції та шляхи розвитку соціально-трудових 
відносин зайнятості [7]. Проблеми самозайнятос-
ті висвітлюють у працях А. Ананаєв, У. Бугал, 
В. Іванюта, В. Макевіч, М. Хом’як та інші. Разом 
з тим, окремі питання формування соціальної та 
бюджетної політики регіональними та базовими 
центрами зайнятості населення, її залежності 
від певних чинників, причин і наслідків сучасної 
ситуації потребують більш детальніших та глиб-
ших досліджень.

Метою даного дослідження є здійснення ана-
лізу стану та динаміки показників зайнятості 
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населення в Закарпатській області, виявлення 
позитивних і негативних тенденцій, визначення 
специфіки діяльності регіональних та базових 
центрів зайнятості (на прикладі Ужгородського 
міського центру зайнятості). 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Трансформаційні процеси, що відбуваються 
в національній економіці протягом усього часу 
становлення української незалежної держави, а 
також глобальні (2008 р.) і локальні (2014 р.) еко-
номічні кризи привели до зниження рівня еконо-
мічної зайнятості, і як наслідок – до зниження 
рівня життя переважної частини населення та 
зменшення його платоспроможності. Соціаль-
но-економічний розвиток України уповільнив-
ся (країна входить у трійку найбідніших країн 
Європи), перехід на ринкові відносини занадто 
затягнувся, що спричиняє актуалізацію проблем 
ринку праці, зокрема й зайнятості населення. 
Різкий спад економічних зв’язків з Росією після 
2014 р., на ринок якої переважно була зорієн-
тована вітчизняна важка (і не тільки) промис-
ловість, нерівномірності виходу з кризи окремих 
галузей і підприємств, що посилює дисбаланс 
економіки, відсутність державних (і, відповідно, 
регіональних) довгострокових стратегій та про-
грам соціально-економічного розвитку – всі ці 
чинники обумовлюють неминучі диспропорції 
національного ринку праці [1, с. 127].

Незбалансований розвиток економіки регіонів 
в Україні, неоднорідність їх соціально-економіч-
ного становища, перебіг кризових явищ в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства посилюють 
асиметрію регіонального розвитку. Актуальність 
даного дослідження обумовлена необхідністю 
визначення економічних показників зайнятості 
населення м. Ужгорода як «економічного локо-
мотива» Закарпатської області. Серед регіонів 
України за рівнем зайнятості населення на кі-
нець 2017 року Закарпатська область із показ-
ником 53,8% посідає 21 місце (лідер рейтингу 
Київ – 61,8%), в той час як за рівнем безробіття 
із показником 9,9% область займає 10 позицію 
(лідирує Харківська область – 6,0%) [2]. Рівень 
зайнятості в Закарпатті охоплює ледь більш по-
ловини працездатного населення, отже це саме 
той регіон, де потреба в створенні достатнього об-
сягу робочих місць є найбільш значущою, а насе-
лення потребує як державної, так і регіональної 
підтримки в розвитку виробничої та соціальної 
інфраструктури території. Відповідно, й діяль-
ність обласного та базових (міських, районних) 
центрів зайнятості повинна «заточуватися» під 
специфічні проблеми регіонального ринку праці.

Зайнятість населення належить до основних 
макроекономічних показників і є головною скла-
довою соціально-економічної політики держави. 
Згідно із Законом України “Про зайнятість на-
селення”, зайнятість – це “не заборонена законо-
давством діяльність осіб, пов’язана із задоволен-
ням їх особистих та суспільних потреб з метою 
одержання доходу (заробітної плати) у грошовій 
або іншій формі, а також діяльність членів однієї 
сім’ї, які здійснюють господарську діяльність або 
працюють у суб’єктів господарювання, заснова-
них на їх власності, у тому числі безоплатно” [3]. 
З метою створення умов для максимально мож-

ливої зайнятості населення, підвищення її про-
дуктивності, забезпечення необхідного захисту 
безробітних членів сімей, які перебувають на їх 
утриманні, розробляється державна політика за-
йнятості. Головним органом у системі централь-
них органів виконавчої влади з формування та 
реалізації державної політики зайнятості насе-
лення є центральний орган виконавчої влади у 
сфері соціальної політики. На регіональному та 
місцевому рівнях реалізацію державної політи-
ки забезпечують місцеві державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування, а також регі-
ональні та базові центри зайнятості Державної 
служби зайнятості.

За даними Державної служби статистики 
України, у 1-му півріччі 2018 р. продовжилося 
зниження активності населення – 17,748 млн. осіб 
проти 17,854 млн. осіб у 2017 році [4]. Ця ж тен-
денція зберігається і в Закарпатській області: 
чисельність економічно активного населення ві-
ком від 15 до 70 років у 1-му півріччі 2018 р. 
становила 551,7 тис. осіб проти 554,5 тис. осіб у 
2017 р. В той же час, чисельність зайнятого на-
селення у Закарпатській області в середньому за 
1-е півріччя 2018 року становила 497,2 тис. осіб 
(проти 496,3 тис. осіб у 2017 році) [5].

Цікавою видається динаміка активності насе-
лення області протягом останнього десятиліття, 
що відображено на рисунку 1. Як бачимо, «вил-
ка» між активним та незайнятим населенням 
краю помітно зростає з 2013-го року, що зумов-
лено постреволюційною економічною стагнацією.

Рівень зайнятості в області становив 54,0%  
(за відповідний період 2017 року – 53,6%). Чи-
сельність безробітного населення станови-
ла 54,5 тис. осіб (за 1 квартал 2017 року – 
56,4 тис. осіб). Рівень безробіття (за методологією 
Міжнародної організації праці) становив 9,9% 
економічно активного населення (за відповідний 
період 2017 року – 10,2%) [5].

Протягом січня-червня 2018 року роботодав-
цями області було подано інформацію про запла-
новане масове вивільнення 1,5 тис. працівників, 
що на 3,1% більше, ніж у січні-червні 2017 року. 
Із загальної кількості попереджених про масове 
вивільнення 39,1% становили працівники дер-
жавного управління й оборони, обов’язкового со-
ціального страхування; 19,5% – охорони здоров’я 
та надання соціальної допомоги; 18,4% – освіти; 
10,4% – інформаційної та телекомунікаційної 
галузі; 4,6% – водопостачання, каналізації, по-
водження з відходами; 4,3% – сфери операцій з 
нерухомим майном; 2,3% – будівництва; 1,0% – 
транспортної галузі, складського господарства, 
поштової та кур'єрської діяльності; 0,2% – сфери 
професійної, наукової, технічної діяльності; по 
0,1% – торгівлі та ремонту і сільського, лісового 
та рибного господарства [5].

Реалізацію завдань, пов’язаних із соціальним 
захистом населення від безробіття, сприянням 
громадянам у підборі підходящої роботи, на-
данням матеріального забезпечення та соціаль-
них послуг, професійної орієнтації, наданням 
послуг роботодавцям щодо добору працівників 
та інформаційно-консультаційних послуг, а та-
кож реалізацією інших завдань, визначених за-
конодавством у сфері зайнятості населення та 
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загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, покладено 
на Державну службу зайнятості України (ДСЗУ), 
яка об’єднує 583 центри зайнятості по всій кра-
їні. Всі відділення Служби працюють за єдиною 
схемою надання послуг [2].

Перший (базовий) рівень – це районні, місь-
кі, міськрайонні, районні в містах центри зайня-
тості, які безпосередньо приймають громадян і 
надають їм послуги згідно з чинним законодав-
ством про зайнятість.

Районні, міські та міськрайонні (базові) цен-
три зайнятості є робочими органами виконавчої 
дирекції Фонду загальнообов’язкового держав-
ного страхування на випадок безробіття, ство-
рені для реалізації державної політики у сфері 
зайнятості населення. Базові центри зайнятос-
ті входять до системи ДСЗУ, підпорядковані 
та підконтрольні обласним центрам зайнятості, 
підзвітні районним (міським) державним адмі-
ністраціям, районним (міським) радам народних 
депутатів. У своїй діяльності центри керується 
Конституцією та законами України, постановами 
Верховної ради України, указами та розпоря-
дженнями Президента України, декретами, по-
становами, розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, наказами та інструкціями Мінпраці, 
Статутом Фонду та рішеннями наглядової ради 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття, ін-
шими нормативно-правовими актами, наказами, 
розпорядженнями та інструкціями Державного 
центру зайнятості.

Служба зайнятості кожної області складаєть-
ся з обласного центру зайнятості, базових центрів 
зайнятості (районних, міськрайонних, міських), 
інспекції по контролю за додержанням законодав-
ства про зайнятість населення, при наявності – 
навчального центру державної служби зайнятості.

Ужгородський міський центр зайнятості є ор-
ганом Державної служби зайнятості та робочим 
органом виконавчої дирекції Фонду загальноо-
бов’язкового державного соціального страхуван-
ня на випадок безробіття у м. Ужгороді і без-

посередньо підпорядковується Закарпатському 
обласному центру зайнятості.

Основними завданнями міського центру зай-
нятості є:

– Реєстрація, перереєстрація та ведення облі-
ку громадян, які шукають роботу та безробітних;

– Надання особам, які звертаються до цен-
трів зайнятості соціальних послуг;

– Здійснення виплати матеріального забезпе-
чення;

– Надання роботодавцям послуг щодо добору 
працівників, інформаційно-консультаційних послуг;

– Організація у т.ч. за кошти Фонду, профе-
сійної підготовки або перепідготовки, підвищен-
ня кваліфікації;

– Здійснення профілактичних заходів, спря-
мованих на запобігання настанню страхових ви-
падків;

– Контроль за додержанням законодавства 
про зайнятість та загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття всі-
ма підприємствами, установами та організаціями;

– Забезпечення цільового використання ко-
штів Фонду відповідно до затвердженого кошто-
рису видатків;

– Контроль за правильністю витрат за стра-
хуванням на випадок безробіття, розслідування 
страхових випадків; 

– Підготовка пропозицій до проекту бюджетної 
програми регіонального центру зайнятості, зокре-
ма щодо визначення обсягів надання соціальних 
послуг незайнятому населенню та безробітним;

Центр у процесі виконання покладених на ньо-
го завдань взаємодіє з обласним центром зайня-
тості, відповідними підрозділами місцевих органів 
державної виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування, місцевими об’єднаннями 
організацій роботодавців, Закарпатським тери-
торіальним профспілковим об’єднанням праців-
ників соціальної сфери та іншими організація-
ми профспілок та їх об’єднаннями на місцевому 
рівні, громадськими організаціями, фізичними 
особами, які використовують найману працю, та 
окремими громадянами.
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Рис. 1. Динаміка активності населення Закарпатської області
Джерело: побудовано автором за даними [5]
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Структура, штатний розпис, кошторис видат-
ків центру затверджується регіональним центром 
зайнятості. Діяльність структурних підрозділів 
центру регламентується відповідними Положен-
нями, що також затверджуються регіональним 
центром зайнятості. Посадові обов’язки працівни-
ків центру регламентується посадовими інструк-
ціями. Працівники центру не можуть розголошу-
вати конфіденційну інформацію, крім випадків, 
передбачених законодавством України. Послуги 
населенню центр надає безкоштовно. Діяльність 
центру фінансується за рахунок коштів Фонду. 
Центр є юридичною особою, має самостійний ба-
ланс, рахунки в органах Державного казначей-
ства, штамп і печатку із зображеннями Держав-
ного Герба України та своїм найменуванням. 

Штатна чисельність працівників становить 
28 осіб; структурний розподіл штату наведено у 
таблиці 1.

Таблиця 1
Штат Ужгородського міського центру 

зайнятості

№ Найменування
К-сть 

штатних 
одиниць

1. Директор 1
2. Заступник директора 1
3. Провідний юрисконсульт 1

4. Відділ організації працевлаштування 
населення 8

5. Відділ активної підтримки безробітних 4
6. Відділ взаємодії з роботодавцями 8
7. Відділ бухгалтерського обліку 4
8. Обслуговуючий персонал 1

За звітний період валюта балансу міського цен-
тру зайнятості зменшилась на 66104,63 грн. або 

на 4,20%. Водночас скоротилась дебіторська за-
боргованість – у сумі 69814,44 грн або на 65,95%; 
грошові кошти та їх еквіваленти – 61,19%. Сума 
забезпечення наступних витрат і платежів змен-
шилась на – 369,89 тис. грн. (25,48%). Сума поточ-
них забов’язань в тому числі позик, на погашених 
в строк та кредиторська заборгованість зросла на 
129952,48 грн. або на 36,91%. В цілому можна зро-
бити висновок, що якість балансу на кінець періоду 
в порівнянні з початком знизилась (дивись табл. 2).

Фактичні видатки Ужгородського міського цен-
тру зайнятості за 2018 рік склали 42088649,00 грн. 
У структурі видатків найбільшу питому вагу займає 
допомога на поховання, яка у 2018 році зменшилася 
на 47,66%. Також зменшились видатки на допомо-
гу по безробіттю у сумі, яка склала 112500,00 грн. 
(0,68%); одноразова виплата допомоги по безробіт-
тю для зайняття підприємницькою діяльністю – 
64800,00 грн. (26,23%); організація громадських робіт 
для безробітних – 52000,00 грн. (29,38%).

В умовах зростання вимог роботодавців до 
якості робочої сили, служба зайнятості органі-
зовує професійну підготовку кваліфікованих 
кадрів на конкретні робочі місця. В порівнянні 
з минулим роком збільшилися видатки на про-
фесійну підготовку, перепідготовку та підвищен-
ня кваліфікації безробітних – 2200,00 тис. грн. 
(7,3%); працевлаштування безробітних шляхом 
надання дотацій роботодавцям – 4700,00 тис. грн. 
(74,60%); інформаційні то консультаційні послуги, 
пов’язані з працевлаштуванням – 22870,00 грн. 
(54,03%); профорієнтаційні послуги – 800,00 грн. 
(12,90%); утримання та забезпечення діяльності 
виконавчої дирекції, її робочих органів, управ-
ління Центром – 682237,00 грн. (21,12%).

Результати проведеного дослідження дають 
можливість визначити негативні тенденції в сфе-
рі зайнятості населення на прикладі Закарпат-
ської області. Такими тенденціями є: 

Таблиця 2
Баланс Ужгородського міського центру зайнятості (2017 р.)

Показник На поч. року На кін. року
Відхилення 

Абсолютне, грн. Відносне, %
АКТИВ
1. Необоротні активи, в тому числі: – – – –

нематеріальні активи – – – –
основні засоби 1432308,42 1432308,42 0 0
II. Оборотні активи, в тому числі: – – – –
виробничі запаси – – – –
дебіторська заборгованість 105859,30 36044,86 – 69814,44 – 65,95
поточні фінансові інвестиції – – – –
грошові кошти та їх еквіваленти 19949,58 7741,94 – 12207,64 – 61,19
БАЛАНС 1572067,17 1505962,54 – 66104,63 – 4,20
ПАСИВ
1. Власний капітал в тому числі: – – – –

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – – – –
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 1451,68 1081,79 – 369,89 – 25,48
3. Довгострокові зобов’язання – – – –
4. Поточні зобов’язання в тому числі: 352107,09 482059,57 129952,48 36,91
позик, не погашених в строк – – – –
кредиторська заборгованість – – – –
БАЛАНС 1572067,17 1505962,54 – 66104,63 – 4,20

Джерело: побудовано авторами за даними статистичної звітності
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– вкрай низький обсяг і рівень зайнятості на-
селення; 

– зменшення середньооблікової кількості 
штатних працівників; 

– суттєві обсяги вимушеної неповної зайнятості; 
– зростає кількість працівників, які були по-

переджені про заплановане масове вивільнення; 
– залишаються значними обсяги та рівень 

безробіття; 
– скорочується попит на працівників в усіх 

видах економічної діяльності та по основних роз-
ділах класифікації професій; 

– суттєвими залишається дисбаланс між по-
питом та пропозицією робочої сили. 

Перераховані негативні тенденції свідчать 
про те, що на ринку праці склалася складна си-
туація. Крім того, ця ситуація погіршує ситуацію 
з державним соціальним страхуванням, оскільки 
кількість платників єдиного соціального внеску 
суттєво скоротилася протягом 2015–2017 р. вна-
слідок непродуманої податкової реформи (більш 
ніж на 1,1 млн. осіб) [6].

Ситуація почала виправлятися лише наприкін-
ці 2017 року. Кількість платників єдиного внеску 
на 1 квітня 2018 року збільшилась порівняно із 
показниками 2017 року на 52517 осіб або на 1,28% 
та становила 4 239316 осіб. Але незважаючи на це 
середньооблікова чисельність застрахованих осіб 
за зазначений період зменшилась на 205 666 оди-
ниць або на 1,96% та становила 10 261 071 одиницю. 
Значно зріс і рівень ФОП за І квартал 2018 року 

порівняно із аналогічним періодом 2017 року. Так, 
загальна сума доходів, на які нараховується єди-
ний соціальний внесок, зросла на 45 699 млн.грн. 
або на 25,4%. Відповідно збільшились і загальні 
надходження до фондів соціального страхування 
на 10 957 млн.грн. (або на 28,2%). При цьому, лише 
до Пенсійного фонду надходження збільшились 
на 10,6 млрд. грн. або на 32,6% [7].

На жаль, продовжується негативна тенденція 
збільшення суми недоїмки із сплати єдиного со-
ціального внеску, яка вже становить 8,1 млрд.грн. 
(зросла від початку 2018 року на 312 млн. грн.), 
а кількості боржників – на 30 128 одиниць і ста-
новила на 1 квітня 2018 року 495 062 одиниці [7]. 

Висновки. Сьогодні Україна опинилася перед 
необхідністю формування цілісної політики ефек-
тивної зайнятості, яка б забезпечувала як функ-
ціонування мотиваційних механізмів високоефек-
тивної праці, так і прийнятний рівень соціального 
захисту населення при втраті робочих місць. Се-
ред пріоритетних напрямів – розробка та реалі-
зація комплексних національних та регіональних 
програм розвитку малого і середнього бізнесу, на-
цілених, насамперед, на зменшення відтоку тру-
дових ресурсів за кордон. Враховуючи не лише 
євроінтеграційні прагнення, але й зобов’язання 
України (чинна Угода про асоціацію), необхідно 
зазначити, що країни Євросоюзу приділяють пер-
шочергову увагу проблемам зайнятості як таким, 
без розв’язання яких не можна забезпечити со-
ціально-економічну стабільність. 
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Постановка проблеми. В економіці України 
відбуваються складні трансформаційні процеси, 
пов’язані, в першу чергу, з вимушеною і карди-
нальною експортно-імпортною переорієнтацією 
зі сходу (країни СНД) на захід (Європейський 
союз). Наша вкрай неінноваційна економіка вия-
вилася безсилою перед глобальними і локальни-
ми викликами, про що свідчить як ріст держав-
ного боргу (з 40% ВВП у 2013 р. до 84% у 2017 р.), 
так і падіння доходів населення (з 4030 доларів 
США у 2013 р. до 2640 доларів США у 2017 р.) 
[1]. Зі зміною форм фінансових відносин відбува-
ються і зміни в соціально-трудових відносинах, 
в сучасних вітчизняних реаліях фінансовий ри-
нок створює негативний тиск на ринок праці, в 
результаті чого загострюється проблема якості 
життя населення. А якість життя населення стає 
провідним індикатором соціально-економічного 
розвитку країн світу, і в цьому рейтингу Украї-
на, на жаль, п’ять років поспіль опускається «на 
дно» (112-а позиція у 2017 р. попри 107-у пози-
цію у 2016 р.) [2].

Реформування пенсійної системи відбуваєть-
ся в умовах загальної соціально-економічної ре-
цесії, що зумовлює значні деструктивні проце-
си у функціонуванні Пенсійного фонду України 
(ПФУ), що проявляються, перш за все, у змен-
шенні доходів та одночасному зростанні видатків. 
Наявні територіальні відмінності соціально-еко-
номічного розвитку накладають певні особли-
вості формування та використання фінансових 
ресурсів пенсійного страхування на місцевому 
рівні, їх аналіз дозволить виявити потенціал 
зростання надходжень до бюджету Пенсійного 
фонду України (ПФУ) в регіоні та підвищення 
ефективності видатків таким чином, щоб збалан-
сувати бюджет ПФУ відповідного територіально-
го управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема пенсійного забезпечення як один із 
найважливіших аспектів соціального захис-
ту населення завжди була актуальною серед 
віт чизняних науковців. Теоретичним основам 
реформування системи пенсійного страхуван-
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ня присвячено праці Б. Зайчука, О. Залєтова, 
М. Кравченко, В. Куценко, Е. Лібанової, С. Ревер-
чука, У. Садової, О. Ткача, В. Яценко. Питанням 
фінансового забезпечення пенсійних фондів в 
Україні та подальшого проведення пенсійної ре-
форми приділяють увагу В. Грушко, М. Карлін, 
Б. Надточій, В. Федосов та інші. 

Метою статті є виявлення особливостей фор-
мування та використання фінансових ресур-
сів пенсійного страхування на місцевому рівні  
(на прикладі Закарпатської області).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний стан пенсійного забезпечення у За-
карпатській області характеризується загально-
національними тенденціями старіння населення, 
що поряд зі зменшенням чисельності зайнятого 
населення поглиблюють проблему зростання на-
вантаження на працююче населення, роботодав-
ців і держбюджет України. Дослідження особли-
востей формування та використання фінансових 
ресурсів пенсійного страхування у Закарпатській 
області здійснено на основі даних аналітичних 
записок про стан справ у Головному управлінні 
Пенсійного фонду України у Закарпатській об-
ласті та Ужгородського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Закарпатської області 
за 2016–2018 рр. 

