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Харківського національного університету будівництва та архітектури

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Дослідження методів теоретичного забезпечення та практичної реалізації підвищення працездатності працівників. 
Ключові аспекти шляхів підвищення мотивацій. Сутність стимулювання до виконання робот працівників. Роль та осо-
бливості організації управління працівниками. 
Ключові слова: мотивація, матеріальний добробут, заробітна плата, винагорода, ефективність, нематеріальне стиму-
лювання до праці.

Постановка проблеми. В нашій країні осо-
бливого значення набуває пошук нових методів 
та шляхів покращення соціально-економічної 
ефекти-вності підприємств. Одним з факторів є 
робота працівників, яка потребує уваги в зна-
ходженні нових методів мотивації для якісної 
праці людей.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в підвищенні працездатності пра-
цівників для ефективної роботи підприємства та 
збільшення прибутковості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Актуальність даної роботи, в першу чергу, по-
лягає в тому, що в цивілізованому суспільстві 
велике значення надається умовам праці і їх по-
ліпшенню.

Саме від людей, в більшій мірі залежить при-
буток підприємства, тому важливо приділять 
велику увагу саме персоналу, що є головним 
ресурсом кожного підприємства. Але одержати 
позитивні результати можна лише за певних 
умов: самовіддача персоналу, готовність внести 
найбільший внесок в роботу визначаються влас-
ним бажанням працювати в повну силу, настроєм 
на роботу, в основі яких лежить мотивація праці. 
Висока мотивація персоналу – це найважливіша 
умова успіху підприємства. Жодне підприємство 
не може досягти успіху без настрою співробітни-
ків на роботу з високою віддачою, без високого 
рівня прихильності персоналу, без зацікавленос-
ті членів підприємства в кінцевих результатах і 
без їх прагнення внести свій внесок в досягнення 
поставленої мети [1].

Але в умовах фінансової кризи, підприємства 
навпаки через недостат-ність коштів намагають-
ся заощадити на матеріальній мотивації персо-
налу. У зв'язку з цим виникає потреба пошуку 
ефективних та прийнятних для організації мето-
дів підвищення мотивації.

Тому перед досягненням кращих резуль-
татів роботи підприємства потрібно дослідити 
мотиви, які керують кожним співробітником в 
його роботі, та створити йому сприятливі умови 
для виконання поставлених перед ним завдань. 
Для цього на кожному підприємстві повинна 
бути розроблена комплексна система, яка буде 
ефективна при стимулюванні персоналу, як 

матеріально, так і за допомогою використання 
морального заохочення.

Для того, щоб ефективно управляти люд-
ськими ресурсами, необхідно знати його потре-
би, бажання і цілі, які лежать в основі мотивації 
діяльності, оскільки саме вона і є однією з сис-
темоутворюючих функцій будь-якої організації.

Мотивація – це свого роду нерозривний 
зв'язок між потребами людей, яка спонукає до 
якихось дій для досягнення свого бажання або 
потреби. Один із способів досягнення потреб – це 
робота, де можна заробити грошей.

Економічні методи мотивації ґрунтуються на 
тому, що внаслідок їх застосування працівники 
отримують певні вигоди, що підвищують їх ма-
теріальний добробут. Вони можуть бути прями-
ми, наприклад, у вигляді деякої суми грошей, або 
непрямими, такими, що полегшують отримання 
прямих (наприклад, додатковий вільний час для 
підробки у іншому місці). Основною формою пря-
мої економічної мотивації є заробітна платня за 
виконання основної роботи [2].

Рівень оплати праці відображає формальну 
оцінку трудового внеску працівників в кінцеві 
результати, їх старанності, професіоналізму і 
кваліфікації. Проте більш дієвим стимулюючим 
засобом він стає при доповненні його іншою важ-
ливою формою економічної мотивації – системою 
преміювання.

Щоб премії грали роль дієвого стимулюю-
чого чинника, вони повинні складати не менше 
1/4 основного заробітку і повинні бути справед-
ливими, за значущі результати.

Тому передумовами успішного преміювання 
можна вважати:

– правильний вибір системи показників, ви-
ходячи з конкретних за-дач, які стоять перед ор-
ганізацією;

– диференціацію показників залежно від ролі 
і характеру підрозділів, рівня посад;

– орієнтацію показників преміювання на ре-
альний внесок індивідуума (підрозділи) в кінцеві 
результати, ефективність і якість роботи, облік 
загальнофірмових досягнень;

– конкретність, зрозумілість, гнучкість, спра-
ведливість критеріїв оцінки досягнень.

Система грошових виплат повинна задо-
вольняти більшості працівників бажаний рі-
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вень доходу за умови добросовісного відно-
шення до роботи і виконання своїх обов'язків. 
Задоволеність матеріальною винагородою, 
його справедливим рівнем стимулює ініціа-
тивність людей, формує прихильність орга-
нізації, привертає нових працівників, що, у 
свою чергу, позитивно позначається на ефек-
тивність діяльності організації.

Але в умовах кризи, коли на підприємствах 
виникають фінансові проблеми, найбільш ефек-
тивними шляхами підвищення мотивації персо-
налу є використання нематеріальної мотивації. 
Таким чином, коли підприємство не може сти-
мулювати працівника матеріально, керівництву 
організації треба максимально використовувати 
соціально-психологічні та не фінансові методи 
підвищення зацікавленості працівника в досяг-
ненні більш високих результатів роботи.

Тому крім вдосконалення системи матеріаль-
ного стимулювання праців-ників промислово-
го підприємства, необхідно використовувати ще 
і матеріального нефінансового стимулювання, 
адже тільки використання цих методів в комп-
лексі може забезпечити створення найбільш 
ефективної системи мотивації на підприємстві.

Основними елементами нематеріальної моти-
вації є: соціальна політика, корпоративна куль-
тура, комунікації, змагання [3].

Корпоративна соціальна політика – це роз-
робка і реалізація заходів і програм, що забез-
печують соціальну захищеність і високий соці-
альний статус співробітника компанії.

Корпоративна культура – це набір елементів, 
які забезпечують мотивацію співробітників без 
яких-небудь грошових виплат, створюючи спри-
ятливий клімат для роботи.

Комунікації – наявність зворотного зв'язку 
між керівником і підлеглим, а так само достатній 
обмін інформацією в колективі.

Стиль змагання роботи забезпечує найкраще 
розуміння цілей і задач підрозділу і компанії всі-
ма співробітниками, а також культивувати від-
чуття причетності кожного до результатів праці 
всього колективу.

Під нематеріальними, а точніше, нефінансо-
вими методами мають на увазі всі методи, що не 
стосуються безпосередньо оплати праці, які під-
приємства використовують для винагороди сво-
їх співробітників за хорошу роботу і підвищення 
їх мотивації і прихильності до фірми. Основний 
ефект, що досягається за допомогою нематері-
ального стимулювання, – це збільшення рівня 
лояльності і зацікавленості співробітників в під-
приємстві [1].

Існують такі нематеріальні методи мотивації:
– «дошка пошани». Особливо добре, якщо до-

сягнення зв'язуються з метою і планом підпри-
ємства на поточний рік;

– «легенди підприємства» – співробітники, 
що давно працюють на підприємстві і внесли 
значний внесок в його становлення і розвиток;

– прописані критерії і етапи горизонтального і 
вертикального кар'єрного зросту (кар'єрні сходи, 
цеп розрядів у рамках однієї посади). Призна-
чення досвідченого співробітника наставником 
новачку також може розглядатися як варіант 
кар'єрного зросту [2];

– адаптація персоналу – дає новому співро-
бітнику уявлення про підприємство, критеріях 
успішного проходження випробувального термі-
ну і про програму його дій на цей період. Настав-
ник допомагає новачку освоїтися на новому місці. 
Все це підвищує почуття захищеності в праців-
ника і допомагає формувати лояльність співро-
бітників, розпочинаючи із перших днів роботи на 
підприємстві;

– приєднання співробітників до процесу при-
йняття рішень. Опиту-вання, анкетування, обго-
ворення із працівниками стратегічних планів або 
інформуванні об їх суть, розгляд їх пропозицій;

– похвала – усна на загальних зборах і свя-
тах, вручення грамот;

– «ковзаючий» або гнучкий графік роботи;
– надання відгулів за частку заощадженого 

при виконанні роботи часу.
Тим часом практикам давно відомо, що всі 

працівники різні, мотивації в них різні і система 
стимулювання в ідеалі повинна бути індивіду-
альною. Проте подібне керівництво є не наукою, 
а мистецтвом, його складно формалізувати і йому 
практично неможливо навчити, воно також вима-
гає значних витрат на розробку і використання. 
Тому фахівці, розробляючи теорії мотивації на 
науковій основі, прагнуть піти від індивідуальної 
мотивації і індивідуального стимулювання, виді-
ляючи загальні мотиви і методи стимулювання 
або схожі для всіх або хоч би більшості праців-
ників, вкладаючи в систему мотивації не лише 
декілька критеріїв стимулювання.

Існують декілька типів «мотиваційного ядра» 
людини [4], яке дозволить визначити його пріо-
ритетні потреби:

– спрямованість на «Я»: на перше місце лю-
дина ставить свої особисті інтереси – кар'єрний 
зріст, підвищення кваліфікації;

– спрямованість на «ТИ»: тут провідним ін-
тересом є клімат в колек-тиві, сприйняття ним 
нового співробітника;

– спрямованість на «СПРАВУ»: місія, цілі 
компанії, кінцевий результат діяльності фірми.

Таким чином, враховуючи особливості моти-
ваційного ядра співробітника, можна найбільш 
ефективно і без витрат використовувати його по-
тенціал.

Найважливішим фактором успішної діяльнос-
ті підприємства є розробка системи трудової мо-
тивації і організація оптимальної системи стиму-
лювання персоналу. В умовах кризи найбільшу 
увагу треба приділяти використанню саме мето-
дів нематеріальної мотивації

Висновок з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити такі висновки,що 
розробка ефективної діючої системи мотивацій-
ної винагороди працівників, дуже актуальна, 
оскільки результат її впровадження прямо про-
порційно відображається на ефективності діяль-
ності підприємства. Зараз в умовах нестійкого 
фінансового положення більшості підприємств 
особливу увагу слід приділяти нематеріальному 
стимулюванню, створюючи гнучку систему пільг 
для працівників, наприклад: визнавати цінність 
працівника для організації, надавати йому твор-
чу свободу; застосовувати програми збагачення 
праці і ротації кадрів; використовувати ковзаю-
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чий графік, неповний робочий тиждень; встанов-
лювати працівникам знижки на продукцію, що 
випускається компанією.

До кожної людини потрібен персональний 
підхід для визначення того, що його мотивує в 
роботі і саме на це робити акценти. Висока пра-
цездатність забезпечується за рахунок викорис-
тання факторів естетичного впливу на працюю-
чих. Такими факторами є колір, світло, музика. 
Особливо слід підкреслити значення функціо-

нальної музики, яка впливає на емоційну сферу 
людини, підвищує збудливість і лабільність цен-
тральної нервової системи. Особливе значення в 
підвищенні працездатності працівників має ство-
рення сприятливого соціально-психологічного 
клімату в організації, високий рівень мотивації 
праці, ефективна система стимулювання резуль-
татів діяльності, рівень життя в цілому і охорона 
здоров’я населення. І лише тоді можна чекати 
успіху і високих результатів від співробітника.
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Постановка проблеми. Прибуток є одним з го-
ловніших завдань підприємства, найважливішою 
фінансовою категорією. Прибуток відображає 
позитивний фінансовий результат господарської 
діяльності підприємства, характеризує ефектив-
ність виробництва та є основним критерієм оцін-
ки ефективності діяльності підприємства. Прибу-
ток виступає основним джерелом забезпечення 
внутрішньогосподарських потреб підприємства 
на мікрорівні та є джерелом формування бю-
джетних ресурсів держави. Серед основних за-
вдань щодо управління прибутку підприємства є 
досягнення та подальше забезпечення належно-
го рівня конкурентоспроможності підприємства в 
короткостроковому та довгостроковому періодах. 

Для ефективного управління діяльнос-
ті суб’єкта господарювання потрібно постійно 
здійснювати аналіз показників оцінки поточного 
стану підприємства та оцінювати прибутковість. 
Необхідним також є постійна оцінка факторів 
впливу на прибуток підприємства. 

Враховуючи вищевикладене, вирішення по-
требує проблема удосконалення процесу управ-
ління прибутком підприємства та обґрунтування 
підходів до його формування та використання.

Постановка завдання. Для вирішення окрес-
леного кола питань на основі узагальнення сві-
тового наукового та практичного досвіду щодо 
процесу управління прибутком підприємства 
проведемо факторний аналіз прибукту підпри-
ємства, виокремимо шляхи підвищення прибут-
ковості і рентабельності підприємства та визна-
чим резерви збільшення прибутку підприємства 
видавничої галузі на основі вивчення теоретич-
них та оцінки практичних аспектів досліджува-
ної проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансові результати підприємства визначають 
ефективність фінансово-господарської діяльнос-
ті, їх конкурентоспроможність та місце на ринку. 
Коли підприємство створюється основною метою 
його діяльності є отримання прибутку (пози-
тивного фінансового результату), що дозволить 
ефективно розвиватись; забезпечувати інтереси 
власників, менеджерів, працівників, контролюю-
чих органів та контрагентів.

Традиційно вважається, що прибуток це 
різниця між доходами, які були виручені в ре-
зультаті продажу продукції, і фінансовими ви-
тратами, пов’язаними з виробництвом товару. 
Даний показник вважається одним із найбільш 
важливих в економіці, адже прибуток – це осно-
вне внутрішнє джерело формування фінансових 
ресурсів підприємства, які створюють умови для 
його розвитку [4]. Найголовнішим елементом фі-
нансової політики підприємства є управління 
прибутком підприємства. Ефективно розроблена 
система управління прибутком дозволить скоро-
тити потреби підприємства в капіталі, приско-
рить оборотність коштів, буде сприяти розши-
ренню масштабів виробництва.

Метою управління прибутком підприємства є 
забезпечення його оптимального розміру за ви-
значених (умовно стабільних) умов здійснення 
фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства у контексті збільшення його ефективності, 
результативності та конкурентоспроможності.

Об’єктом менеджменту прибутку є фінансово-
господарська діяльність підприємства. Основни-
ми суб’єктами, а саме користувачами інформації 
щодо прибутку підприємства є інвестори, влас-
ники, менеджери, працівники та контрагенти 
підприємства.

Для ефективного управління прибутком під-
приємства необхідним є проведення аналізу 
складових та динаміки прибутку підприємства. 
Проведемо аналіз показників фінансово-еконо-
мічних результатів діяльності ТОВ «Папір Ін-
вест» за 2015-2017 рр. Результати аналізу пред-
ставлено у табл. 1.

Результати табл. 1 показують, що чистий до-
хід від реалізації товарів у 2017 році в порівнян-
ні з 2015 роком зменшився на 191932 тис. грн. 
(або 61,1%), що свідчить про неефективно нала-
годжену систему реалізації товарів. Також, слід 
відмітити негативну динаміку зменшення обсягів 
чистого доходу у 2017 в порівнянні з 2017 рр. на 
120004 тис. грн. (або 49,6%).

Собівартість реалізованого товару ТОВ «Па-
пір Інвест» у 2017 р. також зменшилась на 
180886 тис. грн. (або 60,5%) в порівнянні з 2015 р. 
і на 123019 тис. грн в порівнянні з 2016 р. (або 
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Таблиця 1
Динаміка показників фінансово-економічних результатів діяльності  

ТОВ «Папір Інвест»  у 2015-2017 рр.

Показники 2015 2016 2017
Абсолютне відхилення  

(+,-) 2017р. до
Темп приросту, % 

2017р. до
2015 2016 2015 2016

Чистий доход від реалізації 
товарів, тис. грн. 314055 242127 122123 -191932 -120004 -61,1 -49,6

Собівартість товарів, тис. грн. 298809 240942 117923 -180886 -123019 -60,5 -51,1
Валовий прибуток, тис. грн. 15246 1185 4200 -11046 3015 -72,5 254,4
Фінансовий результат від 
операційної діяльності, 
тис. грн.

3695 -1919 -2965 -6660 -1046 -180,2 54,5

Фінансовий результат до 
оподаткування, тис. грн. 5453 550 -805 -6258 -1355 -114,8 -246,4

Чистий прибуток 4618 70 -805 -5423 -875 -117,4 -1250,0
Витрати на операційну 
діяльність, тис. грн. 210286 146315 97403 -112883 -48912 -53,7 -33,4

51,1%), що зумовлено зменшенням обсягів ді-
яльності підприємства, і збільшенням витрат, що 
впливають на формування цього показника.

Валовий прибуток підприємства у 2017 р. в 
порівнянні з 2015 р. зменшився на 11046 тис. грн. 
(або 72,5%) та у 2017 р. склав 4200 тис. грн. 
Якщо порівнювати зміну валового прибутку у 
2017 р. у порівнянні з 2016 р., то він збільшився 
на 3015 тис. грн. (або 254,4%). Саме зменшення 
валового прибутку мало значний вплив на змен-
шення чистого прибутку. 

Фінансовий результат від операційної ді-
яльності ТОВ «Папір Інвест» був збитковим у 
2016-2017 рр. Так, у 2017 р. розмір збитку від 
операційної діяльності становив 2965 тис. грн. 
проти збитку у розмірі 1919 тис. грн. у 2016 р. 
На рис. 1 представимо графічно динаміку чисто-
го прибутку підприємства ТОВ «Папір Інвест» у 
2015-2017 рр.
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Рис. 1. Динаміка чистого прибутку  
ТОВ «Папір Інвест» у 2015-2017 рр.

У 2017 р. підприємство отримало збиток у роз-
мірі 805 тис. грн. Відмітимо, що у 2015-2016 рр. 
діяльність підприємства була прибутковою та ве-
личина чистого прибутку становила 4618 тис. грн. 
у 2015 р. та 70 тис. грн. у 2016 р. 

ТОВ «Папір Інвест» зменшило свої витрати 
на операційну діяльність у 2017 р. в порівнян-
ні з 2015 р. на 112883 тис. грн. (або 53,7%) і на 
48912 у 2017 р. в порівнянні з 2016 р. (або 33,4%), 
на що вплинуло зменшення попиту покупців на 
основний товар підприємства, зменшення обсягів 
його реалізації у минулі роки.