Пенсійний фонд України є центральним ор-
ганом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра соціальної політики, що 
реалізує державну політику з питань пенсійного 
забезпечення та ведення обліку осіб, які підляга-
ють загальнообов’язковому державному соціаль-
ному страхуванню. 

Пенсійний фонд організовує і контролює ви-
конання бюджету, координує роботу учасни-
ків бюджетного процесу. Головні управління та 
районні управління забезпечують виконання 
бюджетів, планів доходів і видатків, цільове й 
ефективне витрачання коштів. Єдині правила 
ведення бухгалтерського обліку надходження і 
використання коштів Пенсійного фонду та єди-
ні форми звітності про виконання бюджету ор-
ганами Пенсійного фонду визначаються Законом 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні”, Порядком складання фінан-
сової та бюджетної звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, затвердже-
ним наказом Міністерства фінансів України від 
24 січня 2012 року № 44, зареєстрованим у Мі-
ністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року 
за № 196/20509. Звіт про виконання бюджету 
Пенсійного фонду надсилається до Рахункової 
палати України, Міністерства фінансів Украї-
ни, Міністерства соціальної політики України та 
Державної казначейської служби України. Ста-
тистична та бухгалтерська звітність Пенсійного 
фонду формується наростаючим підсумком з по-
чатку року за підсумками роботи органів Пенсій-
ного фонду протягом кварталів та року в цілому. 
Річний звіт про виконання бюджету Пенсійного 
фонду в розрізі статей витрат протягом двох 
тижнів після його затвердження правлінням 
Пенсійного фонду підлягає обов’язковій публі-
кації в офіційних друкованих виданнях. Інфор-
мація про час і місце публічного представлення 

звіту оприлюднюється разом зі звітом про вико-
нання бюджету Пенсійного фонду.

Доходи Пенсійного фонду мають цільове при-
значення і спрямовуються виключно на фінан-
сування пенсійних виплат та інших виплат, які 
пов’язані із функціонуванням системи пенсійного 
забезпечення.

На обліку в Пенсійному фонді України станом 
на 1 січня 2018 року перебувало 11 711,3 тисячі 
пенсіонерів, що на 244,9 тисячі осіб менше по-
рівняно з 1 січня 2017 року. Із загальної чисель-
ності пенсіонерів 7 345,5 тис. жінок (62,7%) та 
4 365,8 тис. чоловіків (37,3%). [3]

За 2017 рік загальна сума видатків на пен-
сійні та інші заплановані виплати склала 
291,5 млрд. грн., що на 38,1 млрд. грн. більше у 
порівнянні з минулим роком. До бюджету ПФУ 
за 2017 рік з усіх джерел фінансування на-
дійшло 292,4 млрд. грн. (що на 36.6 млрд. грн. 
більше, ніж у попередньому році), з яких влас-
ні надходження склали 158,9 млрд. грн., що на 
47,2 млрд. грн. більше у порівнянні з 2016 роком. 
Із Державного бюджету України на фінансуван-
ня пенсійних виплат надійшло 133,5 млрд. гри-
вень. У січні 2017 року з єдиного казначейського 
рахунку залучались позики в сумі 4,5 млрд. грн., 
які було повернуто в повному обсязі. Станом на 
01.01.2018 року залишок неповернутих сум позик 
становив 48,1 млрд. грн. [3].

Середній розмір пенсійної виплати по краї-
ні станом на 01.01.2018 р. становив 2480,46 грн., 
проти 1828,33 станом на 01.01.2017 р. (ріст 35,7%). 
Лідерами за середніми пенсійними виплата-
ми є м. Київ (3332,38 грн.) та Донецька область 
(3268,03 грн.), аутсайдерами, вже не перший рік 
поспіль – Закарпатська (1997,29 грн.) та Терно-
пільська області (1930,55 грн.) [3].

До структури Пенсійного фонду України вхо-
дить 284 територіальні управління, що відобра-
жено в таблиці 1.

У Закарпатській області знаходиться 8 тери-
торіальних управлінь, а саме: 

1. Головне управління Пенсійного фонду 
України в Закарпатській області;

2. Ужгородське об’єднане управління Пенсій-
ного фонду України Закарпатської області;

3. Міжгірське об’єднане управління Пенсійно-
го фонду України Закарпатської області;

4. Перечинське об’єднане управління Пенсій-
ного фонду України Закарпатської області;

5. Виноградівське об’єднане управління Пен-
сійного фонду України Закарпатської області;

6. Тячівське об’єднане управління Пенсійного 
фонду України Закарпатської області;

7. Хустське об’єднане управління Пенсійного 
фонду України Закарпатської області;

8. Мукачівське об’єднане управління Пенсій-
ного фонду України Закарпатської області.

Упродовж 2017 року до бюджету пенсійного 
фонду області з усіх джерел фінансування на-
дійшло 6137,8 млн. грн., з яких власні надхо-
дження – 26,0 млн. гривень. Було забезпечено 
своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій та 
грошової допомоги 280,1 тис. пенсіонерам. За-
гальний обсяг видатків на пенсійні виплати ста-
новив 5843,3 млн. грн., без врахування пенсій на 
загальну суму 161,4 млн. грн., що були випла-
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чені у грудні 2017 р. за січень 2018 року. У по-
рівнянні з 2016 роком видатки збільшилися на 
715,3 млн. грн., або на 13,5 відсотка [4].

В області 19 банківських установ уповнова-
жено на здійснення пенсійних виплат, минулого 
року їхніми послугами було охоплено 125,4 тис. 
пенсіонерів на загальну суму 2842,2 млн. грн., що 
дало змогу заощадити понад 33 млн. гривень. 

Загальна сума заборгованості на 01.01.2018 ста-
новить 53,5 млн. грн., з якої 41,5 млн. грн. – борг 
із відшкодування фактичних витрат на виплату 
та доставку пільгових пенсій та 12,0 млн. грн. – 
несплата страхових внесків.

В усіх управліннях Фонду області, крім Хуст-
ського об’єднаного управління, відбулося пога-
шення боргу щодо страхових внесків. Всього з 
початку року погашено 645,7 тис. гривень.

Управліннями Фонду області здійснюється мо-
ніторинг та аналіз відомостей з реєстру застрахова-
них осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. Було виявле-
но, що кількість найманих працівників, які отри-
мують заробітну плату нижче мінімального розмі-
ру, у порівнянні з січнем 2017 року зменшилася 
на 54,6 відсотка. Якщо у січні 2017 року отримали 
мінімальну зарплату 23,1 тис. осіб, то у листопаді 
2017 року – 10,5 тисячі [4].

Відповідно до плану заходів щодо координації 
спільних дій по виявленню фактів використання 
праці неоформлених працівників за результата-
ми проведеного моніторингу показників звітності 
органами Фонду області з початку поточного року 
до управління Держпраці у Закарпатській облас-
ті передано матеріали по 3561 страхувальниках, 
які порушили законодавство про оплату праці, за 
24 141 застрахованих осіб та до органів Державної 
фіскальної служби в області – по 1609 страху-
вальниках за 2926 застрахованих осіб.

Протягом 2017 року підлягало примусовому 
виконанню органами Державної виконавчої служ-
би головного територіального управління юстиції 
в Закарпатській області 4284 виконавчих доку-
ментів органів Фонду області на загальну суму 
37,7 млн. грн., з яких завершено 2182 виконавчих 
проваджень на 16,9 млн. грн., в т. ч. фактично ви-
конано 267 виконавчих документів на загальну 

суму 1934,0 тис. гривень. Станом на 01.01.2018 на 
виконанні в органах Державної виконавчої служ-
би перебувло 2102 виконавчих документів на суму 
20,6 млн. гривень. За звітний період від боржників 
надійшло 2001,1 тис. гривень [4].

На обліку в територіальних управліннях пе-
ребуває 269,5 тис. одержувачів пенсій та 10,6 тис. 
пенсіонерів, які отримують пенсії відповідно до 
Закону України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб». Протягом 2017 року призначено пен-
сії 10,7 тис. громадянам, 11,5 тис. – проведено 
індивідуальні перерахунки пенсій, призначено 
пенсії у разі втрати годувальника 124 особам за 
65 загиблим під час проведення АТО та 98 осо-
бам – по інвалідності, пов’язаній з участю в АТО. 
Середня пенсійна виплата по області на 1 січня 
2018 року становила 1965,75 гривень, пенсіоне-
рам силових структур – 2800,71 гривень [4].

У І півріччі 2018 року головним та підвідо-
мчими управліннями пенсійного фонду області 
забезпечено фінансування та своєчасну виплату 
пенсій 273,4 тисячі пенсіонерів. Було призначено 
4,3 тисячі нових пенсій, проведено перерахун-
ки пенсій 7,4 тисячі осіб; 318 особам призначено 
пенсії за особливі заслуги перед Україною.

В зв’язку зі збільшенням розмірів прожит-
кового мінімуму відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»  
з 01.07.2018 проведено перерахунки пенсійних 
виплат 41 тисячі осіб. 

Розмір середньої пенсійної виплати (без пен-
сіонерів силових структур) станом на 01.07.2018 р. 
становив 1985,55 грн., що в порівнянні з відповід-
ним показником минулого року (1617,74 грн.) на 
367,81 грн., або 18,5% більше.

Чисельність пенсіонерів, яким пенсії випла-
чуються через уповноважені банки, зросла до 
43,8 відсотка. Це дало змогу за півріччя заоща-
дити коштів у сумі понад 20,2 млн. гривень.

Загальні надходження до бюджету Фонду об-
ласті за І півріччя 2018 р. становили 3387,2 млн. грн., 
в т. ч. власні кошти – 15,3 млн. гривень. Планові 
показники по надходженню коштів, адміністру-
вання яких здійснюють органи Фонду області, ви-
конано на 122,7 відсотка. А надходження части-

Таблиця 1
Територіальні управління Пенсійного фонду України

АР Крим Вінницька обл. Волинська обл. Дніпропетровська обл.
Кількість управлінь – 25* Кількість управлінь – 14 Кількість управлінь – 10 Кількість управлінь – 1

Донецька обл. Житомирська обл. Закарпатська обл. Запорізька обл.
Кількість управлінь – 43* Кількість управлінь – 10 Кількість управлінь – 8 Кількість управлінь – 13
Івано–Франківська обл. Київська обл. Кіровоградська обл. Луганська обл.
Кількість управлінь – 9 Кількість управлінь – 15 Кількість управлінь – 1 Кількість управлінь – 27*

Львівська обл. Миколаївська обл. Одеська обл. Полтавська обл.
Кількість управлінь – 1 Кількість управлінь – 11 Кількість управлінь – 15 Кількість управлінь – 14

Рівненська обл. Сумська обл. Тернопільська обл. Харківська обл. 
Кількість управлінь – 9 Кількість управлінь – 12 Кількість управлінь – 9 Кількість управлінь – 16

Херсонська обл. Хмельницька обл. Черкаська обл. Чернівецька обл.
Кількість управлінь – 1 Кількість управлінь – 1 Кількість управлінь – 1 Кількість управлінь – 1

Чернігівська обл. м. Київ м. Севастополь
Кількість управлінь – 11 Кількість управлінь – 1 Кількість управлінь – 5*

*– з урахуванням недіючих управлінь

Джерело: за даними [3]
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ни єдиного внеску на загальнодержавне пенсійне 
страхування в області становить 1623,3 млн. грн., 
або на 393,7 млн. грн. (132%) більше порівня-
но з відповідним періодом минулого року, що 
пов’язано із нарощенням темпів зростання фон-
ду оплати праці, легалізацією заробітної плати 
та підвищенням розміру мінімальної заробітної 
плати. Так, за результатами моніторингу та ана-
лізу відомостей з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування виявлено, що 
кількість найманих працівників, які отримують 
заробітну плату нижче мінімального розміру, у 
порівнянні з січнем (13,7 тис. осіб) зменшилася на 
4,6 тис. осіб (33,6%) [4].

Відповідно до планів виконання «Стратегії мо-
дернізації та розвитку Пенсійного фонду України 
на період до 2020 року» в Закарпатській області 
станом на 01.01.2018 функціонувало 10 віддалених 
робочих місць, обладнаних поза межами терито-
ріальних управлінь (3 з яких – в об’єднаних те-
риторіальних громадах), де здійснюється обслуго-
вування громадян. Так, за 2017 рік на віддалених 
робочих місцях послуги отримали 921 громадянин.

У 2017 році завершена реорганізація структу-
ри ПФУ в Закарпатській області шляхом злиття 
чотирьох територіальних управлінь Фонду об-
ласті, ще два управління реорганізовані шляхом 
приєднання. В результаті проведеної реорганіза-
ції в органах Фонду області штатна чисельність 
скоротилася на 146 штатних одиниць. В кон-
тексті реорганізації в об’єднаних управліннях 
Фонду було ліквідовано відділи (сектори) контр-
ольно-ревізійної роботи, натомість в головному 
управлінні створено управління внутрішнього 
аудиту та фінансового контролю, до якого шля-
хом переведення прийняті спеціалісти районних 
та об’єднаних управлінь Фонду області.

Типовим територіальним управлінням є Ужго-
родське об’єднане управлінні Пенсійного фонду 
України в Закарпатській області, у структурі 
якого 122 штатні одиниці: керівництво, 10 відді-
лів та 2 сектори (таблиця 2). 

Згідно з граничним обсягом показників бю-
джету Ужгородського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Закарпатської об-

ласті, власні надходження з урахуванням за-
лишку (залишок на 2016 і 2017 роки однаковий 
в сумі 4188,51 тис. гривень) у 2017 році склали 
10685,76 тис. гривень, тоді як у 2016 році цей по-
казник дорівнював 11752,61 тис. гривень. Знач-
ною мірою знизилася сума коштів на виплату 
різниці у пенсійному забезпеченні наукових (на-
уково-педагогічних) працівників, що відшкодо-
вується за рахунок державних та недержавних 
наукових установ та організацій. У 2016 році ця 
сума складала 30,70 тис. гривень, у той час як 
у 2017 сума знизилася на 29,3 тис. гривень. Та-
кож у 2017 році відсутні доходи з коштів Фон-
ду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності а також з коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття. Проте за-
гальна сума доходів у 2017 більша ніж у 2016 на 
1435,59 тис. гривень за рахунок збільшення суми 
фінансування Державного бюджету України. Ви-
датки на 2017 рік становили 942932,05 тис. гри-
вень, що на 94411,32 тис. гривень більше ніж у 
2016 році. 

Відповідно до плану доходів і видатків Ужго-
родського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Закарпатської області у 2017 році 
сума видатків становила 942934,05 тис. гривень, а 
у 2016 році 848520,73 тис. гривень. 

Згідно з даними про фактичні видатки Ужго-
родського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України та контингент одержувачів пен-
сійних виплат чисельність пенсіонерів у 2016 році 
на кінець року складала 43069 і протягом року 
зменшилася на 1019 пенсіонерів. У 2017 на кі-
нець року нараховувалося 42745, що на 324 мен-
ше ніж у попередньому. За 12 місяців 2016 року 
вибуло 672 пенсіонери, а у 2017 – 502. Також 
у 2016 році до управління протягом року звер-
нулося 344 переселенці з тимчасово окупованих 
територій України, а у 2017 – 77. 

У відповідності до «Стратегії модернізації та 
розвитку Пенсійного фонду України на період 
до 2020 року» в органах пенсійного фонду облас-
ті здійснюється активна роз’яснювальна робота 
щодо інформування громадськості про основні 
напрями пенсійного реформування, роз’яснення 

Таблиця 2
Штат Ужгородського об’єднаного управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області

№ Найменування К-сть штатних 
одиниць

1 Керівництво 3
2 Відділ обслуговування громадян по м. Ужгород 12
3 Відділ обслуговування громадян по Ужгородському району 8
4 Відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій по м. Ужгород 26
5 Відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій по Ужгородському району 14
6 Відділ платежів до пенсійної системи 9
7 Відділ контрольно-перевірочної роботи 10
8 Відділ ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем 14
9 Бюджетно-фінансовий відділ 6
10 Відділ адміністрування і захисту інформаційно-аналітичних систем 6
11 Адміністративно-господарський відділ 7
12 Юридичний сектор 3
13 Сектор персоналу та організаційно-інформаційної роботи 4

Джерело: за даними [4]
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нормативно-правових актів з пенсійного забез-
печення та висвітлення діяльності органів Пен-
сійного фонду тощо. Працівниками головного та 
об’єднаних управлінь протягом 2017 року було 
проведено 43 засідання «круглого столу», 197 зу-
стрічей в трудових колективах, 94 зустрічі із 
населенням за місцем проживання, 9 зустрічей 
з учнівською молоддю та студентами, 29 зустрі-
чей з ветеранськими та громадськими організа-
ціями. В засобах масової інформації опубліко-
вано 182 статті, здійснено 65 виступів на радіо, 
52 виступи на телебаченні та розміщено 929 ма-
теріалів на веб-ресурсах. За 2017 рік кількість 
користувачів Веб-порталу електронних послуг 
Головного управління Пенсійного фонду України 
в Закарпатській області зросла на 57 відсотків і 
на 01.01.2018 становила 16332 особи, а станом на 
01.07.2018 р. – 20,2 тис.

В умовах посилення відмінностей соціально-
економічного розвитку територій відбуваються 
деструктивні процеси і у функціонуванні те-
риторіальних управлінь ПФУ в Закарпатській 
області, що проявляються у диспропорціях 

формування ними фінансових ресурсів, різних 
рівнях покриття власних видатків власними 
надходженнями, значній варіації демографічно-
го навантаження пенсіонерів на працююче на-
селення.

Висновки. Основні фінансові показники Пен-
сійного фонду України свідчать про збільшення 
його дефіциту та дисбаланс структури доходів 
і видатків у результаті системного порушення 
принципу економічної залежності видатків спо-
живання від отриманих доходів і внутрішнього 
валового продукту. Симптоматично, що частка 
власних надходжень зменшується, при цьому 
дотації з державного бюджету в загальному об-
сязі фінансових ресурсів зростають. Оптимізація 
надходжень власних фінансових ресурсів пен-
сійного страхування вбачається, перш за все, в 
легалізації заробітної плати; важливим напря-
мом є популяризація добровільної участі в систе-
мі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, насамперед націлена на людей, що 
працюють за кордоном, кількість яких, за різни-
ми оцінками, складає 3-5 млн. осіб. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены особенности современного этапа развития пенсионного страхования на местном уровне  
(на примере Закарпатской области). Установлено, что диспропорции социально-экономического развития регионов 
усиливают территориальную дифференциацию формирования и использования финансовых ресурсов Пенсионного 
фонда Украины как за показателями совокупных доходов, так и за показателями совокупных расходов. Выяснено, 
что государственная политика регионального развития в сфере пенсионного страхования построена с учетом интегра-
ции уровней пенсионного обеспечения граждан, однако это приводит к дополнительной нагрузке на Государственный 
бюджет Украины.
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CURRENT STATE OF THE PROVISION OF PENSIONS AT THE LOCAL LEVEL

Summary
The article considers the peculiarities of the modern stage of development of pension insurance at the local level  
(for example, the Transcarpathian region). It has been established that disproportions of socio-economic development of 
the regions increase the territorial differentiation of the formation and use of financial resources of the Pension Fund of 
Ukraine, both in terms of aggregate income and in terms of aggregate expenditures. It has been clarified that the state 
policy of regional development in the field of pension insurance is based on the integration of the levels of citizens' pen-
sions, however, this causes an additional burden on the State Budget of Ukraine.
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті досліджено основні проблемні питання використання бюджетних коштів органами місцевого самоврядування 
на районному рівні (на прикладі Великоберезнянського р-ну Закарпатської області). Охарактеризовані особливості 
реалізації державної програми фінансової децентралізації, що розпочалась в Україні з 2015 року. Окреслені регіональні 
проблеми формування та ефективного використання бюджетних коштів. 
Ключові слова: бюджетні кошти, міжбюджетні відносини, фінансова децентралізація, місцеве самоврядування.

Постановка проблеми. Ключовою умовою 
ефективної діяльності органів місцевого само-
врядування є наявність адекватного фінансового 
ресурсу. Оптимальний перерозподіл як повнова-
жень, так і фінансових ресурсів між централь-
ними органами влади та органами місцевого 
самоврядування є гарантом успішної реаліза-
ції євроатлантичних прагнень України. Що не 
окреслюються тільки Угодою про асоціацію з ЄС 
(16.09.2014 р.), але й «Європейською хартією міс-
цевого самоврядування», ратифікованою Украї-
ною ще в 1997 році, в якій чітко задекларова-
но право органів місцевого самоврядування на 
«власні адекватні фінансові ресурси» [1, Ст. 9]. 
По-європейськи раціонально побудована та зба-
лансована система бюджетних взаємовідносин є 
запорукою дієвого соціально-економічного балан-
су в державі, адже від оптимального перерозпо-
ділу фінансових ресурсів і від гнучкості способів 
їх використання у значній мірі залежить стабіль-
ність соціально-економічного розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Серед найбільш вагомих напрацювань у сфе-
рі бюджетної децентралізації присвятили свої 
фундаментальні праці такі вчені, як: С. Буко-
винський, О. Василик, Г. Возняк, О. Кириленко, 
С. Кондратюк, В. Корчинський, І. Луніна, Н. Сав-
чук, С. Юрій. Однак соціально-економічний роз-
виток держави вимагає пошуку нових підходів 
до визначення місця і ролі місцевих бюджетів.

Метою дослідження є сучасні аспекти фор-
мування місцевих бюджетів, достатності, раціо-
нальності та ефективного розподілу фінансових 
коштів на регіональному (районному) рівні. 

Виклад основного матеріалу. Місцевий бюд-
жет як сукупність фінансових ресурсів є важли-
вим економічним важелем регіонального розвит-
ку. Як основа фінансової бази органів місцевого 
самоврядування і складова частина бюджетної 
системи країни місцеві бюджети відіграють зна-
чну роль в задоволенні суспільних інтересів і 
потреб громади. Обсяги місцевого бюджету, ве-
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личина податкового навантаження і структура 
бюджетних витрат опосередковано впливають 
на динаміку виробництва, рівень зайнятості на-
селення і загалом соціально-економічний стан 
відповідної території. Місцевий бюджет є інстру-
ментом підтримки вітчизняних виробників, дже-
релом фінансування житлово-комунального гос-
подарства та заходів з підвищення якості життя 
населення, за кошти місцевих бюджетів прово-
дяться оздоровчі, спортивні та культурні захо-
ди. Активний вплив місцевої вади на соціально-
економічні процеси в регіоні можливий лише за 
умови достатнього обсягу фінансових ресурсів, 
що знаходяться в її розпорядженні. 

Активна бюджетна децентралізація, що роз-
почалася в Україні з 2015 року, поступово, але 
кардинально змінює життя громад, впливаючи 
на світогляд і соціальну активність громадян, 
руйнуючи їх усталені стереотипи. 

Бюджетна децентралізація – це процес пе-
редачі повноважень управління доходами та 
видатками органам місцевого самоврядування з 
метою збільшення ефективності реалізації даних 
повноважень та ретельніше управління бюджет-
ними коштами громад.

С. Михайленко. вважає, що децентралізовани-
ми можна вважати системи фінансового забез-
печення місцевого самоврядування тих країн, де 
власні надходження місцевих бюджетів склада-
ють понад 50%, а країни, де рівень надходжень 
від трансфертів складає понад 45%, мають цен-
тралізовану систему фінансового забезпечення [2].

Зарубіжна практика формування доходів міс-
цевих бюджетів не є однорідною та однотипною. 
В Європі існує ціла низка розвинутих країн, в 
яких фінансова автономія місцевих органів влади 
складає від 70 до 98%. До таких країн належать 
Данія, Франція, Швейцарія, Швеція, Фінляндія. 
У Австрії, Бельгії, Іспанії, Італії фінансова авто-
номія місцевих бюджетів коливається від 55 до 
70%. Основу доходу в місцеві бюджети цих країн 
становлять місцеві податки і місцеві надбавки до 
загальнодержавних податків. У скандинавських 
країнах автономія місцевого самоврядування за-
безпечується в основному за рахунок стягування 
прямих місцевих податків. У Норвегії їх частка 
становить порядку 55,2% поточних доходів, у 
Швеції – майже 64,3%. Однак є європейські кра-
їни, місцеві бюджети яких формуються більшою 
мірою за рахунок трансфертів з центрального 
бюджету. Приміром, в Ірландії та Португалії 
трансфертні надходження складають від 60 до 
80% поточних доходів, а в Албанії – до 96% за-
гального обсягу надходжень місцевих бюджетів. 
Цікавим є досвід Великобританії, де всі місце-
ві бюджети отримують кошти від центрально-
го уряду у вигляді грантів, їх частка становить 
близько 50% доходів [3].

Міжбюджетне регулювання, метою якого є пе-
рерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами 
для забезпечення відповідності повноважень на 
здійснення видатків, закріплених законодавчими 
актами, займають важливу роль у формуванні 
бюджетної політики і організації бюджетного 
процесу в Україні. Однією із форм реалізації за-
сад міжбюджетного регулювання є міжбюджетні 
трансферти, тобто кошти, які безоплатно і безпо-

воротно передаються з одного бюджету до іншо-
го. Перелік міжбюджетних трансфертів, які мо-
жуть передбачатися у державному бюджеті для 
місцевих бюджетів, визначено ст. 97 Бюджетного 
кодексу України. [4]

Обсяги міжбюджетних трансфертів щорічно 
затверджуються законом про державний бю-
джет і надаються місцевим бюджетам, які мають 
взаємовідносини з державним бюджетом – об-
ласні бюджети, бюджети міст обласного значен-
ня, районні бюджети, бюджети об’єднаних те-
риторіальних громад, що створюються згідно із 
законом та перспективним планом формування 
територій громад.

Місцеве самоврядування в Україні – це га-
рантоване державою право та реальна здатність 
територіальної громади (жителів села чи добро-
вільного об'єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища, міста) самостійно або під від-
повідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України. 
Місцеве самоврядування здійснюється територі-
альними громадами сіл, селищ, міст як безпосе-
редньо, так і через сільські, селищні, міські ради 
та їх виконавчі органи, а також через районні та 
обласні ради, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст [5, Ст. 2].

Районна рада є органом місцевого самовряду-
вання, що представляє спільні інтереси територі-
альних громад сіл, селища, у межах повноважень, 
визначених Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самовря-дування в Укра-
їні» та іншими законами, а також повноважень, 
переданих їй сільськими, селищною радами. 

Великоберезнянський район Закарпатської об-
ласті був утворений в 1946 році. Площа району – 
810 кв. км, населення – 26,5 тис. осіб. Районний 
центр – смт Великий Березний. В районі нара-
ховується 32 населені пункти, в тому числі одне 
селище міського типу (Великий Березний), які 
об’єднані в одну селищну та 19 сільських рад [6].

Великоберезнянська районна державна ад-
міністрація є складовою єдиної системи органів 
державної виконавчої влади. Підпорядковується 
райдержадміністрація обласній державній адмі-
ністрації. Райдержадміністрація (РДА) підзвітна 
та підконтрольна Великоберезнянській районній 
раді у частині делегованих нею повноважень, а 
також органам виконавчої влади вищого рівня.

Фінансове управління Великоберезнянської 
районної державної адміністрації є структурним 
підрозділом РДА з питань фінансів, підзвітним 
та підконтрольним голові районної державної ад-
міністрації, Головному фінансовому управлінню 
обласної державної адміністрації. Основними за-
вданнями фінансового управління є:

1. Забезпечення реалізації державної бюд-
жетної політики на території району;

2. Розроблення в установленому порядку про-
екту районного бюджету;

3. Підготовка розрахунків до проекту район-
ного бюджету та прогнозу на наступні за пла-
нованим два бюджетні періоди і подання таких 
документів на розгляд райдержадміністрації;

4. Забезпечення ефективного і цільового ви-
користання бюджетних коштів;
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5. Розроблення пропозицій з удосконалення 
методів фінансового і бюджетного планування та 
здійснення витрат;

6. Проведення разом з іншими структурни-
ми підрозділами аналізу фінансово-економічного 
етапу району, перспектив його подальшого роз-
витку;

7. Здійснення державного контролю за дотри-
манням підприємствами, установами та органі-
заціями законодавства щодо використання ними 
бюджетних коштів;

8. Здійснення загальної організації та управ-
ління виконанням районного бюджету в межах 
адміністративно-територіальної одиниці, коор-
динація і межах своїх повноважень діяльності 
учасників бюджетного процесу з питані виконан-
ня бюджету.

В таблиці 1 зображена структура районного 
бюджету в 2015–2017 роках та аналіз виконан-
ня бюджету. Виходячи з даних таблиці, осно-
вним джерелом доходів загального фонду є по-
даткові надходження, виконання яких становило 
116,4% у 2015 році, 104,7% у 2016 році та 99,9% 
у 2017 році. Більшу частину податкових надход-
жень загального фонду становлять податки на 
доходи, податки на прибуток та на збільшення 
ринкової вартості.

Протягом останніх трьох років районний бю-
джет недоотримав трансфертів в 2015 році на 
суму 458,6 тис. грн., у 2016 році – 46,0 тис. грн. та 
у 2017 році – 1628,3 тис. грн.

Щодо спеціального фонду місцевого бюдже-
ту спостерігається тенденція перевиконання: в 
2015 році на 21,9% (646,2 тис. грн.), в 2016 році – 
на 64,6% (973,7 тис. грн.), в 2017 році – на 205,8% 
(2 821,4 тис. грн.).

Основну частину доходів спеціального фон-
ду в 2015 році становлять трансферти (72,3%) 
та неподаткові надходження (27,7%). В 2016 та 
2017 роках питома вага податкових надходжень 
була рівна 0%, в зв’язку з внесенням змін до По-

даткового та Бюджетного кодексів України щодо 
спрямування надходжень єдиного податку до за-
гального фонду. Більшу частину доходів стано-
вили неподаткові надходження (59,9% та 78,5%). 

З таблиці 1 видно, що доходи загального фон-
ду становлять основну частину доходів бюджету 
району. В 2015 році питома вага загального фон-
ду склала 97,6%, а в 2016 98,4% та 2017 році – 
97,9%. Доходи спеціального фонду становили 2,4% 
всіх доходів бюджету в 2015 році. 1,6% в 2016 та 
2017 році становить 2%.

Найбільшу частину доходів загального фонду 
бюджету становлять трансферти, які в 2015 році 
склали 65,1% , в 2016 році – 86,7%, а в 2017 році – 
85,9%. Значну частину в загальному фонді також 
займають податкові надходження з державного 
бюджету, частка яких становила 6,1% в 2015 році, 
12,2% в 2016 році та 14% в 2017 році [6].

Згідно аналізу видаткової частини, зробленого 
на основі довідок про виконання видаткової час-
тини загального та спеціального фондів бюджету, 
помітне постійне невиконання планових показни-
ків видатків місцевого бюджету (див. табл. 2). Це 
пояснюється відсутністю потреби в запланованих 
видатках в зв’язку з економією бюджетних коштів 
загального фонду. По спеціальному фонду від-
сутність виконаних обсягів робіт по будівництву, 
реконструкції та капітальному ремонту об’єктів, 
передбачених цільовими програмами та програ-
мою економічного і соціального розвитку району 
на плановий рік. Виконання програм районного 
бюджету за 2017 р. відображено в таблицях 3 та 4.

Найбільшу частку видатків загального фонду 
2015 року займають видатки на соціальний захист 
(41%) та освіту (29,5%). Видатки в 2016–2017 ро-
ках на соціальний захист займали 44,8% і 38,6% 
видатків загального фонду, а видатки на освіту 
склали 29,2% і 37,9%.

Найбільшу питому вагу видатків спеціально-
го фонду займають видатки на освіту: 36,1% в 
2015 році, 54,9% в 2016 році та 56,7% в 2017 році. 

Таблиця 1
Структура та аналіз виконання дохідної частини бюджету району (тис. грн)
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Всього загальний фонд,  
в т. ч.: 97,6 204181,4 98,4 155282 -23,9 97,9 199989,1 28,8

Податкові надходження 6,1 12423,7 12,2 18985,8 52,8 14 28067,9 47,8
Неподаткові надходження 0,1 148,1 0,1 115,7 -21,9 0,1 187,9 62,4
Всього доходів загального 
фонду (без трансфертів) 6,2 12571,9 12,3 19102 51,9 14,2 28255,9 47,9

Трансферти 65,1 132899,1 86,7 136180 2,5 85,9 171733,2 26,1
Всього спеціальний фонд, 
в т. ч.: 2,4 3590,1 1,6 2480,7 -30,9 2 4192,2 69

Податкові надходження - 0 - 0 - - 0 -
Неподаткові надходження 27,7 994,9 59,9 1485,9 49,4 78,5 3292,8 121,6
Доходи спецфонду 
(без трансфертів) 27,7 994,9 59,9 1485,9 49,4 78,5 3292,9 121,6

Трансферти 72,3 2595,2 40,1 994,8 -61,7 21,5 899,3 -9,6
Разом доходів 100 149061,2 100 157762,8 5,8 100 204181,4 29,4
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Таблиця 2
Структура та аналіз видатків бюджету району за напрямами (тис. грн)
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Органи місцевого само-
врядування / управління 1600,7 73,3 2806,4 94,3 75,3 2875,20 99,3 2,5

Освіта 57204,1 93,7 49647,5 94,2 -88,8 79396,80 93,7 59,95
Охорона здоров’я 21886,5 95,8 21581,6 98,2 -1,4 29726,10 99,4 37,7
Соціальний захист  
та соц. забезпечення 56735,2 99,7 67799,2 99,9 19,5 76913,00 98,4 13,4

Культура та мистецтво 4809,8 97,5 4271,4 98,6 -11,2 5907,00 98,6 38,3
Періодичні видання - 240,0 100 - 322,00 100 34,2
Будівництво 1574,8 100 832,1 100 -47,2 - - -100
Всього видатків 143810,4 95,41 160940,7 97,7 11,9 205830,7 96,7 27,9

Таблиця 3
Виконання програм районного бюджету, 2017 р., грн.

№ 
з/п НАЗВА ПРОГРАМИ План 

на 2017 рік
Використано 
за 2017 рік

Виконання, 
%

1 Програма розвитку місцевого самоврядування  
на 2017–2018 роки 60 000 53 557 89,3

2
Програма ефективного використання майна 
спільної власності територіальних громад району 
на 2016–2020 роки

45 000 44 926 99,8

3 Програма розвитку туризму і курортів  
на 2016–2020 роки 9 200 8 970 97,5

4 Програма розвитку транскордонного 
співробітництва на 2016–2020 роки, 40 000 40 000 100,0

5
Районна цільова соціальна програма реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування на 2012–2017 роки

5 000 4 992 97,2

6 Програма розвитку футболу, фізичної культури  
і спорту на 2017–2020 роки 55 000 52 887 96,2

7 Програма підтримки районної газети "Карпатська 
зірка" на 2017 рік 322 000 322 000 100,0

8 Програма проведення культурно-мистецьких 
заходів на 2017 рік 15 000 14 019 93,5

9 Районна цільова програма "Власний дім"  
на 2016–2020 роки 50 000 50 000 100,0

Питома вага цих видатків зменшилася в зв’язку 
зі зміною планування видатків за функціо-
нальним призначенням. Значну питому вагу в 
2015–2017 роках також займають видатки на охо-
рону здоров’я (7,9%; 9,6%; 15,9%). Видатки спеці-
ального фонду на освіту в 2016 році були більші на 
1 666,1 тис. грн. ніж в 2017 році. А видатки на охо-
рону здоров’я збільшились в 2017 році в порівнян-
ні з 2016 на 134,3 тис. грн. В 2017 році зменшились 
видатки на соціальний захист на 111,8 тис. грн., в 
порівнянні з 2016 роком [6].

Порівнюючи 2017 та 2015 роки, можна зро-
бити висновок, що видатки більшості галузей 
збільшилися. Зменшення видатків спеціального 
фонду спостерігається лише в галузі культури 
та мистецтва (на 827,3 тис. грн.) та будівництво  
(на 742,7 тис. грн.), що пов’язано з відсутністю 
надходжень добровільних внесків до цього фонду. 

Відсутність видатків на охорону навколиш-
нього середовища спричинена передачею над-

ходжень від екологічного податку на спеціальний 
фонд, відповідно зі змінами до Податкового та 
Бюджетного кодексів України.

Розрахунок видатків районного бюджету на 
2018 рік здійснено на основі Бюджетного кодексу 
України зі змінами, Закону України „Про дер-
жавний бюджет України на 2018 рік” з враху-
ванням:

– розміру мінімальної заробітної плати 
3 723 гривні (в середньому закладено ріст на 
16,3%);

– розміру посадового окладу працівника І та-
рифного розряду ЄТС 1762 гривні (ріст порівняно 
з 2017 роком на 10,1%);

– індексу споживчих цін (грудень до грудня 
попереднього року) – 107,0%.

Згідно з рішення XIIІ сесії VII сесії № 243, 
загальний обсяг видатків районного бюджету на 
2018 рік передбачено у сумі 226 906,1 тис. грн.,  
в тому числі: 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 81

3 (21), October 2018

– видатки загального фонду у сумі 
2241490,1 тис. грн.; 

– видатки спеціального фонду – 2416,0 тис. грн. [6].
Станом на 01.01.2018 року кредиторська за-

боргованість по видатках районного бюджету 
(без врахування видатків за рахунок субвенцій з 
державного бюджету) відсутня.

Бюджетні програми галузей соціально-куль-
турної сфери у 2018 році займатимуть 97,2% за-
гального обсягу запланованих видатків загально-
го фонду районного бюджету згідно до зведених 
місцевих бюджетів (показників затверджених 
місцевими радами) за видатками. 

Висновки. Показники виконання місцевих бю-
джетів відображають загальний соціально-еконо-
мічний стан відповідної території та її потенціал 
до подальшого розвитку. Наявність достатніх фі-
нансових ресурсів у місцевих бюджетах є запо-
рукою того, що територіальна громада має мож-
ливість надавати більш якісні та різноманітні 
послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні 
та інфраструктурні проекти, створювати умови 
для розвитку підприємництва та залучення ін-
вестиційного капіталу, розробляти програми міс-
цевого розвитку та фінансувати інші заходи для 
всебічного покращання якості життя населення. 

Таблиця 4
Виконання соціальних програм районного бюджету, 2017 р.; грн.

№ 
з/п НАЗВА ПРОГРАМИ План на 2017 

рік
Використано  
за 2017 рік Виконання; %

 Відділ освіти районної державної адміністрації 910 000 908 892 99,9

1 Програма організації харчування учнів 
загальноосвітніх шкіл району на 2017 рік 910 000 908 892 99,9

Відділ охорони здоров'я  
районної державної адміністрації 658 000 656 340 99,7

2 Програма забезпечення медичними препаратами 
хворих з нирковою недостатністю на 2016–2020 роки 228 000 227 702 99,9

3 Районна цільова соціальна програма протидії 
захворювання на туберкульоз на 2017–2021 роки 30 000 29 984 99,9

4 Програма цукровий та нецукровий діабет  
на 2016–2020 роки 350 000 349 759 99,9

5 Районна програма боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період до 2021 року 50 000 48 895 97,8

 Управління соціального захисту населення  
районної державної адміністрації 380 000 379 764 99,9

6

Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів 
війни, одиноких непрацездатних осіб похилого віку 
та інших категорій соціально незахищених громадян 
на 2016–2020 роки

95 000 94 764 99,8

7 Програма діяльності ветеранської афганської 
організації на 2016–2020 роки 10 000 10 000 100,0

8
Програма посилення соціального захисту населення 
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи 
на 2016–2020 роки

10 000 10 000 100,0

9
Програма посилення соціального захисту соціально 
незахищених громадян, надання їм житлових субсидій, 
соціальних послуг та допомоги на 2015–2019 роки

20 000 20 000 100,0

10 Програма фінансової підтримки спілки учасників АТО 
Великоберезнянщини на 2017 рік 85 000 85 000 100,0

11 Програма фінансової підтримки районної ради 
ветеранів на 2017 рік 5 000 5 000 100,0

12 Програма фінансової підтримки районного 
товариства інвалідів на 2017 рік 5 000 5 000 100,0

13
Програма забезпечення надання пільг з послуг 
зв’язку та інших передбачених законодавством пільг 
на 2017–2020 роки

150 000 150 000 100,0
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Постановка проблеми. В умовах так званого 
транзитивного розвитку, характерного для по-
страдянських країн, в Україні виникла нагальна 
потреба в реформуванні міжбюджетних відносин, 
перш за все – децентралізації фінансів органів 
місцевого самоврядування. Зі збільшенням кіль-
кості об’єднаних територіальних громад значно 
посилюється роль фінансів місцевого самовряду-
вання. Стабільне та надійне функціонування міс-
цевих фінансів є не лише запорукою сталого роз-
витку країни, а й необхідною умовою реалізації 
євроінтеграційних прагнень України. Посідаючи, 
внаслідок суспільно-економічних реформ, фун-
даментальне місце в бюджетній системі країни, 
місцеві бюджети повинні стати гарантами соці-
ально-економічному розвитку територій та ефек-
тивним інструментом функціонування місцевих 
органів влади, адже саме з місцевих бюджетів 
здійснюється фінансування закладів освіти, куль-
тури, охорони здоров'я населення, фінансуються 
молодіжні програми, видатки по упорядкуванню 
населених пунктів, а також видатки на соціаль-
ний захист населення. Однак вітчизняна практи-
ка формування та використання місцевих бюд-
жетів свідчить про наявність ряду проблем, що 
пов’язані не тільки з нестачею бюджетних коштів, 
а й з невмінням органів місцевого самоврядування 
розпорядитися ними з максимальним «коефіцієн-
том корисної дії». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання державного і місцевих бюджетів, між-
бюджетних відносин є предметом досліджен-
ня таких вітчизняних вчених як А. Буряченко, 
О. Василик, О. Кириленко, І. Луніна, С. Юрій та 
інші. Проблемами децентралізації бюджетних 
ресурсів країни, фінансової самостійності місце-
вих бюджетів досліджують Ю. Ганущак, Б. Да-
нилишин, О. Слобожан, Ю. Пасічник та інші. Од-
нак практика втілення реформи бюджетної 
децентралізації, а також процеси утворення та 
об’єднання територіальних громад в Україні по-
роджують низку проблемних питань, що потре-
бують подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження особливостей 
формування доходів до бюджету органів місце-
вого самоврядування в умовах децентралізації 
(на прикладі Ужгородської міської ради). 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність реформування місцевого самовряду-
вання та фіскальної децентралізації тривалий час 
є предметом дискусій в наукових та владних ко-
лах. Однак лише з 2014 р., в контексті прискореної 
підготовки до Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС, Кабінет Міністрів України схвалив «Кон-
цепцію реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні» та 
затвердив план заходів з її реалізації. Були вне-
сені зміни до Бюджетного та податкового кодексів 
України і фактично з 2015 р. почався перший етап 
бюджетної децентралізації, основними завдання-
ми якої є: перегляд та визначення переліку влас-
них та делегованих повноважень; розширення фі-
нансової бази органів місцевого самоврядування; 
перехід до системи цільових трансфертів, спря-
мованих на компенсацію видатків органів місце-
вого самоврядування в результаті реалізації ними 
делегованих функцій; запровадження розрахунку 
на основі формули перерозподілу національних 
податків, закріплених за місцевими бюджетами; 
запровадження максимального рівня прозорості 
використання бюджетних коштів органами міс-
цевого самоврядування тощо. В ідеалі реформа 
місцевого самоврядування повинна б забезпечити 
спроможність місцевих органів влади самостійно 
вирішувати всі місцеві питання завдяки власним 
ресурсам. [1]

За останні три роки від початку реформи фі-
нансової децентралізації доходи місцевих бю-
джетів зросли у 2,8 рази – із 68,6 млрд. грн. 
у 2014 році до 192,7 млрд. грн. за підсумками 
2017 року; прогноз на 2018 рік – 231 млрд. грн. 
(див. рисунок 1). Це стало можливим завдяки 
розширенню повноважень і підвищенню заці-
кавленості органів місцевого самоврядування у 
збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, 
реалізації заходів щодо залучення резервів їх 
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наповнення та підвищення ефективності адміні-
стрування податків і зборів.