Проаналізуємо за рахунок яких факторів від-
бувається зміни прибутку і які фактори впли-
вають найсильніше на прибуток ТОВ «Папір 

Інвест» у 2015-2017 рр., використовуючи дані 
Звіту про фінансові результати. У цьому випад-
ку вплив факторів на прибуток підприємства 
можна подати у формулі (1) [7]:

ЧП = ДР + ДІ – С – ВУ – ВЗ – ВФ – ПП  (1)
Величина виручки від реалізації залежить 

від таких факторів, як ціна реалізованих това-
рів, асортимент товарів та кількість їх реалізації. 
Ця залежність визначається за формулою (2) [7]:

ДР = О ∙ НП ∙ Ц,                  (2)
де О – обсяг реалізації; 
НП – номенклатура видів товарів;
Ц – ціна одиниці товарів.
Факторну модель собівартості реалізованих то-

варів можна подати за допомогою формули (3) [7]: 
С = НП ∙ О ∙ З

ЗМН
,                 (3)

де З
ЗМН

 – змінні витрати на одиницю виробле-
них товарів.

Визначимо вплив факторів на зміну доходу 
від реалізації. З табл. 1 можна визначити, що до-
хід від реалізації у 2017 р. був на 191932 тис. грн. 
меншим, ніж у 2015-му, або на 61,1%. Це змен-
шення є наслідком впливу двох факторів: ціни 
реалізації та обсягу реалізованих товарів. Роз-
рахувати величину впливу кожного з них можна 
у такий спосіб:

ΔДР
Ц
 = ДР

2017
 – ДР

2017
 : 1,094 = 

= 122123 – 122123 : 1,094 = 10493 тис. грн

ΔДР
О
 = ДР

2017
 : 1,094 – ДР

2015
 =  

= 122123 : 1,094 – 242127 = -130497 тис. грн.
Таким чином зростання цін сприяло збіль-

шенню виручки від реалізації на підприємстві на 
10493 тис. грн, а зменшення обсягу випуску – 
зменшенню на 130497 тис. грн.

Прослідкуємо вплив факторів на зміну собі-
вартості реалізованих товарів. З табл. 1 можна 
визначити, що собівартість у 2017 р. становила 
117923 тис. грн., а у 2015 р. 298809 тис. грн, що на 
180886 тис. грн або 60,5% менше.

ΔС
Ц
 = С

2017
 – С

2017
 : 1,094 = 

= 117923 – 117923 : 1,094 = 10132 тис. грн.
ΔС

О
 = С

2017
 – С

2015
 – ΔСЦ = 

= 117923 – 240942 – 10132 = -133151 тис. грн.
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Таким чином, за рахунок зміни ціни собівар-
тість виросла на 10132 тис. грн., а за рахунок зміни 
обсягу випуску – зменшилась на 133151 тис. грн. 

Як показують розрахунки, ціна реалізації 
впливає на чистий прибуток у складі двох фак-
торів – собівартості та доходу від реалізації. При 
цьому вплив у складі собівартості зменшує при-
буток, а у складі доходу від реалізації – збіль-
шує. З огляду на це, загальний вплив ціни реа-
лізації на чистий прибуток можна розрахувати у 
такий спосіб:

ΔЧП
Ц
 = ΔДР

Ц
 – ΔС

Ц
 =  

= 10493 – 10132 = 361 тис. грн.
За рахунок збільшення ціни чистий прибуток 

підприємства виріс на 361 тис. грн.
Визначаючи вплив на прибуток витрат на 

управління, витрат на збут та фінансових ви-
трат, треба пам’ятати, що це фактори зворотно-
го впливу, тобто у формули треба підставляти 
знак мінус:

ΔЧП
В
 = (ВУ

2017
 + ВЗ

2017
 + ВФ

2017
) –  

–(ВУ
2015

 + ВЗ
2015

 + ВФ
2015

)

ΔЧП
В
 = (9522+135+5782) – 

– (11042+208+3552) = 637 тис. грн.
Отже, збільшення цих витрат у 2017 р., порів-

няно з 2015-м, призвело до зменшення прибутку 
на суму 637 тис. грн.

Обчислити вплив величини інших доходів на 
зміну чистого прибутку можна за такою фор-
мулою:

ΔЧП
і
 = ДІ

2017
 – ДІ

2015
 =  

= 10434 – 14167 = -3733 тис. грн
Як бачимо, за рахунок зменшення суми ін-

ших доходів чистий прибуток зменшився на 
3733 тис. грн.

Вплив податку на прибуток розраховують за 
формулою:

ΔЧП
ПП

 = – (ПП
2017

 – ПП
2015

) = 
= – (480 – 0) = -480 тис. грн.

Це означає, що зменшення величини подат-
ку на прибуток сприяло зменшенню прибутку на 
суму 480 тис. грн.

Зменшення прибутку виникло за рахунок під-
вищення ціни, зменшення обсягу реалізації, інших 
доходів. А збільшення витрат на управління, на 
збут та фінансових витрат можна вважати резер-
вами подальшого збільшення чистого прибутку. 

Для підвищення рівня прибyтковості ТОВ 
«Папір Інвест» зaпропоновaно виділити ефек-
тивні шляxи підвищення прибyтковості і 
рентaбельності підприємствa:

1) Складання плану прибутку. Правильно роз-
роблений план прибyткy, дасть змогу визнaчити 
обсяг плaтежів y держaвний бюджет і сyмy 
прибyткy, що зaлишaється в розпорядженні під-
приємства з метою створення фінaнсової бaзи для 
розвиткy діяльності, необxідниx витрaт нa розви-
ток соціaльної сфери, мaтеріaльного зaоxочення 
прaцівників.

2) Виготовлення якісної продyкції (товaрів, 
робіт, послyг), адже величинa прибyткy в 
основномy зaлежить від попитy на продукцію, 
товари, роботи, послуги.

(4)

3) Нові можливості збільшення прибутку, 
так звані резерви зростaння. Адже постійний 
пошyк невикористaниx можливостей збільшення 
прибyткy зaбезпечить його зростaння.

4) Підтримання ділової репyтaції. Величина 
прибyтку і підвищення рентaбельності підпри-
ємства залежить від високої ділової репyтaції. 
Вчaсне розрaxyвaння з постaчaльникaми, якість 
тa швидкість нaдaниx товaрів і послyг, прийнятнa 
цінa – основні її покaзники. 

Для того щоб постійно зaбезпечyвaти 
зростaння прибyтковості, необxідно шyкaти 
невикористaні можливості її збільшення, тоб-
то резерви зростaння прибyткy. Резерви ви-
являються нa стaдіяx плaнyвaння тa безпосе-
реднього виробництвa і реaлізaції продyкції [6]. 
Визнaчення резервів збільшення прибyтковості 
бaзyється нa нayково обґрyнтовaній методиці 
розробки зaxодів щодо їx мобілізaції. У процесі 
виявлення резервів виділяють три етaпи [5]: 

1) Aнaлітичний етaп – виявлення і кількіснa 
оцінкa резервів. 

2) Оргaнізaційний етaп – розробкa комплексy 
інженерно-теxнічниx, оргaнізaційниx, економічниx 
і соціaльниx зaxодів, які повинні зaбезпечyвaти 
використaння виявлениx резервів. 

3) Фyнкціонaльний етaп – прaктичнa реaлізaція 
зaxодів тa контроль зa їx виконaнням. 

Резерви підвищення прибyткy можyть бyти 
отримaні в нaстyпниx випaдкax:

– при збільшенні обсягів випyскy тa реaлізaції 
продyкції; 

– зa рaxyнок зниження витрaт нa виробни-
цтво і реaлізaцію продyкції;

– при впровaдженні досягнень нayково-теxнічного 
прогресy; 

– зa рaxyнок підвищення якості продyкції, що 
реaлізyється [2]. 

Розглянемо ці нaпрямки.
1) Резерв підвищення прибyткy зa рaxyнок 

збільшення обсягів випyскy тa реaлізaції 
продyкції. 

2) Нaстyпним нaпрямком зaбезпечення резер-
вів підвищення прибyткy є зменшення витрaт нa 
виробництво і реaлізaцію продyкції. 

Для пошyкy тa визнaчення шляxів знижен-
ня собівaртості продyкції aнaлізyють звітні дaні 
кaлькyляцій витрaт нa виробництво і реaлізaцію 
продyкції, використовyючи метод порівнян-
ня фaктичного рівня витрaт з прогресивними 
нayково обґрyнтовaними нормaми і нормaтивaми 
зa видaми витрaт, нормaтивaми використaння 
виробничиx потyжностей, облaднaння, нормaми 
непрямиx мaтеріaльниx витрaт, кaпітaльниx 
вклaдень тощо, які отримaні в резyльтaті здій-
снення оргaнізaційно-теxнічниx зaxодів. При 
цьомy необxідно врaxyвaти, що існyє кількa 
нaпрямків визнaчення збільшення прибyткy 
y зв’язкy з виявленням резервів зниження 
собівaртості.

Першим нaпрямком є зменшення прямиx 
мaтеріaльниx витрaт. Дрyгим нaпрямком є економія 
коштів нa оплaтy прaці зa рaxyнок впровaдження 
інновaцій (зниження трyдомісткості). Третім 
нaпрямком формyвaння резервy збільшення 
прибyткy є зниження yмовно-постійниx витрaт, 
що можливо при збільшенні обсягів виробництвa. 
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Однaк необxідно відзнaчити, що для yкрaїнськиx 
сільсько госпо дaрськиx підприємств подібні мето-
ди нaйбільш склaдні y використaнні, тaк як для 
впровaдження інновaційниx теxно логій вони не 
мaють ні достaтньої кількості влaсниx коштів, ні 
фінaнсовиx інвестицій ззовні, ні нaлежної підтрим-
ки з бокy держaви. 

3) Нaстyпним нaпрямком виявлення резервy 
підвищення прибyткy є підвищення якості 
продyкції. 

Однaк приведений перелік методів yтворення 
резервів для збільшення прибyткy підприємств, 
які є невід’ємною склaдовою для підвищення 
прибyтковості їx діяльності, можнa віднести до 
трaдиційниx. Нa сьогоднішній день існyють нові 
методи, основaні нa томy, що під підвищенням 
прибyтковості підприємств мaється нa yвaзі 
збільшення вaртості його кaпітaлy, чого прибyток 
може і не зaбезпечyвaти. 

Основними джерелaми резервів збільшен-
ня сyми прибyткy ТОВ «Папір Інвест» є збіль-
шення обсягy реaлізaції продyкції, знижен-
ня її собівaртості, підвищення якості товaрної 
продyкції, реaлізaції її нa більш вигідниx ринкax 
збyтy і т.д. (рис. 2).

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Прибуток є основною рушійною силою ринкової 

економіки, головним спонукальним мотивом ді-
яльності підприємства. Вагома роль прибутку в 
розвитку підприємства і забезпеченні інтересів 
його власників та персоналу визначають необхід-
ність ефективного і неперервного управління ним. 
Менеджмент прибутку представляє процес ви-
роблення та прийняття управлінських рішень за 
всіма основними аспектами його формування, роз-
поділу та використання. Для того, щоб ефектив-
но управляти прибутком підприємства необхідно 
враховувати безліч факторів, які безпосередньо 
залежать від діяльності суб’єкта господарюван-
ня (обґрунтованість прийнятих управлінських 
рішень, наявність внутрішніх можливостей та 
раціональність їх використння), так і від ряду зо-
внішніх факторів (податкова політика держави, 
інвестиційний клімат, реформи банківської сис-
теми та інші). Крім того, правильне і точне ви-
явлення резервів зростання прибутку необхідне 
для його планування на перспективний період. 
А завдяки складенню перспективних прогнозів 
прибутку, підприємства можуть ефективно пла-
нувати інвестиційну політику, а також витрати на 
різноманітні соціальні заходи і матеріальне сти-
мулювання свого персоналу. Резерви зростання 
прибутку можуть серйозно впливати на розвиток 
ринкових відносин, а також ліквідацію кризових 
явищ, які нині притаманні нашій державі.

Рис. 2. Резерви збільшення прибyткy нa ТОВ «Папір Інвест»
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старший викладач кафедри економіки підприємства
Полтавської державної аграрної академії

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ  
РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті запропоновано підхід до оцінювання потенціалу розвитку переробних підприємств, що базується на вико-
ристанні аналітичного способу. Проаналізовано інтегрований факторний показник та розроблено графічний спосіб на 
базі побудови многокутника потенціалу. Виділено групи підприємств за рівнем потенціалу розвитку. Встановлено за 
допомогою коефіцієнта рангової кореляції функціональну залежність між ранжованими розподілами підприємств.
Ключові слова: потенціал, потенціал розвитку підприємства, методи оцінювання потенціалу розвитку, аналітичний 
спосіб, графічний спосіб.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. На сьогодні ринкові умови 
характеризуються тим, що для успішного ви-
живання та стабілізації становища будь-якого 
підприємства є нарощування його внутрішнього 
потенціалу. Він дає змогу оцінити наявність та 
стан ресурсів, на базі яких підприємство зможе 
вільно маневрувати фінансовими, виробничими, 
інтелектуальними засобами, при цьому, у разі 

ефективного використання, забезпечити безпе-
ребійний процес випуску та реалізації продукції 
за допомогою розробленої стратегії.

Оскільки ступінь реалізації наявних та по-
тенційних можливостей прямо впливає на до-
сягнення операційних, тактичних і стратегічних 
цілей роботи підприємства, постає необхідність 
в оцінці потенціалу розвитку підприємства. При 
цьому, головною характеристикою потенціалу у 
процесі такого оцінювання має бути цінність для 
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досягнення поставлених цілей. При цьому до-
цільно використовувати не один, а декілька по-
казників, враховуючи при цьому природу самого 
критерію. Це дозволить виявити який саме спосіб 
оцінювання використовувати: чи то вартісний, чи 
натуральний, а чи еврестичний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням з’ясування сутності та наукового поняття 
«потенціал», проблемам його формування і оптимі-
зації було присвячено праці багатьох вчених, зо-
крема: В Авдеєнко, Ф. Альберта, І. Ансоффа, О. Ан-
чишкіна, М. Баканова, Б.Є. Бачевського, В. Гавви, 
В. Герасимчука, Ю. Дінець, Л. Довгань, А. Задої, 
І. Заблодської, В. Зубкова, Е. Іванової, Дж. Б. Куїна, 
О. Кузьміна, І. Лукінова, М. Максимова, Б. Мочало-
вої, В. Нємцова, П. Переви, І. Рєпіної, О. Решетня-
кяка, М. Тимощука, Р. Фещура, С. Хеймана, А. Ци-
гичко, Д. Чернікова, Д. Шевченка та інших.

Однак, враховуючи сучасні виклики вимог ві-
тчизняної економіки щодо оцінювання потенціа-
лу розвитку підприємств переробної промисло-
вості залишаються недостатньо опрацьованими, 
не зважаючи на прискіпливу увагу до цієї про-
блеми ряду науковців: О. Балацького, А. Ворон-
кової, І. Джаїна, Ю. Дорошенка, Я. Качмарика, 
Є. Крикавського, О. Олексюка, Й. Петровича, 
М. Пітюлича, Є. Попова, Є. Лапіна, І. Рєпіної, 
О. Федоніна та інших. Зокрема, дискусійним за-
лишається саме поняття потенціалу соціально-
економічного розвитку підприємств, через що 
численні методики його оцінювання не знайшли 
належного практичного застосування.

Формування цілей статті. Метою досліджен-
ня є розроблення практичних рекомендацій до 
оцінювання потенціалу розвитку переробних під-
приємств на підставі аналізу результатів теоре-
тичних і методичних досліджень та публікацій. 

Виклад основного матеріалу. Управління по-
тенціалом пов’язано не тільки з визначенням і 
використанням, але і з формуванням та розви-
тком тих його властивостей, які необхідні для 
досягнення бажаного результату. За цих умов 
виникає необхідність розробки, впровадження 
та реалізації комплексної методики оцінювання 
потенціалу переробних підприємств, яка базува-
тиметься на системі обґрунтованих показників, 
критеріїв та індикаторів, параметрів розвитку 
всіх складових потенціалу, а також враховувати-
ме оцінку ефективності процесів управління ним.

Основними методами за допомогою яких мож-
на провести оцінювання потенціалу розвитку 
підприємств є аналітичний спосіб, що полягає у 
визначенні інтегрованого факторного показника 
та графічний спосіб, за допомогою побудови мно-
гокутника потенціалу.

Нами було обрано 10 переробних підприємств з 
виробництва харчових продуктів, продукція яких 
наповнює споживчий кошик пересічного полтавця.

На нашу думку, оцінку потенціалу розви-
тку переробних підприємств необхідно провести 
як за аналітичним так і за графічним способом. 
Отримані результати за двома методиками по-
трібно порівняти для більш точної оцінки потен-
ціалу розвитку переробних підприємств.

За аналітичного способу (табл. 1) вдаються до 
побудови матриці потенціалу розвитку, у якій 
наводять умовні експертні оцінки стану різних 

факторів підприємства, що досліджується. Ви-
хідні дані для цього визначає група експертів 
з-поміж працівників підприємства.

Інтегрований (груповий) факторний показник 
кожного з підприємств-переробників визнача-
ють як добуток параметричної одиничної оцінки 
переробного підприємства і рангу аналізованого 
синтезуючого фактора.

Сумарну оцінку формують за всіма інтегрова-
ними (груповими) факторними показниками для 
кожного підприємства-переробника.

Коефіцієнт потенціалу розвитку (KПр) прийма-
ють рівним одиниці для підприємства, яке має най-
більшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими фак-
торними показниками. Для інших підприємств його 
розраховують як відношення до найвищого рівня 
сумарної оцінки підприємства-лідера [1, с. 137].

Таким чином, провівши розрахунки оцінки 
потенціалу розвитку переробних підприємств 
за аналітичним способом, ми виявили, що дослі-
джувані підприємства за рівнем потенціалу роз-
витку можна поділити на три групи:

І група, це підприємства, які мають найвищий 
рівень потенціалу розвитку. До неї відносяться 
ПрАТ «Домінік», ТОВ «Лубенський молочний за-
вод» та ПрАТ «Пирятинський сирзавод».

ІІ групу, складають підприємства з середнім 
рівнем потенціалу розвитку. Це ПАТ «Полтав-
ський хлібокомбінат», ДП «Полтавський комбінат 
хлібопродуктів», та ПАТ «Полтавацукор».

ІІІ група, це підприємства, які мають низь-
кий рівень потенціалу розвитку. Це КП «Полтав-
ський м’ясокомбінат», ТОВ «ТД «Хорольський 
завод дитячих продуктів харчування», ТОВ 
«АПО «Глобинський консервний завод «Глобус» 
та ТОВ «УкрОлія» ТМ «Диканька». 

Для підтвердження цих результатів проведе-
мо діагностику потенціалу розвитку переробних 
підприємств Полтавської області за графічним 
методом.