За підсумками 2017 року власні доходи за-
гального фонду у розрахунку на 1-го жителя 
зросли, у порівнянні з 2016 роком, на 19,3% і 
склали 4488,5 гривень. Обсяг надходжень подат-
ку на доходи фізичних осіб у розрахунку на 1-го 
жителя зріс на 23,9% і склав 2510,4 грн, місцеві 
податки і збори на 1-го жителя зросли на 16,7% 
і склали 1265,3 гривень. У 2018 році прогнозу-
ється подальше зростання доходів загального 
фонду у розрахунку на 1-го жителя на 30,5%, 
надходжень податку на доходи фізичних осіб – 
на 38,5%, місцевих податків і зборів – на 38,7%  
(див. рисунок 2). 

У загальному обсязі зведеного бюджету 
України відбулося очікуване збільшення частки 
місцевих бюджетів, оскільки їхня дохідна база 
збільшилася. За підсумками 2017 року пито-
ма вага місцевих бюджетів вперше перевищила 
п’ятдесятивідсоткову позначку і склала 51,2%, 
що майже на 6% більше аналогічного показника 
за 2015 рік; на 2018 рік прогнозується незначний 
ріст – до 51,5%. Тобто, органи місцевої влади ма-
ють у своєму розпорядженні вагомий фінансовий 

ресурс, щоб мати змогу ефективно ним 
управляти та спрямовувати на розвиток 
громад.

Одночасно зі збільшенням частки міс-
цевих бюджетів у фінансових ресурсах 
держави зростає також їх частка у об-
сязі валового внутрішнього продукту. 
У 2014–2015 роках цей показник становив 
5,1%, у 2016 – 6,2%, у 2017 – 6,7%, а в 
2018 за прогнозами частка місцевих бю-
джетів у ВВП країни становитиме 7,1%. 

У доходах місцевих бюджетів найбіль-
шу питому вагу займають надходження 
від сплати податку на доходи фізичних 
осіб – 110,7 млрд грн або 57,4% від за-
гальної суми доходів місцевих бюджетів. 
У порівнянні з 2016 роком надходжен-
ня ПДФО в цілому по Україні зросли на 
31,7 млрд грн або на 40,1%. По бюджетах 
міст обласного значення приріст становить 

37,5%. По бюджетах 159-ти ОТГ приріст надход-
жень ПДФО склав 41,2%, що на 1,9% більше, ніж 
в цілому по Україні [2].

У структурі доходів загального фонду 27,3% 
складає частка місцевих податків і зборів, яких у 
2017 році надійшло 52,6 млрд грн. по усіх місце-
вих бюджетах України приріст місцевих податків 
і зборів відносно 2016 року складає 24,4%, по бюд-
жетах міст обласного значення – 25,9%. По всіх 
бюджетах ОТГ надходження місцевих податків і 
зборів зросли на 28,5%, (у тому числі по бюджетах 
159-ти ОТГ – 26,3%), що на 4,1% перевищує по-
казник приросту по місцевих бюджетах України.

Про фінансову спроможність місцевих бю-
джетів свідчать і залишки коштів на казначей-
ських рахунках, які станом на 01 січня 2018 року 
становили 55,7 млрд грн, з яких на рахунках 
загального фонду – 33,5 млрд грн. Залишки ко-
штів місцевих бюджетів міст обласного значення 
становили 9,5 млрд грн (на рахунках загального 
фонду – 7,1 млрд грн.), а залишки коштів на ра-
хунках об’єднаних територіальних громад скла-
ли 2,8 млрд грн (на рахунках загального фонду – 
2,2 млрд грн) [2].
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Рис. 1. Власні доходи місцевих бюджетів, млрд. грн. 
Джерело: побудовано автором за даними [2]

Рис. 2. Доходи загального фонду місцевих бюджетів на 1 жителя, 2015–2018 рр., грн. 
Джерело: побудовано авторами за даними [2]
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Кількість бюджетів, які мають взаємовідно-
сини з державним бюджетом, щорічно збільшу-
ється у зв’язку із утворенням нових об’єднаних 
територіальних громад відповідно до Закону 
України «Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад». У 2017 році взаємовідноси-
ни з державним бюджетом мали 998 бюджетів  
(без непідконтрольних територій), у тому чис-
лі 24 обласні бюджети, 148 бюджетів міст облас-
ного значення, бюджет м. Києва, 459 районних 
бюджетів, 366 бюджетів ОТГ. У 2018 році їх кіль-
кість збільшилася до 1045, добавилися 47 ОТГ, у 
яких в квітні 2017 року відбулися перші місцеві 
вибори. Відповідно до норм БКУ бюджети таких 
громад мають взаємовідносини з державним бю-
джетом з нового бюджетного року. 

В Закарпатській області наразі нараховується 
337 територіальних громад; об’єднаних терито-
ріальних громад всього 6: три сільські (Вільхів-
ська, Полянська, Баранинська) та три міські – 
Тячівська, Іршавська, Перечинська. 

Місто Ужгород є адміністративним центром 
Закарпатської області, територіальна грома-
да міста налічує 117,6 тис. чоловік, а територія 
міста перевищує 40 квадратних кілометрів. Го-
ловним розпорядником коштів бюджету міста 
є Департамент фінансів та бюджетної політики 
Ужгородської міської ради, що є юридичною осо-
бою комунальної власності, має самостійний ба-
ланс, реєстраційні рахунки в органах Державної 
казначейської служби тощо. Департамент є пра-
вонаступником фінансового управління Ужго-
родської міської ради; реорганізація проведена 
рішенням ХІ сесії міської ради VIІ скликання  
№ 608 від 28 лютого 2017 року. На даний час 
Департамент фінансів та бюджетної політики на-
раховує 16 штатних одиниць та чотири відділи: 
бюджетний відділ; відділ бухгалтерського обліку, 
аналізу і аудиту використання бюджетних ко-
штів; відділ планування та аналізу доходів бю-
джету; відділ фінансування місцевого господар-
ства та соціального захисту населення.

Департамент фінансів та бюджетної політики 
забезпечує реалізацію державної політики в бю-
джетній сфері. До компетенцій департаменту на-
лежить: проектні розрахунки міського бюджету 
на наступні періоди; здійснення постійного ана-
лізу та моніторингу виконання міського бюджету 
за видатками загального та спеціального фон-
дів; здійснення загальної організації бюджетного 
процесу та управління виконанням міського бю-
джету; забезпечення контролю за дотриманням 
управліннями та відділами міської ради фінансо-
во-кошторисної дисципліни.

В таблиці 1 наведена спрощена структура 
місцевого бюджету в 2014–2018 роках. Основним 
джерелом доходів загального фонду є податкові 
надходження, які демонстрували у 2015–2017 ро-
ках значний приріст, що пов’язано зі змінами в 
податковому та бюджетному кодексах в контек-
сті перерозподілу податків до місцевих бюджетів. 

Динаміка надходжень до бюджету міста відо-
бражена в рисунку 1. Як бачимо, доходи загаль-
ного фонду становлять основну частину доходів 
бюджету міста. В 2014 році питома вага загаль-
ного фонду склала 82,1%, в 2015 та 2016 ро-
ках 92,9%, в 2017 р. – 94,6%, а в 2018 р. сягну-
ла 96,9%. Доходи спеціального фонду становили 
17,9% всіх доходів бюджету в 2014 році. 7,1% в 
2015 та 2016 роках, 5,4% у 2017 р. і досягли 3,1% 
в 2018 році.

За 2017 рік до бюджету міста надійшло дохо-
дів (з трансфертами) на суму 1266793,0 тис. грн. 
або 103,7% від уточненого планового показника, 
з них до: 

– загального фонду 1198592,7 тис. грн. (102,7% 
від плану); 

– спеціального фонду 68200,3 тис. грн. (124,4% 
від плану).

Приріст надходжень бюджету міста у порів-
нянні з 2016 роком склав 285353,0 тис. грн. при 
темпі росту 129,1% [3].

Доходи загального фонду за 2017 рік зросли 
на 287478,3 тис. грн. або 131,6% у порівнянні з 

Таблиця 1
Структура бюджету м. Ужгорода, 2014–2018 роки, тис. грн.

Доходи бюджету
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Всього загальний фонд, 
в т. ч.: 399975,2 689704,1 72,4 911114,5 32,1 1198592,7 31,6 1241741,6 3,6

Податкові надходження 213955,4 313011,4 46,3 467731,4 49,4 649691,7 38,9 706660,0 8,8

Неподаткові надходження 3645,1 13917,5 281,8 17893,2 28,6 40887,8 128,5 30240,0 -26,0

Всього доходів ЗФ  
(без трансфертів) 217600,5 326931,0 50,2 484985,7 48,3 690579,5 42,4 733900,0 6,3

Трансферти 182374,7 362773,1 98,9 425478 17,3 508013,2 19,4 507841,6 -0,03

Всього спец. фонд, в т. ч.: 87318,2 53022,3 -39,3 70325,6 32,6 68200,3 -3,0 40267,9 -41,0

Доходи СФ 
(без трансфертів) 67926,7 42030,2 -38,1 68569,1 63,1 61753,6 -9,9 40267,9 -34,8

Трансферти 19391,5 10992,1 -43,3 1756,5 -84 6446,7 267 – –

Разом доходів 487293,4 742726,4 52,4 980561,7 32,0 1266793 29,2 1282009,5 1,2
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2016 роком, за рахунок збільшення рівня міні-
мальної заробітної плати, зростання розміру ста-
вок місцевих податків, акцизного податку та об-
сягу наданих адміністративних послуг. 

Основним джерелом доходів загального фонду 
бюджету міста, а саме 64,2%, є податок на доходи 
фізичних осіб, що сплачується податковими агента-
ми, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати та податок на доходи фізичних осіб з грошо-
вого забезпечення, грошових винагород одержаних 
військовослужбовцями та інших виплат.

Незважаючи на позитивну динаміку зростан-
ня дохідної частини бюджету міста, в 2017 році 
спостерігалось зменшення надходжень спеціаль-
ного фонду у порівнянні з попереднім роком на 
2125,3 тис. грн. або на 3% за рахунок скорочення 
обсягу власних надходжень (грантів) бюджетних 
установ міста. 

За підсумками 2017 року дохідну частину бю-
джету міста за питомою вагою складали: 

– 59,4% – податки, збори та інші платежі в 
обсязі 752333,0 тис. грн.; 

– 40,6% – офіційні трансферти в сумі 
514460,0 тис. грн.

За 2017 рік до бюджету міста зарахова-
но 752333,0 тис. грн. податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів (106,7% від плану), з них 
до загального фонду 690 579,5 тис. грн., до спеці-
ального фонду 61 753,6 тис. грн. Надходження офі-
ційних трансфертів становили 514 460,0 тис. грн., 
або 99,5% планового обсягу, та на 87 213,7 тис. грн. 
більше надходжень 2016 року. [3]

Приріст надходжень місцевих податків і збо-
рів до бюджету в 2017 році в порівнянні з попе-
реднім роком склав 40 014,6 тис. грн. за рахунок 
наступних факторів: 

– збільшення надходжень єдиного податку на 
суму 30065,8 тис. грн. у зв’язку з встановленням 
з 01 січня 2017 року єдиної ставки податку в роз-
мірі 20% мінімальної заробітної плати для всіх 
платників ІІ групи спрощеної системи оподат-
кування (рішення V сесії VІІ скликання міської 
ради 14.07.2016 № 267) та зростанням мінімаль-
ної заробітної плати до 3200 грн.; 

– зростання плати за землю в сумі 
6680,2 тис. грн. в результаті збільшення на 
20-25% ставки земельного податку; 

– збільшення надходжень податку на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 
3314,2 тис. грн. внаслідок встановлення рішен-
ням V сесії VІІ скликання міської ради 14.07.2016  
№ 267 з 01 січня 2017 року ставки податку в за-
лежності від зони розташування об’єктів нежит-
лової нерухомості. 

До бюджету міста зараховано 23747,1 тис. грн. 
плати за надання адміністративних послуг (що 
на 16942,9 тис. грн. більше надходжень 2016 р.) 
за рахунок зростання обсягу адміністративних 
послуг за оформлення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон. 

Обсяг акцизного податку (з вироблених, вве-
зених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) 
склав 72327,8 тис. грн.; також компенсовано з 
державного бюджету 32967,3 тис. грн. акцизного 
податку з виробленого та ввезеного пального, зо 
на 4641,7 тис. грн. більше ніж за 2016 рік. Загаль-
ний обсяг надходжень акцизного податку до бю-
джету міста зріс на 18,5% або на 11302,0 тис. грн., 
що зумовлено підвищенням ставки акцизного по-
датку на алкогольні та тютюнові вироби (зокре-
ма, на алкогольні напої на 12-20%, специфічної 
ставки на тютюнові вироби на 40%). 

За рахунок розміщення тимчасово вільних ко-
штів бюджету розвитку міста на депозитних ра-
хунках державних банків за 2017 рік додатково 
залучено до бюджету міста 832,2 тис. грн. 

До спеціального фонду бюджету міста в 
2017 році зараховано доходів (без врахування 
трансфертів) на суму 61 753,6 тис. грн., в тому 
числі до бюджету розвитку – 25 849,3 тис. грн.

В 2017 р. дохідну частину спеціального фонду 
за питомою вагою склали: 

– 57,2% власні надходження бюджетних установ; 
–19,0% кошти від відчуження майна кому-

нальної власності; 
– 11,7% кошти пайової участі; 
– 11,1% кошти від продажу землі; 
– 1,0% інші надходження.
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Рис. 3. Динаміка надходжень до бюджету м. Ужгорода, 2014–2018 рр. 
Джерело: побудовано авторами за даними [3]
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Однак, надходження спеціального фонду бюд-
жету міста (без трансфертів) в 2017 р. періоді 
зменшились на 6815,5 тис. грн. в порівнянні з 
2016 роком внаслідок скорочення обсягу власних 
надходжень бюджетних установ. Власні надхо-
дження бюджетних установ міста в порівнянні 
з попереднім року становили 1264,2 тис. грн. за 
рахунок зменшення обсягу грантів, отриманих 
освітніми закладами міста.

Відповідно до розпоряджень КМУ, що за-
дають основні напрями бюджетної політики та 
стратегії реформування державних фінансів до 
2020 року, рішенням XVIII сесії VII скликан-
ня «Про прогноз бюджету міста Ужгород на  
2019– 2020 роки» від 21.12.2017 № 943 було затверд-
жено прогноз бюджету міста на 2019–20120 роки 
[4; 5]. Мета прогнозу – запровадження середньо-
строкового бюджетного прогнозування для вста-
новлення взаємозв’язку між стратегічними ціля-
ми розвитку міста та можливостями бюджету. 
Основними завданнями прогнозу є підвищення 
результативності та ефективності управління 
бюджетними коштами.

Індикативні показники доходу міського бюд-
жету на 2019 рік становлять 1114489,5 тис. грн. 

(1063314,5 тис. грн. по загальному фонду та 
51175,0 тис. грн. по спецфонду), а на 2020 рік – 
1190938,4 тис. грн., з них 1138308,4 тис. грн. по за-
гальному фонду і 52630,0 тис. грн. по спецфонду [3].

Висновки. Для досягнення прогнозних цілей 
та формування позитивних тенденцій сталого 
розвитку на майбутні періоди органам міської 
влади та самоврядування важливо акцентувати 
зусилля на поліпшенні інноваційної складової 
виробничого сектору, розвитку туристично-сер-
вісної інфраструктури, на активізація інвести-
ційних процесів. 

До основних факторів, що позитивно вплину-
ли б на збільшення надхо-джень платежів до бю-
джету міста, слід віднести: 

– збільшення робочих місць; 
– своєчасну виплату заробітної плати; 
– своєчасне погашення податкових зобов’язань 

перед бюджетом; 
– сприятливий клімат для іноземних інвести-

цій в економіку міста; 
– легалізацію найманої робочої сили (пере-

довсім, у сфері будівництва); 
– збільшення власних надходжень бюджет-

них установ. 
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МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  
В РОССИИ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наблюдающаяся тенденция сокращения площади и ухудшения состояния сельскохозяйственных угодий побуждает 
к совершенствованию государственных мер по наблюдению за ними и принятию своевременных управленческих 
решений по предотвращению их выбытия из сельскохозяйственного оборота. Применение данных мониторинга сель-
скохозяйственных земель может способствовать долгосрочному и среднесрочному планированию землепользования в 
стране и регионах. В работе на основе анализа статистических данных приведены показатели динамики структуры, 
состояния и использования сельскохозяйственных угодий. Полученные данные могут быть применены органами госу-
дарственной и муниципальной власти, а также руководителями агропредприятий при стратегическом планировании 
хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: статистический мониторинг, состояние и использование земель, структура сельскохозяйственных угодий.

Введение. Сутью мониторинга земель, как 
важнейшего государственного инструмента воз-
действия на систему землепользования в стра-
не, является целенаправленный долгосрочный 
комплекс наблюдений, оценки и прогнозирова-
ния земельных ресурсов [1; 2]. Важность мо-
ниторинга земель заключается в получении 
достоверной информации о состоянии и исполь-
зовании земель, что позволяет органам власти и 
заинтересованным лицам принимать решения о 
дальнейшей «судьбе» тех или иных земельных 
участков [15]. 

Однако, как показывает практика, в России 
наблюдаются значительные проблемы с состо-
янием и использованием сельскохозяйственных 
земель, что свидетельствует о недостатках си-
стемы мероприятий по мониторингу земель [4; 8].

Так, с организационно-правовой точки зре-
ния мониторинг земель ведут разные структуры: 
Росреестр наблюдает за целевым использовани-
ем земель, Минсельхоз – за качественными и 
количественными показателями сельскохозяй-
ственных земель [5; 6]. В результате основные 
выводы по полученным отчетам аккумулиру-
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ются в ежегодных докладах о состоянии и ис-
пользовании земель, однако такие данные могут 
разниться со статистическими данными и с ин-
формацией, поступающей от других ведомств [3].

Что касается научного обоснования выбора тех 
или иных методов мониторинга земель, то здесь, 
как раз, и содержится основная проблема. В Рос-
сии нет единой стройной концепции планирования 
работ по мониторингу земель различных катего-
рий, не прописаны требования к методам и обо-
снованию их выбора [7; 12]. Например, в последнее 
время большинство ученых склоняется на сторону 
дистанционных методов [20], а вот специалисты 
сельского хозяйства полагаются в основном на на-
земные методы исследований [14; 17; 18].

Помимо основного предназначения монито-
ринга земель – информирование о состоянии и 
использовании земель органы власти для целей 
охраны окружающей среды, можно выделить 
и ряд прикладных направлений использования 
данных мониторинга земель: 

– для планирования роста городских терри-
торий и зонирования городского пространства по 
количественным и качественным показателям;

– для целей исследования рынка сельскохо-
зяйственных земель;

– для целей оценки эффективности деятель-
ности органов государственной и муниципальной 
власти;

– для оценки эффективности землепользования 
в регионах и муниципальных образованиях и пр.

Для такого прикладного применения монито-
ринга земель учеными предлагаются оригиналь-
ные методы. Так, Королева П.В. с соавторами [13] 
предлагает метод ретроспективного мониторинга 
для изучения динамики земель, Сатаева Л.В. [16] 
обосновывает применение статистических мето-
дов мониторинга для отображения качественных 
характеристик земель. Для исследования рынка 
сельскохозяйственных земель Чурсин А.И. [21] 
предлагает задействовать мониторинг исполь-
зования земель. Поршакова А.Н. [19] подходит 
с позиции комплексного подхода к мониторингу 
земель и целям использования его данных. 