Графічний спосіб визначення рівня потенціалу 
розвитку підприємства полягає у побудові много-
кутника потенціалу розвитку на відповідній діа-
грамі (рис. 1). Підприємству, яке має найвищий 
рівень потенціалу розвитку, відповідатиме много-
кутник з максимальною площею Sі. Провівши вісі 
і зафіксувавши на них рівні значень кожного до-
сліджуваного фактора під рівними кутами, площу 
кожного многокутника обчислюють за формулою:

S a
i

i i= +
=

+∑
1

10

1

1
2
sin x(a )∆               (1)

де a
і
 – значення і-го інтегрованого факторного 

показника на кожному з шести підприємств-пе-
реробників, при цьому i=6 (шість інтегрованих 
факторів потенціалу підприємства).

Результати обчислень даних, які стосуються 
обраних 10 підприємств, заносять до таблиці 1. 
Певні труднощі, які виникають з обчисленням 
за такою методикою, компенсуються можливіс-
тю наочно уявити стан підприємства і порівняти 
його з конкурентами.

Результати оцінювання потенціалу розвитку 
підприємств, визначені за даними таблиці 2, також 
дають змогу ранжувати їх за значенням, тобто 
отримати ієрархію їх конкурентних статусів, або 
так званий ранжований розподіл (табл. 1). До цієї 
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таблиці заносять результати обчислень площин 
многокутників, побудованих за схемою (рис. 1) для 
всіх 10 підприємств. їх також ранжують відповід-
но до значень інтегралів, числові величини яких 
розташовують у порядку зменшення.

∆ = = =
=
∑
i n1

10 360 360
10

36               (2)

S
ХЗДХ

 = ½ х 0,5878 х (0,897 х 0,288 + 0,288 х 
x 0,56 +0,56 х 0,86 + 0,86 х 0,684 + 0,684 х 

x 0,56 + 0,56 х 0,897) = 0,698

S
ПЦ

 = ½ х 0,5878 х (0,966 х 0,28 + 0,28 х 
x 0,624 + 0,624 х 0,92 + 0,92 х 0,741 + 0,741 х  

x 0,588 + 0,588 х 0,966) = 0,795

S
ЛМЗ

 = ½ х 0,5878 х (1,012 х 0,304 + 0,304 х 
x 0,608 + 0,608 х 0,94 + 0,94 х 0,741 + 0,741 х 

x 0,588 + 0,588 х 1,012) = 0,820

S
ПМК

 = ½ х 0,5878 х (0,92 х 0,296 + 0,296 х 
x 0,576 + 0,576 х 0,92 + 0,92 х 0,76 + 0,76 х 

x 0,546 + 0,546 х 0,92) = 0,761

S
ПХК

 = ½ х 0,5878 х (1,035 х 0,272 + 0,272 х 
x 0,608 + 0,608 х 0,96 + 0,96 х 0,722 + 0,722 х 

x 0,56 + 0,56 х 1,035) = 0,796

S
ДК

 =½ х 0,5878 х (1,081 х 0,312 + 0,312 х 
x 0,624 + 0,624 х 0,98 + 0,98 х 0,779 + 0,779 х 

x 0,574 + 0,574 х 1,081) = 0,874

S
ПКХ

 =½ х 0,5878 х (0,943х 0,304 + 0,304 х 
x 0,608 + 0,608 х 0,9+ 0,9 х 0,76 + 0,76 х 

x 0,588 +0,588 х 0,943) = 0,795

S
ГКЗ

 =½ х 0,5878 х (0,874 х 0,296 + 0,296 х 
x 0,592 + 0,592 х 0,74 + 0,74 х 0,722 + 0,722 х 

x 0,56 + 0,56 х 0,874) = 0,676

S
УО

 =½ х 0,5878 х (0,897 х 0,288 + 0,288 х 
x 0,608 + 0,608 х 0,82 + 0,82 х 0,703 + 0,703 х 

x 0,532 + 0,532 х 0,897) = 0,694

S
ПС

 =½ х 0,5878 х (0,989 х 0,304 + 0,304 х 
x 0,64 + 0,64 х 0,94 + 0,94 х 0,76 + 0,76 х 

x 0,574 + 0,574 х 0,989) = 0,827

Таблиця 1
Матриця загальних потенціалів розвитку переробних підприємств Полтавської області 

Синтезуючий фактор 
потенціалу

Підприємства

Р
ан

г 
ф

ак
то

ра

ХЗДХ ПЦ ЛМЗ ПМК ПХК ДК ПКХ ГКЗ УО ПС

Параметрична експертна оцінка підприємства
Потенціал системи 
виробництва та 
реалізації продукції

3,9 4,2 4,4 4,0 4,5 4,7 4,1 3,8 3,9 4,3 0,23

Потенціал системи 
енергозабезпечення 3,6 3,5 3,8 3,7 3,4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,8 0,08

Потенціал системи 
постачання 3,5 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8 4,0 0,16

Потенціал системи 
фінансів та кредиту 4,3 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,5 4,3 4,1 4,7 0,20

Потенціал системи 
забезпечення кадрами 3,6 3,9 3,9 4,0 3,8 4,1 4,0 3,8 3,7 4,0 0,19

Потенціал системи 
управління 4,0 4,2 4,2 3,9 4,0 4,1 4,2 4,0 3,8 4,1 0,14

Інтегральний (груповий) факторний показник підприємства
Потенціал системи 
виробництва та 
реалізації продукції

0,897 0,966 1,012 0,92 1,035 1,081 0,943 0,874 0,897 0,989 -

Потенціал системи 
енергозабезпечення 0,288 0,28 0,304 0,296 0,272 0,312 0,304 0,296 0,288 0,304 -

Потенціал системи 
постачання 0,56 0,624 0,608 0,576 0,608 0,624 0,608 0,592 0,608 0,64 -

Потенціал системи 
фінансів та кредиту 0,86 0,92 0,94 0,92 0,96 0,98 0,9 0,74 0,82 0,94 -

Потенціал системи 
забезпечення кадрами 0,684 0,741 0,741 0,76 0,722 0,779 0,76 0,722 0,703 0,76 -

Потенціал системи 
управління 0,56 0,588 0,588 0,546 0,56 0,574 0,588 0,56 0,532 0,574 -

Сумарна оцінка 3,849 4,119 4,193 4,018 4,157 4,35 4,103 3,784 3,848 4,207 -
Коефіцієнт потенціалу 0,885 0,947 0,964 0,924 0,956 1,000 0,94 0,87 0,88 0,97 -

ХЗДХ – ТОВ «ТД «Хорольський завод дитячих  
продуктів харчування»;
ПЦ – ПАТ «Полтавацукор»;
ЛМЗ – ТОВ «Лубенський молочний завод»;
ПМК – КП «Полтавський м’ясокомбінат»;
ПХК – ПАТ «Полтавський хлібокомбінат»;
ДК – ПрАТ «Домінік»;

ПКХ – ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»;
ГКЗ – ТОВ «АПО «Глобинський консервний  
завод «Глобус»;
УО – ТОВ «УкрОлія» ТМ «Диканька»;
ПС – ПрАТ «Пирятинський сирзавод».
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Таблиця 2
Результати ранжування підприємств за показниками загальних потенціалів розвитку 

Підприємство
Значення площі многокутника потенціалу Коефіцієнт потенціалу

(кв.од) ранг значення ранг
ХЗДХ 0,698 8 0,885 8
ПЦ 0,795 6 0,947 6
ЛМЗ 0,820 3 0,964 3
ПМК 0,761 7 0,924 7
ПХК 0,796 4 0,956 4
ДК 0,874 1 1,00 1
ПКХ 0,795 5 0,948 5
ГКЗ 0,676 10 0,87 10
УО 0,694 9 0,88 9
ПС 0,827 2 0,97 2

Отже, отримані дані за графічним методом 
підтверджують наші розрахунки за першим ме-
тодом і дозволяють також визначити три рівні 
потенціалу розвитку переробних підприємств 
Полтавської області.

Результати обчислень з таблиці, які стосують-
ся потенціалу розвитку переробних підприємств 
Полтавського регіону, занесемо у таблицю. Та-
кож до цієї таблиці 2 занесемо результати обчис-
лень площин многокутників, для всіх переробних 
підприємств Полтавської області. Занесені роз-
рахунки проранжуємо відповідно до значень ін-
тегралів, числові величини яких розташуємо у 
порядку зменшення. 

Порівняння ранжованих розподілів підпри-
ємств, виконаних за двома методиками, свідчить 
про їх достатню тотожність. 

За допомогою коефіцієнта рангової кореляції 
встановлено майже функціональну залежність 
між обома ранжованими розподілами підпри-
ємств. Це свідчить про можливість використан-
ня обох методів оцінювання потенціалу розвитку 

Рис. 1. Графічне зображення порівняння обраних підприємств  
по потенціалах розвитку переробних підприємств Полтавської області 
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підприємств, що діють на певному ринковому 
сегменті. Звідси, лідерами потенціалу розвитку 
є ПрАТ «Домінік», ТОВ «Лубенський молочний 
завод» та ПрАТ «Пирятинський сирзавод».

Висновки з проведеного дослідження. Під-
биваючи підсумки проведеним дослідженням, 
доходимо висновку, що при прийнятті управлін-
ських рішень варто враховувати взаємний вплив 
факторів, а також найбільш вагомі критерії оцін-
ки впливу ознак. Доцільно виділяти із всієї су-
купності оцінок лише ті, які формують загальні 
критерії оцінки якості роботи підприємства.

Необхідно визнати, що оцінювання потенціа-
лу розвитку переробних підприємств на підставі 
використання аналітичного способу, що полягає 
у визначенні інтегрованого факторного показни-
ка та графічного способу, за допомогою побудови 
многокутника потенціалу є доступним та ефек-
тивним. Запровадження даної методики дозволяє 
порівняти синтезуючі фактори потенціалу під-
приємства та розробити заходи щодо підвищен-
ня ефективності використання потенціалу.
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ЕКО-ІННОВАЦІЇ ЯК СПОСІБ ПОБУДОВИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В ЄС

У статті проаналізовано досвід розвитку еко-інновацій країн Європейського Союзу в процесі реалізації концепції «зе-
леної» економіки в сучасних умовах формування нової технологічної формації світу. Проаналізовано за країнами ЄС 
сфери застосування еко-інновацій і інструментарій, який використовується для стимулювання розвитку зелених тех-
нологій та еко-інноваційних галузей економіки, розглянута фінансова складова еко-інноваційного розвитку. Висвітлено 
роль держави в побудові національної еко-інноваційної системи, як вагомого чинника переходу до «зеленої» економіки, 
забезпечення високої конкурентоспроможності та захисту навколишнього середовища.
Ключові слова: еко-інновації, ресурсоефективність, еко-індустрія, індекс еко-інновацій, навколишнє середовище, ЄС.

Постановка проблеми. Зростаючі суспільні 
потреби, науково-технічний прогрес, посилення 
конкуренції та інші чинники зовнішнього та вну-

трішнього середовища зумовлюють збільшення 
антропогенного тиску на довкілля та погіршують 
стан навколишнього природного середовища. По-
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дальше використання застарілої моделі еконо-
міки унеможливлює досягнення Цілей сталого 
розвитку. Найбільш ефективною альтернативою 
традиційній моделі є концепція «зеленої» еконо-
міки, що завдяки підтримці національних урядів 
та регіональних угрупувань набула значної по-
пулярності.

«Зелена» економіка – це модель, згідно з якою 
економічне зростання супроводжується підви-
щенням енергоефективності, зниженням наван-
таження на навколишнє середовище та негатив-
ного впливу на клімат. Це відбувається через 
зменшення сукупного екологічного збитку та 
скорочення «вуглеводного» сліду. Таким чином, 
з підвищенням енергоефективності покращу-
ється екологічна складова діяльності об’єкта та 
суб’єкта господарювання. Головним інструментом 
запровадження концепції «зеленої» економіки 
виступають екологічні інновації. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
тому, щоб визначити роль еко-інновацій у роз-
будові «зеленої» економіки в ЄС. Для досягнення 
поставленої мети необхідно вирішити наступні 
завдання: охарактеризувати розвиток еко-інно-
вацій та сфери їх використання;  дослідити єв-
ропейську політику з питань зелених технологій 
та інновацій; встановити ефекти їх використан-
ня в ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно до визначення Еко-інноваційної обсерва-
торії, Еко-інновації – це інновації, які зменшують 
використання природних ресурсів та зменшують 
викид шкідливих речовин протягом усього жит-
тєвого циклу [8].

Основні напрямки еко-інноваційного розвитку 
ЄС у 2017 р. характеризує структура зареєстро-
ваних патентів: 40% – екологічний менеджмент, 
26% – інновації пов'язані з енергетикою, 23% – 
стійкий транспорт; 8% – стійке будівництво, 2% – 
водокористування та 1% припадає на інновації 
пов'язані із запобіганням або скороченням пар-
никових газів [9]. 

У порівнянні з іншими регіонами ЄС отримав 
найбільше прибутку від запровадження еко-ін-
новаційних проектів у 2017 р. (рис. 1). 

Розвиток і впровадження зелених технологій 
значною мірою пов’язані з удосконаленням ви-
робничих процесів, яке здійснюється відповід-
но до концепції більш чистого виробництва. При 
цьому фокус вирішення проблеми забруднення 
довкілля переміщається з «кінця труби» (шляхом 
утилізації вже утворених відходів і зменшен-
ня їхньої токсичності), на «джерело проблеми» 
(оптимізація технологічних процесів, починаю-
чи з першого джерела відходів і забруднень по 
всьому ланцюгу перетворення первинних ресур-
сів на кінцевий продукт). 

Екологічне виробництво є економічно більш 
прибутковим порівняно із заходами, спрямо-
ваними на боротьбу зі вже створеними відхо-
дами, оскільки зменшуються потреба в додат-
ковому переробленні відходів і плата за їхнє 
перероблення і зберігання. Передумовою роз-
повсюдження еко-інновацій в країні поряд з 
ефективним екологічним управлінням і чітким 
дотриманням стандартів є заохочення бізнесу до 
економії ресурсів та зміна ставлення до цього 
населення і виробників [2].  

Для оцінки «зеленого» спрямування еконо-
мічного розвитку країн в світі використову-
ють глобальний індекс інновацій. Для передачі 
успішного досвіду впровадження еко-інновацій 
у різних регіонах світу створено понад 50 цен-
трів еко-інновацій під егідою Організації ООН 
з промислового розвитку (ЮНІДО) і ЮНЕП 
[9].  Інформацію про розвиток еко-інновацій в 
ЄС надає еко-інноваційне табло (Eco-Innovation 
Scoreboard або ЕІТ) – інструментарій, розробле-
ний в 2010 р. Еко-інноваційною Обсерваторією 
(EIO) для вимірювання прогресу у розв'язанні 
глобальних проблем та адаптації до цих викли-
ків соціально-економічної системи (матеріальна 
продуктивність, чиста енергетика, мобільність). 
Табло ЕІТ охоплює 16 основних індикаторів, які 
згруповані у п'ять тематичних сфер: вхідні ре-
сурси, еко-інноваційна діяльність, еко-іннова-
ційні результати, екологічні результати (вплив), 
соціально-економічні результати [8]. Рейтинг 
країн ЄС за індексом еко-інновацій у 2017 р. на-
ведений на рис. 2. 

 
Рис. 1. Прибуток від реалізації еко-інноваційних проектів  

та заходів «зеленої» економіки регіонів світу у 2017 р., млн. дол. [10]
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Як видно з рис. 2, рейтинг тільки 11 з 28 країн 
ЄС був вищим за середньоєвропейський. 

Для країн-лідерів рейтингу характерні високі 
витрати, у т.ч. державні, на проведення НДДКР, 
висока частка зайнятих у сфері науки та науко-
вих досліджень. Показники патентної діяльності 
науковців, практиків та інноваційної активність 
компаній щодо використання розробок цих країн, 
рівень ефективності використання ресурсів за-
лишаються високими.

Для країн з середніми показниками індексу 
еко-інновацій притаманні  дещо нижчі показни-
ки фінансування наукових розробок, держав-
ної підтримки «зелених» проектів на початковій 
стадії; бізнес демонструє високу зацікавленість 
у запровадженні розробок у виробництво (окрім 
Ірландії, Франції, Нідерландів). Позитивні еконо-
мічні ефекти пов’язані з зростаючою ефективніс-
тю використання ресурсів. Країни з показником 
індексу еко-інновацій нижче середнього збіль-
шують ефективність використання ресурсів, 
розвивають циркулярну економіку та нарощу-
ють експорт товарів еко-індустрії, збільшують 
зайнятість у галузях переробки відходів. Таким 
чином, простежується загальна тенденції зрос-
тання ресурсоефективності, для країн з висо-
ким рейтингом – з і збільшенням фінансування 
еко-інновацій, для країн з низьким рейтингом – 
з використанням еко-інновацій для перебудови 
економіки на замкнені цикли виробництва, зрос-
тання зайнятості населення в еко-індустрії 

Основним програмним документом з питань 
переходу на «зелені» засади розвитку ЄС є 7-й 
План у сфері навколишнього природного серед-

овища (7 EAP). План спрямований на зростання 
частки зелених технологій на ринку товарів та 
підвищення конкурентоспроможності екологіч-
них галузей до 2020 р. [10]. В цілому, протягом 
2003-2014 рр. сектор екологічних товарів та по-
слуг (EGSS) зростав швидше, ніж інші галузі 
економіки ЄС: додана вартість EGSS збільшила-
ся на 54%, зайнятість в екологічній індустрії – 
на 41%. Завдяки державній підтримці, європей-
ським структурним та інвестиційним фондам 
прискорено розвивались сектор відновлюваної 
енергетики та «зеленої» інфраструктури. 

План дій у сфері еко-інновацій розширює фо-
кус інноваційної політики ЄС у напрямі зелених 
технологій та інновацій  і охоплює сім напрямів 
дій, у тому числі [1]:

• ревізія законодавства для сприяння еко-ін-
новаціям у сфері управління водними ресурсами, 
відходами, чистого повітря;

• фінансування демонстраційних проектів 
і партнерств для еко-інновацій в промислових 
секторах (зв'язок з Рамковою програмою дослі-
джень та інновацій Горизонт-2020);

• визначення пріоритетних сфер, де стандар-
ти і цільові показники можуть найбільше спри-
яти еко-інноваціям: переробка відходів, питна 
вода, стійкі будівельні матеріали;

• фінансові та підтримуючі послуги для ма-
лих і середніх підприємств;

• міжнародна кооперація бізнесу з питань 
еко-інновацій (створення мережі еко-інноваторів 
та поширення інформації);

• створення еко-інноваційних партнерств 
для збільшення внеску еко-інновацій у ресурсну 

Рис. 2. Рейтинг країн ЄС за індексом еко-інновацій у 2017 р. [8]
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ефективність (сировина, стале сільське господар-
ство, вода).