В рамках данной научной статьи перед нами 
стоит цель показать динамику изменения струк-
туры сельскохозяйственных угодий, их состояние 
и использование на уровне страны и региона ме-
тодами мониторинга земель. Основными задачами 
определены: сравнение структуры сельскохозяй-
ственных земель в динамике; 
определение состояния сельско-
хозяйственных угодий и выделе-
ние направлений использования в 
хозяйственных целях.

В качестве методов 
мониторинга выбраны: метод 
сравнения, статистический ме-
тод, ретроспективный метод. 

Структура 
сельскохозяйственных угодий

Исторически сложилось, что 
земли сельскохозяйственного на- 
значения делятся на сельскохо-
зяйственные и несельскохозяй-
ственные угодья, а сельскохозяй-
ственные угодья подразделяются 

на пашню, залежь, сенокосы и пастбища, многолет-
ние насаждения. Важно отметить, что сельскохозяй-
ственные угодья помимо сельскохозяйственных зе-
мель могут ходить в состав земель иных категорий.

Так, в 2017 г. площадь земель сельскохо-
зяйственного назначения в России составляла 
383612, тыс га, что меньше на 126,3 тыс га по от-
ношению к 2016 г. Уменьшение доли сельскохо-
зяйственных земель по регионам разнится. На-
пример, наибольшее уменьшение было отмечено 
в Кировской области – на 95,5 тыс га [9].

Соотношение долей сельскохозяйственных 
угодий в общей структуре сельскохозяйственных 
земель не стабильно, а постоянно трансформи-
руется. Так, площадь сельскохозяйственных уго-
дий по стране в 2017 г. составила 197739,3 тыс га, 
а площадь несельскохозяйственных угодий в 
структуре земель сельскохозяйственного назна-
чения составила – 185872,7 тыс га [9]. 

Анализ показывает, что в настоящее время в 
структуре сельскохозяйственных угодий преоб-
ладает доля пашни (55%) (рис. 1). 

Однако, по результатам ретроспективного 
анализа можно заключить, что доля пашни ста-
бильно сокращается, а залежи – возрастает. Так, 
по стране за период с 1990 по 2016 год площадь 
сельскохозяйственных угодий сократилась на 
369,0 тыс га. Сокращение площади пашни соста-
вило 9597,6 тыс га (табл. 1).

Рассматривая особенности структуры сель-
скохозяйственных угодий на региональном уров-
не, можно отметить, что в большинстве субъектов 
РФ, также наблюдается тенденция сокращения 
площади пахотных земель и рост необрабатыва-
емых угодий. Кроме того, структура сельскохо-
зяйственных угодий зависит от месторасположе-
ния (земледельческие районы, районы мерзлоты, 
зоны оленеводства, тайги и т.п.).

Так, в Пензенской области земли сельскохо-
зяйственного назначения занимают 3072,0 тыс га 
(70% территории). В структуре преобладают сель-
скохозяйственные угодья (доля распаханности бо-
лее 55%). Структура угодий по состоянию на 2016 г. 
приведена в табл. 2.

При этом, надо отметить, что внутри регио-
на распределение сельскохозяйственных угодий 
также имеет свою специфику, зависящую от типа 
почв, рельефа, лесистости территории, видов зем-
лепользования, что предопределяет их различия 
в муниципальных образованиях (табл. 3).

Пашня - 
55,3%

(122 706,6 тыс. га)

Залежь - 
2,2%

(4 923,6 тыс. га)

Многолетние 
насаждения - 

0,9%
(1 901,0 тыс. га)

Сенокосы - 
10,8%

(24 020,5 тыс. га)

Пастбища - 
30,8%

(68 488,5 тыс. га)

Рис. 1. Структура сельскохозяйственных угодий в России в 2017 г.
Источник: [9]
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Мониторинг состояния 
сельскохозяйственных угодий

Для того чтобы планировать урожайность сель-
скохозяйственных культур или предупреждение 
негативных последствий землепользования важно 
знать показатели земель. Именно мониторинг состо-
яния земель позволяет осуществлять наблюдение 
за изменением характеристик земель, их загрязне-
нием, захламлением, деградацией, а также оцени-
вать и прогнозировать изменения их состояния.

Так, данные многолетнего мониторинга гово-
рят о том, что на территории страны повсемест-
но наблюдается развитие процессов деградации 
почв, ухудшение состояния сельскохозяйствен-
ных угодий. Наиболее типичным является за-
грязнение и захламление земель. По стране доля 
сельскохозяйственных угодий, почвы которых 
признаны эрозионноопасными, составляет 58,6%, 
водной эрозии подвержено 17,8%, ветровой эро-
зией охвачено 8,4%, дефлировано 5,3% почв паш-
ни, 2,1% почв сенокосов и 9,7% почв пастбищ [9]. 

В Пензенской области отмечается проявление 
следующих негативных процессов: дегумификация 
и истощение почв; эрозия почв; переувлажнение 
почв; подкисление почв. Площадь овражно-балоч-
ных земель составляет 324,5 тыс га, или 10,8% от 

площади сельскохозяйственных угодий. Площадь 
эрозионно-опасных земель достигает 924,9 тыс га, 
или 32% от общей площади сельскохозяйственных 
угодий, которые при снижении культуры земле-
делия пополняют объем эродированных почв. Из 
них подвержено водной эрозии 503,8 тыс га. Общая 
площадь переувлажненных сельскохозяйственных 
угодий в области составляет 204 тыс га, или 7,1%. 
Из них 25,2 тыс га сильно переувлажнены (заболо-
чены). На пашне эти площади составляют, соответ-
ственно, 100,1 тыс га, 4,6% и 2,2 тыс га [10]. 

Мониторинг использования 
сельскохозяйственных угодий

В рамках мониторинга использования земель 
осуществляется наблюдение за использованием 
земель в соответствии с их целевым назначением 
различными категориями землепользователей, 
прослеживается динамика форм собственности.

Так, по данным мониторинга в России в 2017 г. 
в использовании у сельскохозяйственных орга-
низаций и граждан числилось 192901,1 тыс га, 
или 86,9% всех сельскохозяйственных угодий. 
При этом из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения использовалось более 185 млн га 
сельскохозяйственных угодий. Для производства 
сельскохозяйственной продукции сельскохозяй-

Таблица 1
Динамика площади сельскохозяйственных угодий в России, тыс га

Год Сельскохозяйственные 
угодья, всего

в том числе
пашня сенокосы и пастбища залежь

1990 222 409,2 132 304,2 87 899,5 347,2
2000 221 088,8 124 373,8 90 923,4 3927,2
2010 220 396,3 121 433,9 92 059,5 5103,3
2015 222 066,3 122 752,6 92 501,9 4910,9
2016 222 040,2 122 706,6 92 509,0 4923,6

Источник: [9]

Таблица 2
Распределение угодий по категориям земель в Пензенской области в 2016 г., тыс га
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Итого

всего 
сельскохозяйственных 
угодий

2882,6 139,3 2,2 1,2 14,0 - 1,3 3040,6

из них пашни 2193,7 64,1 0,5 0,2 3,0 - 0,2 2261,7
леса и кустарники 77,9 19,7 18,6 7,6 928,8 0,1 0,4 1053,1
болота 7,7 0,7 - 0,1 4,9 - 0,1 13,5
под водой 22,3 2,4 0,7 - 2,3 14,5 - 42,2
под дорогами, прогонами, 
улицами и площадями 39,1 25,9 14,1 - 10,5 - - 89,6

застроенные территории 15,3 35,6 5,4 0,2 1,2 0,2 - 57,9
нарушенные земли 0,4 - 0,5 - - - - 0,9
прочие земли 22,9 4,8 2,5 - 2,8 - 0,4 33,4
Итого: 3072,0 228,6 44,0 9,1 964,5 14,8 2,2 4335,2

Источник: [10; 11]
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ственными организациями использовалось 60,2% 
площади, занятой сельскохозяйственными уго-
дьями, гражданами – 39,8%. 

Увеличение площади сельскохозяйственных 
угодий, участвующих в сельскохозяйственном 
обороте, наблюдалось в 37 субъектах РФ. Наи-
большее вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот продуктивных земель отмечено в ре-
спубликах Калмыкия (на 29,6 тыс га), Крым  
(на 28,4 тыс га), Тыва (на 26,6 тыс га) [9]. 

Значительная часть сельскохозяйственных 
земель по стране находится в государственной 
и муниципальной собственности – 255632,4 тыс 
га, или 66,6% земель категории, в собственно-
сти граждан – 109741,2 тыс га (28,6% площа-
ди категории), в собственности юридических 
лиц – 18238,4 тыс га (4,8%). Из всех земель 
России, находящихся в частной собственно-
сти (133171,0 тыс га), на долю земель сельско-
хозяйственного назначения приходится 96,1% 
(127979,6 тыс га), из них 67,3% (86116,6 тыс га) 

составили земельные доли граждан в общей 
собственности на землю. 

В структуре частной собственности на зем-
лю в целом по России наблюдается сокращение 
показателя площади земельных участков, на-
ходившихся в собственности граждан (умень-
шение в 2016 году составило 1339,8 тыс га), при 
одновременном увеличении площади земельных 
участков, находящихся на праве собственности 
юридических лиц (увеличение в 2016 году соста-
вило 956,6 тыс га). 

Земельные участки, отнесенные к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначе-
ния и находящиеся в собственности граждан 
(109741,2 тыс га), на 78,5% (86116,6 тыс га) со-
стояли из земельных долей, в том числе невос-
требованных (16630,6 тыс га). Почти 83% земель, 
принадлежащих юридическим лицам, являлось 
собственностью сельскохозяйственных орга-
низаций, более 9% (1683,9 тыс га) – собствен-
ностью КФХ. 

Таблица 3
Распределение сельскохозяйственных угодий по муниципальным образованиям  

Пензенской области, га

 Общая площадь земли 
в т.ч. 

сельскохозяйственные 
угодья 

фактически 
используемые угодья 

Всего по области 2176106,4 2109852,2 1773169,2
в том числе:
г. Пенза 4184,4 2566,6 2000,1
г. Кузнецк 524,3 296,4 231,4
г. Заречный 37,6 13,4 12,9
районы:
Башмаковский 118145,6 117078,5 101106,8
Бековский 66497,6 65060,9 63804,7
Белинский 136124,0 134382,1 120506,6
Бессоновский 48998,6 45154,6 40408,3
Вадинский 46429,8 46225,9 32793,9
Городищенский 58931,7 57416,0 27010,1
Земетчинский 80714,5 74789,4 63837,7
Иссинский 66908,6 66655,3 49516,9
Каменский 145186,6 143996,2 137516,3
Камешкирский 65360,9 65007,0 49357,0
Колышлейский 106561,7 105344,4 99511,7
Кузнецкий 55389,0 52207,1 48603,0
Лопатинский 79440,3 77288,0 61995,9
Лунинский 79979,2 77654,2 67036,8
Малосердобинский 76493,8 76274,3 69365,6
Мокшанский 132942,9 130407,5 107469,6
Наровчатский 44830,3 44482,9 36748,7
Неверкинский 52034,0 51245,2 44684,3
Нижнеломовский 79781,4 77676,7 67849,6
Никольский 46383,5 46090,2 23243,9
Пачелмский 67092,2 61875,5 41754,7
Пензенский 183980,3 160982,4 139911,3
Сердобский 103343,0 101841,7 97166,0
Сосновоборский 40230,0 40090,3 16399,6
Спасский 41648,9 41138,0 36543,8
Тамалинский 89149,0 88443,8 85646,6
Шемышейский 58782,5 58167,6 41135,4

Источник: [11]
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Динамика распределения земель по формам 
собственности на землях сельскохозяйственного 
назначения представлена на рис. 2.

В табл. 4 приведены данные о распределении 
сельскохозяйственных земель по формам соб-
ственности на 1 января 2018 г. 

В Пензенской области из сельскохозяйствен-
ных земель в собственности граждан находится 
1209,6 тыс га или 39,38% от общей площади земель 
данной категории, у юридических лиц 772,4 тыс га  
(25,14%), в государственной и муниципальной соб-
ственности находится 1090,0 тыс га (35,48%). 

Общая площадь земель предприятий и ор-
ганизаций, занимающихся сельскохозяйствен-
ным производством по состоянию на составляет 
1895,5 тыс га, из которых использовалось:

– в хозяйственных товариществах и обще-
ствах 1309,2 тыс га;

– в производственных кооперативах 433,70 тыс га;
– в государственных и муниципальных уни-

тарных сельскохозяйственных предприятиях 
99,9 тыс га;

– в научно-исследовательских и учебных уч-
реждениях и заведениях 16,2 тыс га;

– в подсобных хозяйствах 5,8 тыс га;
– в прочих предприятиях и организациях 

30,7 тыс га [11].
Основными угодьями являются сельскохозяй-

ственные – 1752,4 тыс га или 92,5% от общей пло-
щади, в том числе пашни – 1455,6 тыс га (76,8%), 
залежи – 74,7 тыс га (3,9%), многолетних насаж-
дений – 3,3 тыс га (0,2%), сенокосов – 23,9 тыс га 
(1,3%), пастбищ – 194,9 тыс га (10,3%).

Общая площадь земель граждан, занима-
ющихся производством сельскохозяйственной 

продукции составляет 1152,1 тыс га. Основны-
ми угодьями являются сельскохозяйственные – 
1130,6 тыс га или 98,1% от общей площади, в том 
числе пашни – 733,1 тыс га (63,6%), залежи – 
60,3 тыс га (5,2%), многолетних насаждений – 
17,3 тыс га (1,5%), сенокосов – 30,9 тыс га (2,7%), 
пастбищ – 289,0 тыс га (25,1%) [10; 11].

Заключение. По результатам проведенных 
наблюдений можно сделать следующие выводы:

1) структура сельскохозяйственных угодий 
динамична и ежегодно происходит трансформа-
ция пашни в залежь как по стране, так и во мно-
гих регионах; 

2) качественное состояние сельскохозяйствен-
ных угодий ухудшается, что и провоцирует их 
перевод в залежь;

3) в основном сельскохозяйственные угодья ис-
пользуются крупными сельскохозяйственными ор-
ганизациями, преобладающими в земледельческой 
зоне страны; в неземледельческих районах – пре-
валирует государственная форма собственности.

В качестве рекомендаций по применению по-
лученных данных можно выделить:

– наблюдение за динамикой структуры сель-
скохозяйственных угодий важно для предотвра-
щения излишнего выбытия пашни из оборота;

– мониторинг состояния сельскохозяйственных 
угодий необходим для прогнозирования урожайно-
сти культур, планированию мероприятий по борь-
бе с эрозией и другими негативными явлениями;

– мониторинг использования позволяет от-
слеживать потребительские возможности: какие 
землепользователи для каких целей использу-
ют землю, что позволяет исследовать тенденции 
рынка сельскохозяйственных земель.
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Рис. 2. Динамика распределения площади земель сельскохозяйственного назначения  
по формам собственности 

Источник: [9]

Таблица 4
Распределение сельскохозяйственных земель в России по формам собственности в 2018 г., тыс га

Земли: Общая 
площадь

В собственности 
граждан

В собственности 
юридических лиц

В государственной 
и муниципальной 

собственности
сельскохозяйственного 
назначения, в том числе: 383227,7 108514 19253,8 255459,9

фонд перераспределения земель 43361,7 3,3 43358,4

Источник: Росреестр
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MONITORING OF AGRICULTURAL LAND IN RUSSIA AND PENZA REGION

Summary
The trend of reduction in area and degradation of agricultural land leads to improvement of the state measures for their monitoring 
and timely managerial decisions on the prevention of disposal of agricultural activity. The use of agricultural land monitoring data 
can contribute to long-and medium-term land-use planning in the country and regions. In the work on the basis of statistical data 
analysis the indicators of the dynamics of the structure, condition and use of agricultural land are given. The obtained data can be 
applied by state and municipal authorities, as well as heads of agricultural enterprises in the strategic planning of economic activity.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

В статті досліджено нормативно-правові засади функціонування регіонального ринку послуг гостинності, критич-
но проаналізовано виявлені нормативно-правові колізії. Окреслено основні напрями нормативної оптимізації та 
модернізації в сфері гостинності. 
Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, послуги гостинності, стандарти, зелений туризм, статистичний облік, 
екологічне навантаження.

Постановка проблеми. Туризм має пря-
мий і опосередкований вплив на розвиток всієї 
пов’язаної з ним інфраструктури та забезпечує 
десяту частину (10,3%) світового валового націо-
нального продукту. За даними Всесвітньої ту-
ристської організації (UNWTO), туризм забез-
печує майже 298 млн. робочих місць (9,6% від 
загальної кількості зайнятих у світі), а темпи 
розвитку галузі в останнє десятиріччя сягали 
7,9% щороку [1]. Україна, на жаль, перебуває на 
найнижчих рейтингових позиціях світового ту-
ристичного ринку. Причини «класичні» – недо-
сконале правове поле, відсутність протекціоніз-
му з боку держави, гальмівна по відношенню до 
малого бізнесу фіскальна політика, інфраструк-
турна відсталість тощо. А тому питання вдо-
сконалення механізмів державного регулювання 
розвитку індустрії гостинності набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання управління туристичним потенціалом, 
адаптації світового досвіду розвитку активно об-
говорюються вітчизняними дослідниками. На проб-
лемах функціонування та регулювання регіональ-
ного туризму зосередили свої наукові дослідження 
В. Гоблик, І. Дишловий, В. Кравців, М. Лендєл, 
М. Максимюк, В. Мікловда, О. Музиченко-Козлов-
ська, М. Пітюлич, І.Ю. Швець та інші. 

Мета статті – аналіз базових для індустрії 
гостинності нормативів та стандартів в сенсі 
їх відповідності сучасним реаліям, виявлення 
основних нормативно-правових колізій та їх про-
блемні наслідки для регіональної сфери гостин-
ності (на прикладі Закарпатської області).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відносини щодо організації і здійснення діяль-
ності в сфері гостинності регулюються законами 
України «Про туризм» та «Про курорти». Поря-
док і способи захисту порушених прав спожи-
вачів визначаються ЗУ «Про захист прав спо-
живачів», іншими нормативно-правовими актами 
загальної дії (Господарським, Цивільним кодек-
сами тощо). Якість наданих послуг визначається 
як національними стандартами, так і міжнарод-

ними угодами, приміром «Генеральною угодою 
про торгівлю послугами», що діє в рамках Сві-
тової організації торгівлі. Якщо чинними (рати-
фікованими) міжнародними договорами перед-
бачено інші правила, ніж ті, що встановлено 
вітчизняним законодавством, то застосовуються 
правила міжнародного договору. 

Суб’єктами, що здійснюють та/або забезпе-
чують діяльність у сфері гос-тинності, ЗУ «Про 
туризм» визначає наступні:

– суб'єкти підприємницької діяльності, 
що надають послуги з тимчасового розміщення 
(проживання), харчування, екскурсійних, розва-
жальних та інших туристичних послуг;

– фізичні особи, які не є суб'єктами підпри-
ємницької діяльності та надають послуги з тим-
часового розміщення, харчування тощо [2, ст. 5].

Відповідно до ЗУ «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності», ліцензія – це 
документ державного зразка, який засвідчує 
право суб’єкта господарювання на провадження 
зазначеного в ньому виду господарської діяль-
ності протягом визначеного строку (у разі його 
встановлення Кабінетом Міністрів України) за 
умови виконання ліцензійних умов. А відповідно 
ліцензійні умови – установлений з урахуванням 
вимог законів вичерпний перелік організаційних, 
кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, 
обов'язкових для виконання при провадженні 
видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню [3, ст. 1].

Згідно ст. 17 ЗУ «Про туризм», ліцензуванню 
підлягає тільки тур-операторська діяльність. Інші 
ж юридичні особи, незалежно від форми власності, 
та фізичні особи, що проводять господарську діяль-
ність в сфері туризму, не зобов’язані проводити лі-
цензування. Це однозначно стосується, наприклад, 
готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних баз тощо. 
Однак, ст. 19 Закону визначає встановлення відпо-
відної категорії об'єктам туристичної інфраструк-
тури – готелям, іншим об'єктам, призначеним для 
надання послуг з розміщення, закладам харчуван-
ня, курортним закладам тощо. Така класифікація 
хоч і здійснюється за заявою суб’єкта туристичної 
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діяльності, але є обов'язковою, оскільки пунктом 5  
ст. 19 зазначено: «Забороняється надавати послуги 
з розміщення без наявності свідоцтва про встанов-
лення відповідної категорії» [2, ст. 19]. Постано-
ва ж КМУ від 29.07.2009 р. № 803 (поточ. ред. від 
26.07.2018 р.) «Про затвердження Порядку вста-
новлення категорій готелям та іншим об'єктам, що 
призначаються для надання послуг з тимчасового 
розміщення (проживання)» встановлює, що «кате-
горії готелям та іншим об’єктам, що призначають-
ся для надання послуг з тимчасового розміщення 
(проживання), встановлюються за результатами 
добровільної сертифікації послуг з тимчасового 
розміщення…» [4]. 