Протягом 2014-2020 рр. основним інструмен-
том підтримки еко-інновацій є  програма Гори-
зонт 2020. Еко-інноваційна тематика присутня 
щонайменше у чотирьох з шести напрямів про-
грами, по якими передбачене конкурсне фінан-
сування. ЄС також надає тематичну підтримку 
розвитку еко-інновацій в рамках ініціатив Life+, 
COSME, URBACT, спрямованих на розвиток єв-
ропейської міської транспортної інфраструктури, 
науки, зняття бар'єрів для поширення інновацій і 
сприяння співробітництву приватного і держав-
ного сектора для прискорення еко-інноваційного 
процесу [5].

Провідним завданням еко-інноваційної діяль-
ності є зростання показників ресурсоефективнос-
ті економіки. Крім того, трансформація економіки 
у напрямі ресурсоефективності одночасно спри-
яє підвищенню конкурентоспроможності бізнесу 
та задіянню нових джерел зростання і робочих 
місць завдяки економії на витратах, комерціалі-
зації інновацій та кращому управлінню ресурса-
ми протягом всього їх життєвого циклу [1].

Цілком закономірно, що ресурсозберігаюча 
Європа є однією з головних ініціатив стратегії 
«Європа 2020», що підтримує перехід до ресур-
созберігаючої економіки з низьким рівнем вики-
дів вуглецю для досягнення сталого зростання. 
Ефективність використання ресурсів є головним 
завданням стратегії [7].

Для оцінки ефективності використання ресур-
сів, які споживаються на внутрішньому ринку, в 
ЄС щорічно розраховується показник «продук-
тивність ресурсів», як співвідношення між ВВП 
та внутрішнім споживанням всіх матеріальних 
ресурсів. Ефективність використання ресурсів 
підвищується у тому випадку, коли темпи зрос-
тання ВВП випереджають темпи споживання си-
ровини (рис. 3).

Як підтверджують дані рис. 3, продуктив-
ність ресурсів в ЄС зросла на 39% за період 
2000-2017 рр., та у 2017 р. на 0,6% перевищи-
ла рівень 2016 р.  За вказаний період ВВП ЄС-

28 (з урахуванням розширення ) збільшився на 
26,8%, а внутрішнє споживання ресурсів знизи-
лося на 8,6%.

Сфери використання еко-інновацій найкраще 
відображає структура еко-індустрії, яка охоплює 
п’ять великих секторів [3]: 

• управління забрудненням, включаючи контр-
оль забруднення повітря; 

• перероблювані матеріали/рециклінг; 
• постачання екологічних технологій/облад-

нання; 
• відновлювальна енергетика; 
• екологічне будівництво. 
У масштабах ЄС частка відновлювальних 

джерел у виробництві енергії зросла на 10% за 
період 2010-2017 рр. Частку відновлювальних 
джерел енергії (ВДЕ) у своїх національних енер-
гобалансах різко збільшили Данія, Литва, Італія 
та Німеччина, низькою частка залишається в 
Латвії, Угорщині, Люксембургзі та Нідерландах. 

Найбільше інвестицій припало на вітрову 
енергію: обсяг капіталовкладень у цей сектор 
в ЄС склав 25,8 млрд дол. у 2017 р. Німеччи-
на планує до 2030 р. встановлювати по 730 МВт 
ВЕС на прибережних територіях щороку, Вели-
кобританія – наростити по одному ГВт на рік у 
2020-х рр., а Нідерланди – по 700 МВт на рік до 
2020 р. Виробництво енергії з відновлювальних 
джерел (за винятком гідроенергії) збільшило-
ся на 11 ТВт-год в 2016 р.  Близько 75% енергії 
з так званих «нових відновлювальних» джерел 
(без гідроенергії) було вироблено у шести краї-
нах: Німеччині (28%), Великобританії (13%), Іс-
панії та Італії (по 11%), Франції (6%) і Швеції 
(4%).  До 2030 р. ЄС планує знизити викиди на 
40% від рівня 1990 р. та досягти 27% частки ВДЕ 
у енергобалансі. Зростання частки ВДЕ можна 
спостерігати вже зараз (рис. 4).

Сектор постачання екологічних технологій та 
обладнання – один з найрозвиненіших і об’єднує: 
проектування вітрових турбін, сонячних панелей; 
очищення води й управління водними системами; 
виробництво гібридних двигунів, біопалива; ста-
ле будівництво тощо. Ринок постачальників еко-

Рис. 3. Динаміка показника «продуктивність ресурсів»  
та його компонентів у ЄС у 2000-2017 рр. (2000 р. = 100%) [4]
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логічного обладнання в ЄС охоплював у 2017 р. 
близько 50 тис. компаній, переважно малих і се-
редніх, із загальною кількістю працюючих понад 
3 млн. осіб [10].  Лідерами у впровадженні еколо-
гічних технологій були виробники металургійної, 
хімічної, паперової промисловості.

Зростання обізнаності про необхідність бо-
ротьби із забрудненням навколишнього серед-
овища та збереження природних ресурсів, а 
також зобов'язаннями щодо дотримання приро-
доохоронного законодавства призвело до збіль-
шення пропозиції та попиту екологічних товарів 
та послуг, тобто товарів для запобігання, вимірю-
вання, контролю, обмеження, мінімізації еколо-
гічної шкоди та виснаження ресурсів.

Стратегія «Європа 2020» не містить кількіс-
них орієнтирів зростання зайнятості або обсягів 
виробництва екологічних товарів та послуг. Тим 
не менш, еколого-економічні результати можна 
відобразити через основні макроекономічні по-
казники еко-індустрії, таких як додана вартість 
та зайнятість, що дає інформацію про прогрес на 
шляху до екологічної економіки (рис. 5). Еко-ін-
дустрія охоплює природоохоронні заходи, пов'я-
зані із запобіганням, зменшенням та усунен-
ням забруднення навколишнього середовища, а 
також діяльності з управління ресурсами, яка 
включає в себе управління енергетичними ре-
сурсами (виробництво відновлюваної енергії та 
обладнання та установки для тепло- та енергоз-
береження) [6].

Дані рис. 5 свідчать про швидке зростання за-
йнятості та доданої вартості у сфері виробництва 
екологічних товарів та послуг ЄС. Внесок галузі 
у ВВП виріс з 1,5% у 2003 р. до 2,1% у 2014 р., 
тоді як рівень зайнятості в еко-індустрії зріс з 
3 млн. до 4,2 млн. осіб за той же період. Світовий 
ринок еко-технологій оцінюється в обсязі близь-
ко 1,5 млрд. євро у 2017 р. з прогнозом зростання 
до 2,2 млрд. євро у 2020 р.

Результати, яких вдалося досягти країнам 
ЄС у контексті розбудови «зеленої» економіки та 
розвитку еко-інновацій у сфері захисту навко-

лишнього середовища: скорочення викидів пар-
никових газів щорічно у середньому на 4 млн. т; 
економія води – на 169м м3; скорочення вико-
ристання енергії – на 1,3 млн. т н.е.; зменшення 
утворення радіоактивних відходів – на 130 000 кг; 
зменшення утворення небезпечних відходів – на 
609 тис. т; економія використання сировини – на 
1,5 млн. т; уникнення потенційних витрат, необ-
хідних для компенсації наслідків шкоди навко-
лишньому середовищу та суспільству (напри-
клад, вартість лікування захворювань органів 
дихання, пов'язаних із забрудненням повітря) [7].

Щодо соціально-економічних ефектів, то тут 
слід виділити: отримання додаткового прибут-
ку та збільшення продажів підприємства: кожне 
1 євро фінансування еко-інноваційних проектів 
призведе до отримання 20 євро додаткових до-
ходів протягом 2016-2020 рр.; збільшення ресур-
соефективності економіки країн ЄС; збільшення 
загальної доданої вартості економіки країн ЄС; 
підвищення комерційного потенціалу еко-інно-
ваційних проектів, скорочення терміну окупнос-
ті інвестицій на 20%; створення 8 нових робочих 
місць у середньому на один еко-інноваційний 
проект; стимулювання розвитку малого та серед-
нього підприємництва [6].

Висновки з проведеного дослідження. ЄС є 
сьогодні є одним зі світових лідерів у питанні 
побудови «зеленої» економіки з використанням 
еко-інновацій. Пріоритетами європейської та на-
ціональних стратегій розвитку країн виступа-
ють: формування відкритої та конкурентоспро-
можної економіки; зниження викидів СО

2
; стале 

управління природними ресурсами; забезпечен-
ня суспільства безпечними продуктами харчу-
вання та споживання; ядерна безпека; розвиток 
системи безпечних технічних стандартів у бу-
дівництві та запобігання надзвичайним подіям 
та катастрофам. 

Результативність еко-інноваційної діяльнос-
ті серед по ЄС віддзеркалює індекс еко-іннова-
цій. Еко-інноваційні проекти були ефективними 
i прибутковими у країнах зі стабільною експор-

 
Рис. 4. Частка відновлювальних джерел енергії  

у загальному енергоспоживанні у ЄС за 2005-2017 рр., % [4]
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Рис. 5. Темпи зростання зайнятості та доданої вартості у сфері виробництва  
екологічних товарів та послуг ЄС у порівнянні з загальними тенденціями  

економіки ЄС у 2003-2016 рр., % [8]

тоорієнтованою економікою, високим рівнем дер-
жавних витрат на НДДКР та освіту та великим 
обсягом попиту на еко-продукцію.