Сертифікацію та стандартизацію у сфері ту-
ристичної діяльності регламентує стаття 18 ЗУ 
«Про туризм». Обов’язкову сертифікацію готель-
них послуг та послуг харчування, що надаються 
суб’єктами туристичного бізнесу, скасовано ще 
в 2012 році в рамках підготовки до проведення 
чемпіонату Європи з футболу, що, з одного боку, 
стало потужним стимулом для індустрії гостин-
ності. З іншого, якість послуг фактично регулю-
ється суто ринковим механізмом «попит–пропо-
зиція», тобто в українських реаліях – стихійно, 
не на користь споживача та якості. В сенсі сус-
пільного регулятора також не можна поклада-
тися на громадські організації, перш за все на 
корпоративні об'єднання (рестораторів, готельє-
рів тощо), оскільки у них поки що відсутня як 
корпоративна стандартизація, хоча б на рівні 
корпоративної етики, так і авторитетна історія 
на кшталт німецької DEHOGA (Об'єднання під-
приємств готельного та ресторанного бізнесу).

Що стосується стандартизації, то централь-
ний орган виконавчої влади, що забезпечує реа-
лізацію державної політики у сфері туризму та 
курортів (Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України), послуговується трьома базови-
ми документами: 

– ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. За-
соби розміщування». Встановлює класифікацію 
засобів розміщування, що призначені для про-
живання туристів, загальні вимоги до цих засобів 
та до послуг, які вони надають [5].

– ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Кла-
сифікація готелів». Встановлює класифікацію го-
телів та аналогічних засобів розміщування неза-
лежно від форм власності [6].

– ДСТУ 4527: 2006 «Послуги туристичні. За-
соби розміщення. Терміни та визначення». Вста-
новлює терміни, обов’язкові до вживання в усіх 
видах нормативних документів, що стосуються 
сертифікації послуг з тимчасового розміщення 
(проживання), для встановлювання категорій го-
телів та інших об’єктів, що надають відповідні по-
слуги, а також для робіт зі стандартизування [7].

Процедура надання відповідної категорії го-
телям та іншим об’єктам здійснюється Департа-
ментом туризму та курортів Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі, який розміщує 
на своєму офіційному веб-сайті реєстр свідоцтв 
про встановлення категорій об’єктам. Станом 
на 01.09.2018 реєстр містить 226 об’єктів, з яких 
4 знаходяться в Закарпатті: 

– готель «Рейкарц Карпати» (смт Жденієво, 
Воловецький р-н); 

– готель «Рейкарц Поляна» (с. Поляна, Сва-
лявський р-н);

– готель «Гранд Готель Пилипець» (с. Пили-
пець, Міжгірський р-н);

– готель «Олд КОНТИНЕНТ» (м. Ужгород) [10].
Готелі класифікують за п’ятьма категоріями. 

Категорії позначають сим-волом «*» (зірочка): від 
найнижчої «*» до найвищої «*****». Категориза-
ція готелів здійснюється згідно класифікаційних 
вимог, встановлених Національним стандартом 
України ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. 
Класифікація готелів» [6, п. 4.2].

Зауважимо, що, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про 
туризм», готель – це підприємство будь-якої ор-
ганізаційно-правової форми та форми власності, 
що складається з шести і більше номерів та на-
дає готельні послуги з тимчасового проживання 
з обов'язковим обслуговуванням. В той же час, 
ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби 
розміщування» до готелів та аналогічних засобів 
розміщування відносить «колективні засоби роз-
міщування, що складаються більше ніж з семи 
номерів» [5, п.4.2.1]. Причому, відповідно до ДСТУ 
4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готе-
лів», мінімальна житлова площа номера (без площі 
санвузла, коридору та балкона) становить 8 м2, а з 
розрахунку на гостя – не менше 4,5 м2 [6, п. 5].

Принципово інший нормативно-терміноло-
гічний підхід відображено в Постанові КМУ від 
15.03.2006 р. № 297 «Про затвердження Порядку 
надання послуг з тимчасового розміщення (про-
живання)», в редакції 05.09.2012 р., за якою засо-
би розміщення поділяються на:

– колективні засоби розміщення, загальною 
кількістю місць 30 або більше, в яких надають міс-
це для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні і за 
які справляється плата за встановленими цінами; 

– та індивідуальні, в яких за плату або без-
оплатно надається обмежена кількість місць для 
проживання (менш як 30) [9, п. 2].

Пунктом 7 цієї Постанови визначено, що «фі-
зичні особи – власники або орендарі індивіду-
альних засобів розміщення надають послуги з 
тимчасового розміщення (проживання) без дер-
жавної реєстрації їх як суб'єктів підприємниць-
кої діяльності» [9, п. 7].

Під цю категорію, приміром, однозначно під-
падають суб’єкти діяльності так званого зеле-
ного, або сільського туризму, що набув масо-
вого характеру як соціально-культурне явище 
і успішно розвивається як різновид підприєм-
ницької діяльності в сільській місцевості (зелені 
садиби, агро-оселі, еко-готелі тощо). Нормативно-
правовою основою організації зеленого сільського 
туризму є ЗУ «Про особисте селянське господар-
ство», нормативні акти загальної дії (Конститу-
ція, Цивільний Кодекс) і спеціальні правові акти 
(Статут, Положення тощо). Особисте селянське 
господарство не являється суб’єктом підприєм-
ницької діяльності, а тому не подає у відповідні 
державні органи ані статистичної, ані фінансової 
звітності. Законодавством регламентується лише 
облікування особистих селянських господарств, 
що покладено на органи місцевого самовряду-
вання – сільські, селищні, міські ради [10, ст. 4].

Що стосується ЗУ «Про туризм», то сільських 
господарів, що надають свої садиби для розміщен-
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ня та харчування туристів, слід відносити до «фі-
зичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької 
діяльності та надають послуги з тимчасового роз-
міщення (проживання), харчування тощо» [3, ст. 5].

Тобто склалася доволі парадоксальна ситу-
ація, коли значний сектор індустрії гостинності 
(сільський зелений туризм) фактично – норма-
тивно – відноситься не до сфери туризму, а до 
сільського господарства. Хоча, можливо саме ця 
початкова «незарегульованість» сільського ту-
ризму всілякими нормативами-стандартами-сер-
тифікатами і надає йому потужного стимулу до 
розвитку. Однак, бурхливий розвиток сільського 
зеленого туризму без відповідних інфраструк-
турних зрушень у сфері водопостачання, кана-
лізування та вивозу сміття приводить до безкон-
трольного екологічного навантаження Карпат. 

Радикальна дерегуляція в сфері гостинності 
відчутно відобразилася на регіональному рівні. 
Значне звуження сфери бюрократичного впливу 
визвало, відповідно, і зменшення бюрократич-
ного інтересу до галузі. Так, приміром, колись 
самостійне Управління туризму та курортів 
в процесі реорганізації стало структурним під-
розділом Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі. Туризм перестав бути в регіоні пріори-
тетною галуззю, хоча саме туристичний ресурс 
є невичерпним (створюваним) і не вимагає за-
хмарних інвестицій. Однак потребує виразного 
цілепокладання і чіткого планування як на регіо-
нальному, так і загальнодержавному рівні. 

Вітчизняний досвід розроблення та реалізації 
різноманітних державних/регіональних страте-
гій і програм розвитку вкрай неоптимістичний. 
Типовою стала практика, коли нова владна ко-
манда не виконує затверджені попередниками 
програми/стратегії розвитку. Така не спадкоєм-
ність стратегічних зобов’язань негативно впли-
ває на суспільно-економічний розвиток. Типовим 
стало і невиконання (або недовиконання) дер-
жавними органами власних програм і стратегій, 
затверджених уже в межах їхніх «часових пов-
новажень». Накопичена «асистемність» помноже-
на на економічний спад закономірно привела до 
фактичного банкрутства низки формально дію-
чих цільових державних програм, що були згор-
нуті Постановою КМУ, в тому числі й розробка 
«Державної цільової програми розвитку туризму 
та курортів на період до 2022 року» [11].

Така «оптимізація», однак, не вирішує на-
гальних проблем. В країні відсутня державна 
підтримка малого і середнього бізнесу в галу-
зі туризму. Принцип «не заважаємо» не можна 
вважати підтримкою, зважаючи на ефективно 
діючі (подекуди й понад десятиліття) програми 
підтримки туризму у наших найближчих тур-
конкурентів по Чорному морю та Карпатах. Звіс-
но, системної підтримки потребує увесь вітчиз-
няний малий та середній бізнес, але особливість 
індустрії гостинності принаймні в тому, що вона 
практично не залежить від зовнішніх виробни-
чих ресурсів (сировини, комплектуючих тощо) і в 
далекосяжній перспективі позбавлена реальних 
ризиків внутрішнього та зовнішнього квотування 
(за винятком хіба що стану міжнародних санк-
цій, що підкосили туристичну галузь Автономної 
республіки Крим). 

В завислому стані залишається питання облі-
ку туристичних ресурсів, а саме створення Єди-
ної державної бази даних у сфері туризму, не 
обов’язково в концепції, що була ще в 2011 році 
запропонована ліквідованим уже Держтуризмку-
рортом, хоча іншої експертної розробки до сих пір 
немає. Як немає законодавчого розуміння того, що 
туристичні ресурси не менш цінні, ніж ресурси 
мінеральні (корисні копалини), але на відміну від 
останніх можуть бути як наявними, так і потенцій-
ними, або такими, що можуть виявитися в майбут-
ньому та/або бути використаними за певних умов. 
Тобто туристичні ресурси можуть бути створени-
ми «з нічого» (як приклад: мережа музеїв у с. Ко-
лочава, Міжгірського р-ну Закарпатської обл.)

Існуюча форма державної статистичної звіт-
ності не відображає дійсність і не відповідає ви-
могам часу. Відсутність статистичного відобра-
ження туристичних потоків в сфері «зеленого 
туризму», приміром, унеможливлює реальні роз-
рахунки екологічного навантаження регіону – і 
відповідно необхідних для розвитку регіонально-
го туризму інфраструктурних зрушень у сфері 
водопостачання, каналізування та вивозу сміття, 
що суперечить статті 400 (пункт «с») Угоди про 
Асоціацію між Україною та Європейським Со-
юзом (16.09.2014), що прямо вимагає чіткої вза-
ємодії між туризмом та захистом навколишнього 
середовища [12, ст. 400]. 

До речі, Угода про асоціацію між Україною та 
ЄС не послабить, а тільки посилить конкуренцію 
в сфері гостинності – в тих же Карпатах. Адже 
Українські Карпати являються лише частиною уні-
кального єврорегіону (Татри, Карпати, Трансиль-
ванські Альпи), де діють певні загальні принципи, 
правила та норми економічного та соціально-сус-
пільного функціонування, до яких ми не поспішали 
долучатися – як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівні. ЄС має значний напрацьова-
ний досвід функціонування успішної моделі ста-
лого розвитку гірських регіонів та охорони довкіл-
ля, отриманий в рамках «Конвенції щодо охорони 
Альп», який ефективно був використано та удо-
сконалено в програмі «Карпатський простір», до 
якої Україна напрочуд неефективно долучалася. 

Відсутність послідовної, цілеспрямованої та 
виразної, сумісної з європейськими стратегіями 
політики України щодо регіону Карпат, невико-
нання певних зобов’язань, взятих Україною від-
повідно до низки міжнародних і транскордонних 
угод, залишає нашу країну поза багатьма ді-
ючими програмами регіонального розвитку ЄС. 
Так, не було розроблено ні програми, ні навіть 
концепції декларованої ще в 2005 р. програми 
«Карпатський горизонт», хоча дана ініціатива 
знайшла підтримку серед членів міжнародної 
Асоціації органів місцевого самоврядування Кар-
патського Єврорегіону, результатом чого стало 
прийняття рішення «Про напрацювання окремої 
операційної Карпатської програми» для її фінан-
сування Євросоюзом на фінансову перспективу 
2014–2020 років. Як відомо, європейські бюро-
кратичні процедури регламентовані таким чи-
ном, що, скажімо, презентацію концепції згада-
ної програми потрібно було подати до вересня 
2007 р., щоб програма мала шанс бути затверд-
женою у фінансовій перспективі 2014–2020 рр. 
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Україна досвіду такого далекосяжного стра-
тегічного планування не має. Враховуючи, що 
державної концепції розвитку Карпат наразі не 
існує, шанси України стати фінансовим реци-
пієнтом майбутньої (2021–2026 р.) регіональної 
програми ЄС примарні.

Необхідна нормативна модернізація та опти-
мізація в сфері туризму, і перш за все базових 
термінів (понять, визначень), багато з яких на-
віть не стандартизовано (приміром, «екскур-
сант», «сільський туризм», «зелений туризм»). 

Так, відповідно до ЗУ «Про туризм», турист – 
це «особа, яка здійснює подорож по Україні або 
до іншої країни з не забороненою законом країни 
перебування метою на термін від 24 годин до одно-
го року без здійснення будь-якої оплачуваної ді-
яльності та із зобов'язанням залишити країну або 
місце перебування в зазначений термін» [2, ст. 1]. 
З огляду на сучасну мобільність людства, часовий 
ценз у 24 години видається таким, що не відповідає 
туристичним реаліям. Приміром, популярні в меж-
ах області екскурсійно-туристичні поїздки – на  
г. Говерлу, г. Пікуй, озеро Синевир, замок Паланок 
та ін. – зазвичай тривають менш ніж 24 години. 
Така туристична акція в жодному статистичному 
чи іншому офіційному звіті не обліковується, хіба 
що як «пасажирські перевезення». 

Висновки. Україна займає одне з провідних 
місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними 
природними та історико-культурними ресурса-

ми, що складають значний туристичний потен-
ціал. Однак, рекреаційно-туристична сфера в 
державі не забезпечує повноцінного виконання 
економічних, соціальних і гуманітарних функцій, 
зокрема, підвищення якості життя населення, 
збереження довкілля та культурної спадщини, 
наповнення бюджетів усіх рівнів, створення но-
вих робочих місць; збільшення питомої ваги сфе-
ри послуг у структурі ВВП.

Основна проблема, яка потребує першочерго-
вого вирішення: невиразність державної політи-
ки у сфері туризму, перш за все відсутність як 
загальнодержавної комплексної програми розвит-
ку туризму, так і міжрегіональних інтегральних 
програм – приміром, комплексної програми роз-
витку Українських Карпат, яка б охоплювала чо-
тири «карпатські» області (Закарпатську, Івано- 
Франківську, Львівську, Чернівецьку) та була б 
дотичною до регіональних програм розвитку на-
ших європейських сусідів по Карпатам – Польщі, 
Румунії та Словаччини. Давно назріла необхід-
ність унормування відносин, пов’язаних з органі-
зацією та здійсненням зеленого туризму на тери-
торії Україні. Проблемними питаннями є слабка 
міжвідомча координація і взаємодія між органами 
державної влади та місцевого самоврядування, 
а також нерозвиненість громадських організацій 
туристично-рекреаційного спрямування, відповід-
них професійних спілок та асоціацій (готельєрів, 
рестораторів, екскурсоводів тощо). 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ

Проаналізовано залежність між забрудненням навколишнього природного середовища та станом здоров’я населення. 
Встановлено, що негативний вплив забруднення на здоров’я населення оцінюється показником економічного збит-
ку. Обґрунтовано необхідність створення та уведення єдиного реєстру зберігання, збору, контролю, обчислення та 
оцінювання збитків на основі новітніх інформаційних технологій.
Ключові слова: захворюваність, збиток, забруднення, єдиний реєстр, інформаційні системи, інформаційний простір.

Постановка проблеми. Серед основних век-
торів руху щодо виходу України на європей-
ські позиції задекларованих у Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» першочерговим прі-
оритетом виступає безпека життя та здоров’я 

людини. Стан здоров’я населення є показником 
економічного розвитку країни, невід’ємною скла-
довою рівня та якості життя людей. Наразі рі-
вень розвитку держави характеризується кар-
динальними змінами в усіх сферах діяльності,  
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у тому числі інформаційній. Починають з’яв-
лятися пропозиції до уведення різних сфер ді-
яльності в єдиний інформаційний простір. Важ-
ливу роль при цьому відіграє адекватне та точне 
застосування такого простору. Так вже створено 
близько десяти різних за призначенням реєстрів. 
В основному це системи обліку та аналізу най-
важливіших хвороб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та осіб, у яких ви-
явлені злоякісні новоутворення. Проте робота 
систем несистематизована. Крім того, неузгодже-
ність інституційної діяльності призводить до ду-
блювання робіт та нераціонального використання 
фінансів тощо. Тому на часі створення єдиної ін-
формаційно-аналітичної бази – єдиного реєстру 
зберігання, збору, контролю,обчислення та оці-
нювання збитків. 

Питанню розробки в сфері відшкодування 
збитків від забруднення навколишнього при-
родного середовища присвячено праці таких 
вітчизняних та іноземних вчених: О.І. Амо-
ші, О.Ф. Балацкого, С.М. Бобильова, Гирусова, 
О.В. Кубатко, Л.Г. Мельника, Є.В. Хлобистова. 
Вплив забруднення на здоров’я населення у сво-
їх працях досліджували: Г.О. Баркова, В.П. Каз-
начеєв, Н.І. Мезенцева, Б.А. Ревич, В.М. Сидо-
ренко та ін. Високо оцінюючи наукові досягнення 
у розв’язанні означених питань, слід відзначи-
ти, що недостатньо висвітлюється питання роз-
робки інформаційних систем для визначення та 
оцінювання збитків, котрі будуть мати досконалу 
систему збору та аналіз статистичних даних. Не-
достатня розробленість цього напряму визначає 
актуальність теми дослідження, її теоретичну та 
прикладну значущість.

Метою дослідження є обґрунтування необхід-
ності створення єдиного реєстру зберігання, збо-
ру, контролю,обчислення та оцінювання збитків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
за визначенням Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, забруднення – це поява в довкіллі за-
бруднюючих речовин чи будь-яких інших агентів 
(від вірусів до звукових хвиль надмірної інтенсив-
ності), які безпосередньо чи опосередковано не-
гативно впливають на людину і створене нею, для 
власних потреб, штучне середовище [1]. Численні 
дослідження стану здоров'я населення у зв'язку 
із впливом різних факторів переконливо довели, 
що забруднення довкілля та умов життєдіяль-
ності несприятливо впливає на здоров'я населен-
ня Зокрема, в роботі [2] детально розглядались 
питання стану здоров’я населення як критерію 
якості навколишнього середовища Притримую-
чись антропоцентричного погляду вчений вважав, 
що хвороби є, певною мірою, функцією території, 
нерівномірність прояву яких залежить від при-
родних і соціально-економічних умов, а також від 
властивостей населення [3]. Для оцінки впливу 
факторів навколишнього середовища на населен-
ня набуває основного значення вивчення та аналіз 
показників захворюваності як найважливішого з 
усіх параметрів, що характеризують здоров’я.

Під захворюваністю необхідно розуміти ви-
никнення незадовільного стану самопочуття лю-
дини, що діагностовано вперше в житті й роз-
раховано впродовж року. Аналіз динаміки цього 
показника формує уявлення про частоту і дина-

міку захворюваності, а також їх залежність від 
якості навколишнього природного середовища. 
Для оцінки впливу факторів довкілля на насе-
лення особливого значення набуває вивчення та 
аналіз показників захворюваності як найваж-
ливіших з усіх параметрів, що характеризують 
здоров’я людини. Показники захворюваності на-
селення є одними із найбільш інформативних 
критеріїв діяльності органів і закладів охорони 
здоров'я та ефективності проведення лікуваль-
них, профілактичних, соціальних та інших захо-
дів. При аналізі захворюваності населення слід 
розглядати поняття первинна захворюваність та 
поширеність хвороб. Так, первинна захворюва-
ність – кількість вперше зареєстрованих захво-
рювань за календарний рік на певній території. 
при цьому враховуються всі гострі та вперше 
встановлені впродовж року хронічні захворю-
вання. Поширеність хвороб – рівень усіх заре-
єстрованих захворювань за календарний рік на 
певній території (зареєстрованих при першому 
звертанні в поточному році, а виявлених як в по-
точному, так і в попередні роки).

Виявлення і дослідження тенденцій захворю-
ваності та поширеності хвороб серед населення 
належать до важливих складових стратегічного 
планування медичної галузі. В цілому для Укра-
їни характерні такі негативні чинники захворю-
ваності населення: інтенсивний процес старіння 
населення, значні масштаби зовнішньої міграції 
населення молодших вікових груп, порівняно 
низький рівень доходів населення та поширення 
бідності, не сформованість середнього класу, по-
рівняно низький рівень економічної доступності 
якісних медичних послуг (насамперед, не лише 
економічної, а й фізичної доступності медичних 
послуг у сільській місцевості), нестача кваліфіко-
ваного медичного персоналу, порівняно високий 
рівень забруднення атмосферного повітря, по-
рівняно низька якість питної води. Сукупна дія 
таких чинників негативно позначається на рівні 
та поширенні різних видів захворюваності серед 
населення регіонів України. Згідно з даними Дер-
жавної служби статистики України [4] впродовж 
2012–2017 рр. показники поширеності хвороб та 
захворюваності серед населення мали негативну 
динаміку (табл. 1), а саме: зростали в 2017 р. по-
рівняно з 2015-м. на 1,5% і 2,5%.

Відповідно у 18 областях України рівень пер-
винної захворюваності 2017 р. перевищував за-
гальноукраїнський (62 895 випадків на 100 тис. 
населення). Найвищі його значення спостерігали 
у Дніпропетровській (89 078), м. Київ (85 761), 
Івано-Франківській (84 711), Львівській (76 943) 
та Рівненській (75 218) областях, а найнижчі у 
Полтавській, Сумській та Херсонській.

Водночас позитивними чинниками здоров’я 
населення є зміни окремих демографічних по-
казників (співвідношення рівня смертності і на-
роджуваності населення, збільшення очікуваної 
тривалості життя), перспективи проведення ре-
форми системи охорони здоров’я та модернізації 
економіки за рахунок використання екологічно 
прийнятних технологій виробництва тощо [5].

Якщо зіставити ці показники зі статистични-
ми даними про забруднення атмосферного по-
вітря та водних ресурсів, то можна простежи-
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ти зв’язок і кореляційні залежності між ними. 
Експерти зазначають, що під впливом факторів 
навколишнього природного середовища погіршу-
ється стан здоров’я населення, адже 23% захво-
рювань залежить від тривалості впливу забруд-
нюючих речовин на людський організм. Загалом 
у 2017 р. загальний рівень забруднення повітря 
в Україні за індексом забруднення атмосфери 
оцінювався як високий. Доведено безпосеред-
ню залежність між інтенсивністю забруднення 
повітря і здоров’ям населення, а також збіль-
шенням хронічних захворювань, зокрема таких, 
серцеві, легеневі тощо. За підрахунками, близь-
ко 17 млн чол., або 34% усього населення зазнає 
негативного впливу атмосферного забруднення. 
Середні концентрації шкідливих речовин у по-
вітрі перевищували середньодобові гранично до-
пустимі норми: формальдегіду – у 2,3 рази (у 
24 містах), з діоксиду азоту – в 1,5 рази (21 міс-
то). При цьому вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДК.  
За даними ВООЗ, близько 80% захворювань лю-
дей пов’язані саме з якістю питної води. Нара-
зі понад 75% населення України споживає воду 
з поверхневих джерел водопостачання. Водні 
об’єкти забруднені переважно сполуками важ-
ких металів та азоту, нафтопродуктами, фено-
лами, сульфатами. Це речовини належать до  
2 і 3 класів небезпеки і впродовж року найбіль-
шою мірою забруднювали водні та повітряні ба-

сейни країни. Останні є джерелом надходження 
до організму людини шкідливих речовин. Так, 
підвищений (понад 350 мг/л) вміст у воді хло-
ридів природного походження призводить до по-
рушень системи травлення. Ризик онкологічних 
захворювань у споживачів хлорованої води на 
93% вищий, ніж у тих, хто п’є звичайну воду. 
Високий вміст сульфатів спричиняє хвороби сер-
цево-судинної системи, формальдегід порушує 
нервову систему. Таким чином, забруднення на-
вколишнього природного середовища негативно 
впливає на здоров’я населення, що можна оціни-
ти показником економічного збитку. 

Зауважимо, що для визначення останнього 
необхідно враховувати певні чинники: дані про 
додаткову смертність, захворюваність, інвалід-
ність та інші зміни фізичного стану, оцінку не-
сприятливих факторів ризику впливу довкілля 
на різні показники здоров’я; грошову оцінку та-
ких показників тощо. Загалом визначення збит-
ків базується на двох основних альтернативних 
підходах, де перший враховує фактичне (повне) 
оцінювання вже завданого збитку, а другий – по-
передні витрати на запобігання можливих збит-
ків. Досвід визначення та оцінювання збитків 
відбувається переважно за допомогою викорис-
танням методів статистичного прогнозування, 
що базуються на аналізі показників моніторингу 
стану здоров’я населення за останні 5–10 років.  

Таблиця 1
Рівень захворюваності населення України по регіонах 

(кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 тис. населення)*
Регіон,область 2012 2014 2015 2016 2017

Україна 68558,1 62654,2 62651,3 64242,4 62895
Вінницька 76167,2 71172,4 70482,8 68819,3 64774
Волинська 71526,6 70010,2 69585,4 70602,3 68439
Дніпропетрровська 79978,5 85195,3 85206,1 89178,7 89078
Донецька 59154,9 23685,3 51069,9 53744,5 …**
Житомирська 61969,5 61579,0 63218,0 65528,1 63872
Закарпатьська 63536,6 60007,7 60515,1 61084,6 58744
Запорізька 56008,3 57702,3 58578,0 62038,3 58462
Івано-Франківська 87227,3 87142,5 86093,0 86395,4 84711
Київська 71353,4 70513,0 73094,4 74823,0 77297
Кіровоградська 59646,2 60377,2 62660,0 65164,6 63815
Луганська 53937,2 14201,9 42779,4 48218,4 …**
Львівська 82450,1 79922,0 79212,4 79690,0 76943
Миколаївська 60997,0 64020,0 64648,4 66876,7 66072
Одеська 73465,8 69266,0 68350,0 68614,3 68196
Полтавська 56313,7 55783,3 54963,1 58254,4 54425
Рівненська 74813,6 74506,4 75732,5 75870,5 75218
Сумська 50499,6 49934,2 51629,3 54370,0 52914
Тернопільська 67425,6 66110,0 66846,3 68226,5 68489
Харківська 71782,3 68472,9 67399,8 68851,2 66265
Херсонська 62405,2 55528,0 55021,7 54388,0 53909
Хмельницька 64119,7 63585,0 64506,5 65265,4 63631
Черкаська 72945,2 68582,0 65966,5 67927,3 64815
Чернівецька 68070,0 63644,8 63103,0 64328,2 63265
Чернігівська 69050,5 68655,1 69976,1 72223,2 72565
м.Київ 92849,9 88620,4 86556,4 88447,3 85761

**Інформація за 2017 р. не оприлюднюється через низьку достовірність даних.

*Джерело: розроблено за даними Офіційного сайту Державної служби статистики [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
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Використання вказаного методу обумовлено 
відсутністю об’ємних сховищ даних та інфор-
маційних можливостей. В будь якому випадку 
оцінювання збитку це грошове визначення. Гро-
шова оцінка здоров’я людей і особливо людсько-
го життя представляється деяким дослідникам 
неможливою з етичних позицій – адже життя 
кожної конкретної людини безцінне. Однак для 
вирішення питань оцінювання та визначення 
збитку потрібне знання реальної вартості життя 
середньостатистичної людини. При такому під-
ході застосування поняття «вартість» до люд-
ського життя цілком правомірно. Визначення цієї 
вартості дозволяє, наприклад, оцінити економіч-
ні втрати суспільства в зв’язку з передчасною 
смертністю громадян. Інформація про економіч-
ний збиток у зв’язку з втратами здоров’я насе-
лення може бути використана для розрахунків 
обсягів інвестицій в охорону здоров’я. 

Наразі медична інформаційна система (МІС) в 
Україні забезпечує медичний документообіг для 
лікувальних закладів та пацієнтів [6]. Після її за-
провадження значно покращились умови в охо-
роні здоров’я. Зокрема: 

– спостерігається значна економія коштів за 
рахунок збільшення ефективності роботи лікарів, 
адміністрацій та покращення якості лікування;

– скоротилося навантаження на лікаря – він ви-
трачає в 5 разів менше часу на запис історії хвороби 
та має змогу автоматично обирати діагноз зі списку 
Міжнародної класифікації хвороб (МКХ 10);

– інформація генерується автоматично, що 
убезпечує від помилки та гарантує її надійність;

– пацієнт завжди має доступ до даних про 
діагноз, лікування та рекомендації лікувального 
закладу.

За станом на липень 2018 року рекомендо-
ваний Міністерством охорони здоров’я України 
перелік включає 14 медичних інформаційних 
систем, серед яких: Helsi, ЕМСіМЕД®, Доктор 
Елекс, MEDSTA, MEDICS та інші. Це повно-
функціональні системи для керування медичним 
закладом, розроблені відповідно до стандартів 
ISO та МОЗ України, що містять модулі елек-
тронної медичної картки пацієнта, медичні до-
кументи, склад та персоніфікований облік ліків, 
статистику й звіти МОЗ, послуги, контакт-центр. 

Проте нововведена система, незважаючи на 
ґрунтовні програмні рішення, залишається недо-
сконалою та малоінформативною у зв’язку з від-
сутністю єдиного реєстру обліку, зберігання та 
обчислення показників здоров’я. На нашу думку, 
на часі запровадження такого облікового меха-
нізму, що передбачає формування за допомогою 
спеціальної інформаційної системи забезпечен-
ня спільного інформаційного простору між низ-

кою інституцій: Міністерством охорони здоров’я 
України, Санітарно-епідеміологічною службою 
України, Державною службою статистики Укра-
їни, Міністерством екології та природних ресур-
сів України, Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України, науково-дослідними 
інститутами Національної академії наук України 
тощо. Реєстр дасть змогу забезпечити електрон-
ний облік документації та обміну даними як на 
національному, так і місцевому (ОТГ) рівнях.

Зауважимо, що створення реєстру – багато-
етапний процес, який включає залучення чин-
них медичних систем та додаткове уведення 
окремих блоків за умови їх повної взаємосуміс-
ності. Остання вважається основним фактором 
формування безпечного та надійного обміну да-
ними. Вона сприяє більш ефективній роботі за-
кладів охорони здоров’я через доступ до даних 
пацієнта незалежно від часу та місця, наданню 
більш якісної медичної допомоги. На організацій-
но-управлінському рівні це спростить отримання 
даних й підвищити якість статистичного та еко-
номічного аналіз у діяльності установ. 

Єдиний реєстр повинен містити такі основні 
блоки: інформаційний, розрахунковий, техніч-
ний, медичної системи. До першого надходить 
статистична інформація за допомогою електро-
нних засобів зв’язку з інших рівнів, а їі аналітич-
на обробка має здійснюватися впродовж уста-
новлених проміжків часу. Базу статистичних 
даних формують не тільки спеціальні служби, а 
й медичні інформаційні системи. Потім сукупний 
потік інформації надходить до технічного блоку 
через адміністратора системи збору даних, де за 
допомогою спеціальних модулів сортується та 
обчислюється. Останній етап – розрахунковий 
блок, котрий визначає динаміку просторових за-
лежностей захворюваності, збитки здоров’ю від 
забруднення навколишнього природного середо-
вища, а також розміри компенсації.

З метою створення та ефективного функціону-
вання Єдиного реєстру необхідно: розробка й за-
твердження відповідних регуляторних докумен-
тів на державному і галузевому рівнях; постійне 
сервісне обслуговування та наявність технічної 
служби експлуатації (програмне забезпечення, 
інформаційний простір); якісний та вчасний збір, 
облік і передача інформації; контроль та оцінка 
функціонування реєстру на всіх його рівнях.

Висновки з проведеного дослідження.  
Створення Єдиного реєстру дасть змогу забез-
печити якісно новий рівень обліку, збору та кон-
тролю статистичних даних з подальшим роз-
рахунком економічних збитків та встановити 
кореляційну залежність між забрудненням дов-
кілля та здоров’ям населення.
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Аннотация
Анализируется зависимость между загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья населения. Установ-
лено, что негативное влияние загрязнения на здоровье населения оценивается показателем экономического ущерба.  
Обоснована необходимость создания и введения единого реестра хранения, сбора, контроля, вычисления и оценки 
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Summary
The dependence of environmental pollution and the state of public health is analyzed. It is established, that negative  
impact of pollution on public health is estimated by the indicator of economic damage. The necessity of creating and  
introducing a unified register of storage, collection, control, calculation and assessment of losses based on the latest infor-
mation technologies is substantiated.
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НОВЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ: ИНТЕГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТГЛОБАЛИЗМА

Рассмотрены роль, природа и особенности регионализма, изменившегося под воздействием как внутренних собствен-
ных закономерностей трансформирования регионов, так и изменений общественной и технико-технологической среды.  
При глобальном взаимодействии и нарастании протекционизма в условиях «стабильной нестабильности» и ризомичности 
развития на принятие решений и использование рефлексивного характера модернизации дано крайне ограниченное время.
Ключевые слова: регион, регионализм, постглобализм, взаимодействие, интеграция.

Постановка проблемы. Черты нового регио-
нализма создаются постглобализмом и проявля-
ются как с возрождением традиционных страте-
гических объединений, так и при формировании 
нового стратегического партнёрства. В процессе 
развития во взаимодействии и взаимодополне-
нии вообще заинтересованы, как правило, отлич-
ные друг от друга, а отнюдь не единообразные 
явления. Между тем, развитие и реализация 
творческого потенциала всё заметнее выходит 
на первый план достижения конечного успеха.  
Соответственно, любые попытки навязывания 
шаблонов, «введения единообразия» мешают 
творческому поиску, препятствуют развитию.

Ныне человечество одновременно созда-
ло совокупность возможностей и встало перед 

жизненной необходимостью осуществления 
кардинальних трансформаций. Их проведение – 
исторический вызов, поиск и реализация отве-
та на который находятся в плоскости свободы и 
ответственности нынешнего поколения. Критич-
ность решений в этом направлении предопреде-
ляет важность и актуальность избранной темы, 
а её существо связано с совершенствованием 
механизмов интеграции без подавления, всесто-
ронней продуктивной консолидации качественно 
разнородного.

Анализ публикаций. Методология работы 
включает системный анализ на основе единства 
логического и исторического изучения, а также 
опирается на комплекс возможностей постне-
классического научного дрейфа. Кардинально 
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важными представляються аспекты обществен-
ного и индивидуального совершенствования для 
предотвращения системной катастрофы чело-
вечества, выделяемые и изучаемые, в частно-
сти, И. Алексеенко, А. Аллегом, Ю. Андреевым, 
Дж. Арриги, Дж. Ассанжем, Ж. Аттали, А. Ахие-
зером, В. Багдасаряном, С. Батениным, Н. Бердя-
евым, Ж. Бодрияром, А. Бузгалиным, В. Букрее-
вым, С. Булгаковым, П. Бьюкененом, А. Ваджрой, 
В. Вазюлиным, И. Валлерстайном, И. Ватиным, 
М. Вилисовым, Б. Вышеславцевым, К. Гаджие-
вым, Ф. Гуаттаpи, М. Гефтером, Дж. Гилдером, 
С. Глазьевым, Дж. Гэлбрэйтом, А. Гором, Д. Дани-
ловым, М. Делягиным, Ж. Делезом, Ж. Дерридой, 
И. Джохадзе, П. Ещенко, С. Жирарди, Д. Зер-
каловым, А. Зимчевым, А. Зиновьевым, В. Зом-
бартом, Л. Ивашовым, Э. Ильенковым, И. Ильи-
ным, В. Иноземцевым, Л. Иониным, Р. Ищенко, 
Д. Калаичем, М. Калашниковым, Э. Канет-
ти, М. Кас тельсом, В. Катасоновым, Я. Кедми, 
Л. Кейсевичем, А. Колгановым, Ю. Красиным, 
Т. Куном, Дж. Куртом, А. Левченко, Ж.-Ф. Ли-
отаром, В. Личутиным, М. Нетесовой, К. Петро-
вым, С. Платоновым, Г. Плиссонье, Г. Померан-
цем, В. Пякиным, В. Сагатовским, Т. Сакайей, 
В. Спиридоновой, Е. Суименко, С. Сулакшиным, 
А. Тойнби, С. Ураловым, Г. Федотовым, В. Фран-
клом, С. Франком, Э. Фроммом, Ж. Фреско, 
А. Фурсовым, М. Хазиным, Й. Хейзинги, А. Хо-
мяковым, П. Швейцером, Л. Эрхардом, А. Этци-
они, а также отражение украинской специфики 
А. Аслундом, Э. Афониным, К. Бондаренко, В. Ге-
ецем, Е. Головахой, В. Голяном, В. Гринёвым, 
М. Грушевским, М. Драгомановым, А. Зубченко, 
Е. Копатько, Н. Костомаровым, Е. Кушнарёвым, 
А. Левцуном, Э. Либановой, В. Липинским, В. Ли-
сицким, В. Лозовым, В. Малинковичем, В. Ме-
щеряковым, В. Михальски, Л. Нагорной, В. Не-
боженко, О. Онопко, Н. Паниной, Г. Сковородой, 
В. Скачко, В. Сусловым, Д. Тесленко, И. Франко, 
Р. Шапошниковым, А. Элпиадисом и др.

Формулировка исследовательской задачи. 
В этой ситуации основная цель статьи – харак-
теристика содержания постглобальной динамики 
регионов.

Изложение основного материала. Как показы-
вает анализ исторического опыта и его сравнение 
с формированием черт постсовременности, обе-
щанная либеральным капитализмом эмансипация 
личности обернулась высвобождением животных 
инстинктов с утратой наиболее ценного – высоко-
го созидательного порыва модерна (связанного с 
протестантской этикой, верностью долгу, напря-
жённым трудом и т.п.). Постмодерн же как модель 
переходного периода к новой парадигме жизне-
деятельности в мириадах развилок повседневных 
решений содержит противоборство стратегий 
будущего, где активно состязаются векторы над-
государственные и государственно-ориентирован-
ные. Диапазон исторического Выбора в это время 
крайне широк: от нового модерна вплоть до срыва 
в контрмодерн [1–3].

Вместе с тем, принципиальная постглобаль-
ная развитийная плюральность мультиплици-
рует историческую непредрешённость, в част-
ности, зависимость результата от качества 
субъектности. При этом диалектика опредме-

чивания – распредмечивания в человеческой 
жизнедеятельности позволяет оптимизировать 
формы интеграции, вырабатывая общественно 
и индивидуально приемлемые механизмы пар-
тнёрства. Между тем точка исторической би-
фуркации резко расширяет окно возможностей; 
для запуска и коррекции трансформаций, за-
частую, требуются не столько мощные, сколько 
точно отобранные регулятивно-управленческие 
воздействия. Соответственно, серия неправиль-
ных выборов может привести страну в тупик 
деградации, элементом которого становится, 
например, «дурная бесконечность», «колесо ин-
ферно». При этом если путанику свойственно 
ошибаться, то манипулятору – навязывать путь 
ошибок. Вместе с тем, для некоторых элементов 
хозяйственной структуры именно закрытость и 
является фактором фиксации отсталости, а обо-
собленность – фактором внешней манипулируе-
мости. Причём достигнутый уровень совокупного 
физического и ментального потребления и вы-
деляемых отходов, характерный для привилеги-
рованных регионов, даже близко не может быть 
распространён на всех из-за уровня давления 
на среду обитания, однако и сохранять анклавы 
комфортной жизни среди эксплуатируемых ре-
гионов всё сложнее, прежде всего, из-за процес-
сов природной и социальной диффузии. Баланс 
составляющих открытости и закрытости, воз-
можностей пострыночного механизма и публич-
но-приватного взаимодействия предусматривает 
сочетание энергии частной инициативы и пред-
принимательства с гибким государственным ре-
гулированием [4–8].

Соответственно, новый регионализм и воз-
никает под влиянием как собственных законо-
мерностей трансформирования регионов, так и 
особенностей новой общественной и технико-тех-
нологической среды. Развитие – условие обще-
ственной безопасности. При этом традиции и ин-
новации кажутся противостоящими друг другу 
в основном при их изолированном рассмотрении 
и анализе. В движении же функционирования и 
развития традиции постоянно видоизменяются, 
порождая новые формы и создавая простор для 
общественно важных инноваций. В свою очередь, 
закрепление в обществе инноваций обеспечива-
ется их укоренённостью в традициях, близостью 
базовым ценностно-смысловым комплексам куль-
турно-цивилизационного мира. Поддержание же 
Сверхпроектом баланса разнородных социально-
политических сил с многообразием их интересов 
и целей без подавления их особенностей при со-
хранении продуктивности общества и его разви-
тия входит в понимание соборности. Сверхпроект 
позволяет почувствовать свою индивидуальную 
сопричастность общественным свершениям, най-
ти «своё место в общем строю», предоставив пути 
общественно продуктивным развитию и реали-
зации сущностных сил каждого. Таким образом, 
дальнейшее очеловечивание механизмов жизне-
деятельности культурно-цивилизационного мира 
коррелирует с обеспечением взаиморезонирова-
ния процессов индивидуализации и социализа-
ции, интеграции и самоценности. Вместе с тем, с 
одной стороны, создание условий, благоприятных 
для индивидуального и коллективного творчес-
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тва, – обязательная черта продуктивного состо-
яния семьи и общества; с другой, предполагается 
как подстраховка, замена или восстановление об-
щественных связей, становящихся по каким-либо 
причинам инвалидными, так и иммунное оттор-
жение вредоносных воздействий, предотвраще-
ние либо локализация девиаций антиобществен-
ного поведения. Соответственно, Сверхпроект для 
консолидации народа на продуктивных целях 
нуждается в динамическом подкреплении массой 
малых созидательных проектов.

Ранее достигнутая глобальность масштаба 
процессов взаимодействия втягивает в проис-
ходящие процессы независимо от понимания и 
умения их использовать, однако стимулировала 
и защитную реакцию здоровых социально-эконо-
мических организмов [9–12]. Распространёнными 
чертами трансформирования явно становится 
при этом единство: общей и частной заинтересо-
ванности, общественного и личного интереса, со-
циализации и индивидуализации, верности про-
шлому и устремленности в будущее, общественно 
важных традиций и инноваций, нравственности 
и интеллектуальности, ресурсно-методологиче-
ских баз Традиции, Модерна и Постмодерна, сво-
его и чужого, протекционизма и фритредерства, 
открытости и закрытости, мотивирующей обще-
ственной среды и кластеров – драйверов раз-
вития, элиты и народа, демократии-аристокра-
тии и меритократии-экспертократии, стратегии, 
тактики и оперативного искусства изменений. 
Качественно-количественное усложнение ой-
кумены под воздействием процессов постсовре-
менных, постглобальных и постиндустриальных 
трансформаций требует адекватного изменения 
потенциала эффективного практико-теорети-
ческого влияния на действительность. Техни-
ко-технологическая, социально-экономическая 
и духовно-нравственная «рассада будущего» 
культивируется, прежде всего, мегаполисами. 
Ведущие региональные центры – крупнейшие 
промышленные мегаполисы являются экспери-
ментальными полигонами развития, концентри-
рующими ростки постсовременной культуры. 
Так, в культурно-цивилизационном мире как це-
лостности кардинально расширяются объектив-
ные основания для повышения многоуровневого 
разнообразия. Усиливает общественное звучание 
формула «творческая многоликость – жизнь, 
единообразие – уродование в прокрустовом ложе 
и смерть». Живое противоречиво, через разре-
шение противоречий осуществляется развитие. 
Отсутствие противоречий – признак остановки 
и смерти. Безудержный оптимизм и потоки без-
брежной «чернухи» в равной степени могут ин-
спирироваться для отсечения исторических аль-
тернатив и направления к «единственно верному 
пути» (например, с использованием принципа 
окна Овертона). Между тем, иное возможно, од-
нако требует духовной, душевно-нравственной 
и интеллектуальной работы, суть которой кон-
центрируется вокруг творчества. При этом перед 
каждым стоит выбор приоритета: выживание / 
благополучие собственное (в частности, с присо-
единением к ценностно-смысловым комплексам 
господствующего в данный момент культурно-
цивилизационного мира) – или же своего куль-

турно-цивилизационного мира. Соответственно, 
при разнообразии путей социогенеза борьба за 
возрождение ценностно-смысловых комплексов 
своего культурно-цивилизационного мира пря-
мо и непосредственно оказывается в числе выс-
ших приоритетов социума. Так же, как и ресур-
сы её воплощения: культура, идеология, наука.  
И, особенно, образование, сущность которого – 
не культуртрегерство или натаскивание обрыв-
ков знаний, а именно образование личности, её 
созидание (самосозидание). Для сложноорганизо-
ванной общественной среды при этом метод всё 
больше входит в существо трансформирования, 
как управление растворяется в самоуправлении, 
а элита – в народе. Однако это предполагает 
резкое повышение методологической, концепту-
альной грамотности населения. Так, высвобож-
дение созидательного потенциала (а не звериных 
инстинктов) требует осознанности своей жиз-
недеятельности и рефлексивности мышления. 
Акцентирование духовных трансформаций и 
интеллектоёмкого творчества – условие выжи-
вания и развития ойкумены как разнообразия 
культурно-цивилизационных миров.

В процессе развёртывания нового регионализ-
ма средства, ресурсно-методологические базы 
осуществления жизнедеятельности сами созда-
ют подлинную цель, которая может и не соответ-
ствовать декларируемой. Одновременно, эпоха 
создаёт условия расширения диапазона ресурс-
ных баз и изменения методологии использова-
ния стратегий, которые ориентированы не столь-
ко на участие в изнурительной конкуренции  
(в частности, в информационном противоборстве 
и «контрпропаганде»), сколько на взаимодей-
ствие в потоке событий, где каждый не имеет 
полноты информации и зависит от действий дру-
гих акторов-контрагентов. Конфронтационный 
настрой только помогает формированию и закре-
плению в ответ также враждебной реакции, тре-
бует дополнительных усилий для навязывания 
своей стратегии; действие рождает противодей-
ствие. В то же время трансформируется воспри-
ятие воображения в интерпретации агрессивных 
действий, форм и их целесообразности, «гибрид-
ности» и превращённости. Вооружённое проти-
востояние вообще перестает быть существенной 
чертой войны, тем более – эффективным мето-
дом борьбы и средством навязывания условий 
интеграции. Зачастую, если удалось втянуть в 
состояние агрессии, значит, вы уже проиграли. 
Выигрыш – за «организатором», который вме-
шивается и определяющим образом влияет на 
процессы, отношения, поведение людей. Соот-
ветственно, мастерство сценарного планирова-
ния в организации управленческих композиций 
интеграции должно обеспечить и оптимизацию 
использования имеющейся ресурсной базы, и 
подстраховки (замещения) недоброкачественных 
элементов, а также тех, что выходят из строя. 
Поэтому гибкость, пластичность – необходи-
мость обеспечения успешной общественной мис-
сии в быстро трансформирующихся условиях 
социальной эклектики. При создании стратегий 
воздействий, в частности информационных, важ-
но понимать, что трансформация мыслей может 
строиться по принципу сконцентрированных или 
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рассеянных, эволюционных или революционных 
изменений, системных или фрагментарных, це-
ленаправленных или хаотично-случайных, дли-
тельных или краткосрочных, содержательных 
или формальных, доверительных или манипу-
лятивных. Использование же разнонаправлен-
ных сил и социетальных возможностей может 
предусматривать ориентацию на гибкое соче-
тание ресурсов социальной действительности и 
механизмов мягкой и жёсткой власти в рамках 
«smart power» (разумной власти) с применени-
ем диапазона действий, прямо не направленных 
исключительно на борьбу за голоса. В этой си-
туации для успешного проведения своей очеред-
ной модернизации и использования социального 
творчества как её важнейшего фактора, регион 
должен культивировать механизмы не «обязы-
вать», а направлять, заинтересовывать. Так, для 
организации форм информационной активности 
необходимо определиться с её направленностью, 
каналами, объектами и субъектами. В этой си-
туации для успеха не обязательно каждый раз 
нужен новый проект; люди, готовые к участию 
в нём; соответствующая организационная струк-
тура. Необходимость перехода от привычного ра-
нее администрирования к инновационно-синер-
гетического управления ведет при этом к замене 
«жёстких» социальных технологий «мягкими». 
Однако «мягкое» влияние предполагает призна-
ние субъективности, неполноты и внутренней 
ограниченности представлений каждого. Орга-
низация эффективного применения технологий 
«мягкого» воздействия требует адекватной логи-
стики, готовой к оперированию за счёт бесструк-
турного управления и внеинституциональных 
форм. При этом даже ситуативное воздействие, 
основанное на реакции на слабопредсказуемые 
социетальные изменения, должно содержать за-
ранее подготовленные модели влияния.

Соответственно, рождается комплекс про-
блем по обеспечению взаимодействия в услови-
ях «стабильной нестабильности», когда может 
«проснуться», открыв решающее направление 
развития и как внутреннего, так и внешне-
го воздействия любая почка «ризомы» [13–17]. 
Способность к устойчивости и изменению куль-
турно-цивилизационных миров во многом опре-
деляется сплетённостью (в частности, под вли-
янием исторического опыта, социокультурного 
наследия и ментальных матриц народа) объ-
ективных и субъективных факторов структу-
рирования, формирующих разнокачественные 
обратные связи и отношение к творчеству (ин-
дивидуальному и массовому, в труде и управ-
лении). Контрмодерн – модели постмодерного 
доминирования регресса с его чертами: деинду-
стриализацией, откатом в сфере культуры, па-
дением уровня образования и т.д. Срыв постмо-
дерна как модели развития в контрмодерн как 
вариант деградации включает деградацию са-
мой структуры общественных изменений, спо-
соба воспроизводства общественной жизнеде-
ятельности. Причём архаизация общественной 
жизни и появление черт «нового средневековья» 
могут нарастать наряду с постмодерной атоми-
зацией социума, а вовсе не быть возвратом к 
сплочённости общества традицией.

Потенциал устойчивости и развития регионов 
при участии в интеграционных процессах пост-
глобального уровня и качества во многом обеспе-
чивается разнообразием моделей жизнеустрой-
ства и сочетанием освоения новейших укладов 
с выращиванием инновационных форм базовы-
ми ценностно-смысловыми комплексами [18–20]. 
Да и сами регионы – амортизаторы и балансёры 
разнообразных государственных образований. 
Так, если Модерн приучил к оптимизации раз-
вития за счёт унификации модели жизнедея-
тельности, то разнообразие черт постмодерна 
(соответственно, постглобальности, постинду-
стриальности и т.д.) ориентирует на принципи-
альное несовпадение подходов. Теперь конкурен-
ция культурно-цивилизационных миров – это 
состязание моделей: чем выше своеобразие мо-
дели, тем легче и полнее можно учесть особен-
ности своих условий, среды, ценностно-смысло-
вых комплексов, ментальных матриц, наращивая 
конкурентные преимущества и сокращая роко-
вые риски. При том происходят изменения не 
только отдельных социальных институтов, но и 
самих комплексных моделей жизнедеятельно-
сти и развития, отношений и структур. Между 
тем, повышение как интенсивности международ-
ных коммуникаций, так и степени взаимозави-
симости происходит при сложном переплетении 
трансформационных тенденций, в которых по-
беждают черты постглобализма. Существо про-
исходящих трансформаций общественной среды 
перемен связано с перерастанием стадиального 
(формационного, этапного) развития, с преодоле-
нием материальной доминанты жизнедеятельно-
сти. Акцентирование животного воспроизводства 
снимается процессами социального создания и 
воссоздания, творчества и тиражирования, ко-
торые ложатся в основание духовно-менталь-
ному развитию, обеспечивающему новые фор-
мы традициям на основе ценностно-смысловых 
комплексов культурно-цивилизационных миров. 
Ныне лидеры творят смыслы, выдвигают идеи, 
аутсайдеры тиражируют вещи. В частности, ос-
новной чертой, определяющей диапазон как на-
метившихся стратегических трансформаций, так 
и воздействия на них, становится переход: от 
экономики простого труда к экономике уникаль-
ного творчества; от экзогенного количественного 
роста к эндогенному качественному развитию; от 
доминанты материального к духовно-нравствен-
ному и интеллектуальному; от формационного 
к неформационному; от обмена на основе срав-
нения товаров к обмену на базе сопоставления 
способностей; от дихотомии «демократия – ав-
тократия» к меритократии; от концептуальной 
открытости к признанию права на самоценность 
и обособленности культурно-цивилизационных 
миров; от космополитизма / национализма к ре-
гионализму и стратегическому партнёрству; от 
единства шаблонов глобализма к постглобаль-
ному разнообразию. Ойкумена по-прежнему со-
храняется и развивается силами нравственной 
саморегуляции, развивающейся из ментальных 
матриц народа в процессе обретения историче-
ского опыта и освоения социокультурного насле-
дия, воспринимаемых сквозь призмы особости 
ценностно-смысловых комплексов. Именно мо-
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ральные стержни через традиции, устои, обычаи 
создают, организуют и оберегают общество и его 
историческую субъектность. Характер ценностей 
постглобализма оказывается восприимчив к со-
циальным комбинациям потребительского само-
ограничения в пользу творческого процесса и ин-
дивидуальной самодисциплины ради реализации 
сущностных сил. Соответственно, научно-образо-
вательно-производственные циклы перенастра-
ивают свои ведущие звенья: фундаментальные 
исследования – прикладные исследования – 
технические разработки – изготовление новой 
техники – её распространение и использование, 
предполагая формирование как благотворной со-
циально-экономической среды, так и инноваци-
онных точек концентрации изменений, находя 
пути решения противоречия между объективной 
потребностью в культивировании творческой 
одарённости (прежде всего, духовной) и «оттоком 
мозгов» в направлении наиболее благополучных 
регионов ойкумены. Вместе с тем, соотношение 
аспектов (в т.ч. социальных и индивидуальных) 
конкурентоспособности для культурно-циви-
лизационных миров различно и подвижно. На-
против, слом системности кадровой работы и 
выборочность правосудия, дополняемого разно-
векторностью хунвейбинов, – условия корпора-
тивности изменений.

Причём стрела истории летит все быстрее: 
трансформации все стремительнее. Принимать 
решения в нестандартных условиях приходит-
ся в крайне ограниченный промежуток времени. 
И именно периоды максимального нарастания 
разгула не только природных, но и социальных 
стихий содержат потенциал катастрофического 
слома равновесия и разрушения гармоничного 
состояния общественного баланса. Угасание же 
важнейших признаков социальности коррели-
рует с назреванием социальных катаклизмов 
стратегического значения (по некоторым на-
блюдениям, тесно связанных с природными). 
Соответственно, сейчас научной методологии 
обоснованно неэффективность для принятия и 
осуществления стратегий получения «разорван-
ных» знаний о ситуации, когда её разные сторо-
ны изучаются изолированно друг от друга, а те-
оретический синтез для создания представления 
на основе полученных по-отдельности знаний о 
нём откладывается на время после осмысления 
и систематизации аналитиком. Следовательно, 
необходимо изменить традиционный подход на-
учных исследований и требования к обработке и 
организации полученного стратегического уров-
ня знания. А методы, развитые в одной сфере 
деятельности, могут эффективно применяться в 
совсем другой: существует множество форм ра-
циональности, которые не сводятся друг к другу. 
Применение же в подготовке и осуществлении 
управленческих композиций методологии позво-
ляет отделить главное от второстепенного, зако-
номерное от случайного, обеспечивая правильное 
понимание сути процессов и тенденций, а так-
же точную оценку возможности воздействия на 
них с прогнозируемым результатом. Напротив, 
«простенькая» наука результативной может ока-
заться лишь ситуационно, сбиваясь на общеиз-
вестные факты и предлагая нехитрые стратегии. 

Итак, большое значение для проведения страте-
гического анализа имеет организация мышления, 
его настройка на операционном, наглядном и соб-
ственно рефлексии уровнях. Рефлексия как ос-
мысление субъектом собственной поисковой ак-
тивности является основой зрелой методологии. 
Именно кардинальная разница между сознанием 
научным (рефлексивным) и различными вариан-
тами донаучного позволяет реагировать на при-
чины явлений и на процессы, а не их проявления. 
Основными ориентирами здесь выступают три 
уровня существования: прошлое (предыдущие 
состояния), будущее (направление развития) и 
настоящего (функционирования), которое воз-
никает постоянно меняющимся моментом между 
прошлым и будущим.

В этой ситуации критически важным может 
быть поддержание баланса между использовани-
ем научно-методологических инноваций, выводят 
за пределы стандартных взглядов, а с другой –  
с сохранением достоверности рекомендаций 
практике. Соответственно, изменение обществен-
ных идеалов с позиций ценностного измерения 
бытия, культивирования многообразия миро-
воззрения, открытости сознания сработали как 
определенная интеллектуальная предпосылка 
нового вхождения в общественную жизнь раз-
личных иррациональных факторов социальной 
действительности. Таким образом, возможности 
рациональности – структуры со своими особенно-
стями и законами, диктуют некоторые элементы 
метода познания и использования превращенных 
форм – сейчас для использования в социальных 
технологиях трансформации вдвойне ограниче-
ны: и как таковые, и условиями ризомичности 
общественного развития. Отсюда – принципиаль-
ная локализация рационально организованного 
мышления в конструировании действительности, 
его явное самоограничения. Поэтому сегодняш-
няя практика пытается интегрировать методы 
рациональные и иррациональные. Однако именно 
условия, которые в настоящее время создавших-
ся подталкивают к широкому жонглирование 
общественным мнением и создания популярных 
политических спекуляций. Так, важно разли-
чать используемые по принципу «чёрного ящи-
ка» (смутные, но действенные) способы решения 
проблем и зыбкую смесь достоверного с иллю-
зорным: если на первое можно опираться в осу-
ществлении политико-экономического курса, то 
второе заведомо является ненадёжным.

Методология стратегических воздействий  
(в частности, по использованию центробежных 
и центростремительных сил) значимо трансфор-
мируется с изменением общества и его состав-
ных частей. Однако устаревание в этих условиях 
организационных схем и необходимость отказа 
от предубеждений для повышения эффектив-
ности власти и управления вовсе не означают 
отказа от проектной деятельности как таковой, 
в том числе при оптимизации воздействий. При 
создании стратегии важно опытное движение к 
пониманию процесса обогащать знанием возмож-
ностей учёта особенностей момента. Вовлечение 
к анализ максимально широкого круга явлений 
с определением их верного соотношения, спец-
ифики и функций каждого из них предполага-
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ет восхождение от абстрактного к конкретному. 
И осуществляется оно не с внешним дополнени-
ем его дальнейшей стадией обратного движения  
(от конкретного к абстрактному), а при включе-
нии в каждый его момент особенностей последне-
го. Причём требования к качеству взаимообога-
щения научной теории и практики усиливаются, 
а роль научного уровня подготовки влияния для 
трансформации действительности повышается. 
Дополнительная же актуальность анализа воз-
можностей потенциала науки при этом связана 
как с усилением объективного запроса практики 
(в частности, задачами изобретений непрерыв-
ных организационных находок, креатива), так и 
со спецификой постсовременной методологии, ко-
торая, с одной стороны, пытается интегрировать 
принципиально разнородные научные подходы, с 
другой, – должна сохранить отличие рациональ-
ных путей построения стратегий (и, в частности, 
информационных воздействий в её рамках) от 
«очковтирательство» апелляцией к непознава-
емым практик, сверхчеловеческих воздействий 
и других вариантов мошенничества. Впрочем, в 
отличие от науки классической, резко разделяв-
шей ум и интуицию, рациональное и иррацио-
нальное, теоретическое и эмпирическое, научное 
и обыденное, постнеклассическая наука настрое-
на на восприятие и работу именно с стохастиче-
ской, катастрофической, слабопрогнозируемой и 
малоуправляемой, парадоксальной информацией 
о ситуации, часто имеет нелинейный характер, 
соединяющий процессы циклические и нецикли-
ческие. Оптимальной оказывается методология, 
нацеленная на использовании ведущих мировоз-
зренческих установок человека, при которой за 
счёт близости к системообразующих ценностных 
и смысловых подходов информационное воздей-
ствие способен преодолевать барьеры критич-
ности и запускать механизмы самоубеждения. 
Однако, апелляции к эмпирике, и к «передовым 
интерпретациям» методологии могут скрывать 
как невежество, так и попытки манипуляции. 
При этом чаще всего выигрыш – следствие пре-
одоления искусственных ограничений и творче-
ского использования конкретных обстоятельств 
противоборства [21–23]. Вместе с тем, при оценке 
возможностей применения методологии всё вре-
мя приходится учитывать подвижность обще-
ственных ожиданий. Изучение же комбинаций 
виртуальной среды позволяет в свёрнутом, сим-
волическом (и зачастую интуитивно воспринима-
емом) виде представить сложные реальные про-
цессы, чтобы их существенные параметры были 
доступны и для визуального анализа.

Выводы. Обеспечение экономического суве-
ренитета в эпоху постглобализма предполагает 
региональную опору, приобретающую стратеги-

ческое значение. Таким образом, на первый план 
преобразований выходит качество регионального 
управления / самоуправления, сказывающееся 
на возможности реализации в постсовременной 
модернизации потенциала субъектности. Постгло-
бализм меняет расстановку сил и приоритеты как 
в международной, так и во внутренней политике, 
выводя субъектность в число определяющих фак-
торов динамики разноуровневых регионов. Чем 
больше оснований у общества, чем более сложная 
внутренняя структура, тем она более устойчива 
в периоды относительных стабильности и изме-
нений, тем более способна к дальнейшему раз-
витию. Поэтому постглобализм как форма взаи-
модействия культурно-цивилизационных миров 
включил в себя процессы децентрализации, реги-
онализации и глобализация и стал естественным 
этапом организации безопасности и развития че-
ловечества. Да и в надгосударственном постгло-
бальном структурировании на её принципах об-
растают возможностями во всех сферах жизни.

Рефлексивный характер постсовременной мо-
дернизации усиливает роль научно-теоретиче-
ской вооружённости и ориентирует на повыше-
ние культуры проведения трансформаций путём 
гибкого использования управленческих компози-
ций по стимулированию желательных изменений,  
в т.ч. – посредством как развития социокультур-
ной ткани политико-экономических изменений  
(в частности, для задействования потенциала бес-
структурного управления), так и формирования 
кластеров перспективных подвижек. Организа-
ционно-управленческие грамотность и добро-
совестность выливаются в такие интегральные 
объективные показатели государственного кур-
са по осуществлению безопасности и развития 
общества, как динамика численности и качества 
жизни населения, прежде всего, условий жизни 
и общественно полезного творчества каждого, а 
также динамика состояния материальной и ду-
ховной культуры (в частности, и опредмеченной 
в наиболее передовых технологических укладах, 
и отражённой в духовно-нравственных ценно-
стях), – дополняемых показателями самоощуще-
ния населения (ощущения счастья, защищённо-
сти, обеспеченности, уверенности в общественной 
нормативности и поддержке, надёжности условий 
жизни и деятельности, etc.).

Для повышения эффективности общественно 
оправданного, нравственно ориентированного и 
социально ответственного менеджмента необхо-
димо приоритетное рассмотрение научно-мето-
дологического основания перемен, особенностей 
преобразования на разных уровнях человече-
ского фактора воспроизводства общественной  
(прежде всего, социально-экономической) среды 
и структурных кластеров развития.
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НОВИЙ РЕГІОНАЛІЗМ: ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ ПОСТГЛОБАЛІЗМУ

Анотація
Розглянуті роль, природа і особливості регіоналізму, зміненого під впливом як внутрішніх власних закономірностей 
трансформування регіонів, так і змін суспільного та техніко-технологічного середовища. При глобальної взаємодії і 
наростанні протекціонізму в умовах «стабільної нестабільності» і різомічності розвитку на прийняття рішень і вико-
ристання рефлексивного характеру модернізації дано вкрай обмежений час.
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NEW REGIONALISM: INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF POST-GLOBALISM

Summary
The role, nature and characteristics of regionalism, changed under the influence of both internal laws of regions’ trans-
formation and changes in the social and technical-technological environment, were considered. Extremely limited time is 
given for decision-making and reflexive nature of modernization using under global interaction and growth of protection-
ism in the conditions of “stable instability” and rhizomic nature of development. 
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