Наслідками успішної реалізації 7-й Плану у 
сфері навколишнього природного середовища та 
багаточисленних національних стратегій та про-
грам з розвитку еко-інновацій стало збільшення 
частки еко-індустрії у ВВП, підвищення ресур-
соефективності та енергоефективності економі-

ки, збільшення частки ВДЕ у сукупному спожи-
ванні енергії, скорочення шкідливих викидів та 
підвищення попиту на вторинну сировину.

Еко-інновації виконують подвійну роль на 
шляху становлення «зеленої» економіки: як по-
тужного інструменту зменшення негативного 
впливу господарської діяльності на довкілля та 
як важеля позитивного впливу на економічний 
розвиток та зайнятість.
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Summary
The article analyzes the experience of the development of eco-innovation of the European Union countries in the process 
of implementing the concept of "green" economy in modern conditions of the formation of a new technological formation of 
the world. The areas of application of eco-innovation and the tools used to stimulate the development of green technologies 
and eco-innovation sectors of the economy are analyzed by EU countries; considered the financial component of eco-
innovation development. The effect of eco-innovation on resource efficiency, the development of eco-industry and its 
employment, the structure of production and consumption of energy in EU countries is determined. The role of the state is 
defined in the construction of a national eco-innovation system as a significant factor in the transition to a green economy, 
ensuring high competitiveness and protecting the environment.
Key words: eco-innovation, resource efficiency, eco-industry, eco-innovation index, environment, EU.

УДК 338.48-6:61](477)

Гулак Андрій Олександрович
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

У даній статті досліджується поняття медичного туризму, причини його поширення, умови його становлення і роз-
витку в Україні. Здійснено моделювання потоків медичних туристів на основі тренд-аналізу. На основі проведених 
розрахунків визначені перспективи галузі медичного туризму в Україні.
Ключові слова: медичний туризм, економетричне моделювання, поліноміальний тренд-аналіз, тіньова економіка.

Постановка проблеми. За останній час на сві-
товому ринку послуг стрімкого розвитку набув 
медичний туризм – різновид туризму, що перед-
бачає лікування або перебування у лікувальних 
закладах за межами своєї країни [3, с. 238]. Укра-
їна, маючи у розпорядженні чималі рекреаційні 
ресурси, а також досить ефективну та дешеву 
медицину, має значний потенціал у сфері медич-
ного туризму. Відповідно, за останні роки медич-

ний туризм став актуальною темою досліджень 
для українських вчених. Разом із тим, на даний 
момент дослідження в галузі медичного туризму 
мають переважно теоретичний характер. Незна-
чна кількість наукових досліджень у даній галузі 
присвячена кількісним дослідженням медичного 
туризму в Україні, зокрема аналізу ємності рин-
ку медичного туризму та масштабів його функ-
ціонування.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання розвитку медичного туризму в Україні до-
сліджувалося такими науковцями, як В.Ф. Ки-
фяк, Н.М. Удовиченко, М.П. Кляп, В.К. Федоров, 
Л.Ф. Никишин, І.М. Вахович, К.Д. Діденко, В.Г. Жу-
ченко, В.В. Баєв, О.Л. Михайлюк, Л.В. Сухіна та 
багатьма іншими. Аналіз змісту їх публікацій по-
казав, що, незважаючи на вивченість теоретич-
них аспектів медичного туризму, питання дослі-
дження потужності потоків медичних туристів в 
Україні залишається недостатньо дослідженим. 
Серед іноземних дослідників явище медичного 
туризму вивчали M. Horowitz (США), C. Jones 
(США), R. Chanda (Індія), V. Runnels (Канада), 
R. Azimi (Іран) та ін. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у: 1) з’ясуванні специфіки явища ме-
дичного туризму, 2) виокремленні особливостей 
наявних даних та визначенні шляхів достовірно-
го економетричного аналізу в умовах відсутності 
значної частки даних та наявної гетероскедастич-
ності стандартної статистичної помилки; 3) здій-
сненні моделювання потоків медичних туристів 
на основі різних видів тренд-аналізу, порівняння 
результатів та пошуку найбільш грамотного та 
достовірного підходу з точки зору економетрики; 
4) використанні інтегрованих показників тіньової 
економіки України для кількісного коригування 
трендів; 5) визначенні перспектив та розробці 
рекомендацій для України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основними чинниками, що впливають на роз-
виток медичного туризму у світі, є ціни на ме-
дичні послуги та їх доступність. Наприклад, 
операція шунтування в Сполучених Штатах 
Америки коштує 100 тис. доларів США, у той 
час як в Індії ця ж операція, яка проводити-
меться у лікарні з найсучаснішим обладнанням, 
коштуватиме всього 10 тис. доларів. Подорож 
до іншої країни з метою лікування може бути 
шляхом уникнути черги на операцію, наявність 
яких є характерною для країн із централізова-
ними державними системами охорони здоров’я 
(наприклад, Великобританія та Канада) [20; 22]. 
Варто відзначити, що для більшості центрів ме-
дичного туризму характерною є висока якість 
наданих послуг та наявність висококваліфіко-
ваного персоналу: велика кількість закладів 
має акредитацію таких організацій, як Joint 
Committee International та ISO, а їх лікарський 
склад має престижну західну освіту. Окрім цих 
факторів, велику роль відіграє якість обслуго-
вування. При цьому можливим є більш трива-
лий строк перебування в лікарні під наглядом 
кваліфікованих лікарів, без переповнених лі-
карняних палат і черг. Метою медичного туриз-
му також може бути лікування за методиками, 
які є унікальними або які не є доступними в 
країні проживання пацієнтів. В цьому контексті 
варто виділити альтернативні напрями медици-
ни, такі як натуропатія, акупунктура та ін. Крім 
того, велика кількість сучасних лікарень знахо-
диться у популярних туристичних центрах, що 
робить можливим поєднання лікувальних про-
цедур та відпочинку, приваблюючи безліч лю-
дей з усього світу [15; 17; 22].

На даний момент Україна може вважатися 
одним із перспективних центрів медичного ту-
ризму. По-перше, цьому сприяє вигідне геогра-
фічне розташування країни, що полягає у наяв-
ності великої кількості транзитних транспортних 
шляхів, близькості до інших європейських країн 
та доступі до Чорного моря. По-друге, медичний 
персонал в українських лікувальних закладах 
має досить високу кваліфікацію. Беззаперечною 
перевагою України є наявність великої кількості 
природних рекреаційних ресурсів. На території 
країни є велика кількість джерел мінеральних 
вод, наявні джерела лікувальних грязей та озо-
кериту, що доповнюється сприятливими кліма-
тичними умовами. Окреме місце займає Карпат-
ський регіон, значний рекреаційний потенціал 
якого зумовлений наявністю великих лісових 
масивів, значної кількості джерел мінеральних 
вод (особливо у Трускавці, Східниці та Моршині), 
джерел лікувальних грязей, а також сприятли-
вий клімат [2, с. 30-31]. Як стверджує М. Маль-
ська, наявна база природно-санаторної галузі до-
зволяє щороку приймати до 8 млн. осіб [4, с. 64]. 

Проте наявність розвиненої санаторної бази є 
не єдиною конкурентною перевагою України на 
ринку медичного туризму. За оцінками спеціа-
лізованих видань в Україні є понад 50 спеціа-
лізованих медичних закладів із кваліфікованим 
персоналом, які орієнтовані на надання послуг за-
рубіжним пацієнтам. За даними Української асо-
ціації медичного туризму, основними напрямами 
медицини в Україні, що користуються попитом 
серед іноземних пацієнтів, є репродуктивна ме-
дицина, кардіохірургія, стоматологія, офтальмо-
логія, реабілітація, SPA&Wellness, пластична хі-
рургія та ортопедія [22].

Окрім того, значний інтерес представляють 
напрями відновної медицини та лікування стов-
буровими клітинами, яке є одним із найбільш 
інноваційних та перспективних напрямів меди-
цини. При цьому якість наданих медичних по-
слуг є приблизно на одному рівні із зарубіжни-
ми клініками, в той час як вартість лікування в 
Україні є щонайменше в 2 рази дешевшим, ніж 
за кордоном [9].

Як було зазначено вище, однією із значних 
конкурентних переваг України на міжнародному 
ринку медичних послуг є низькі ціни на ліку-
вання. У таблиці 1 для порівняння наведено ціни 
на різні категорії та види поширених медичних 
послуг, а також витрати на проживання та тран-
спорт в Україні, Румунії (яка межує з Україною 
та має схожий рівень економічного розвитку) та 
Франції (яка є входить до «Великої сімки» пере-
дових держав світу).

Окрім вищезазначених конкурентних пере-
ваг, суттєве значення для становлення України 
як центру медичного туризму є співробітництво 
із іншими державами та організаціями. Так, Мі-
ністерство охорони здоров’я України співпрацює 
із такими установами, як Всесвітня організація 
охорони здоров’я, Міжнародний Комітет Черво-
ного Хреста, ЮНІСЕФ, ПРООН, Агентство США 
з міжнародного розвитку, Швейцарське бюро 
співробітництва та іншими [8]. Науково-практич-
ний центр профілактичної та клінічної медицини 
в рамках окремих наукових відділів співпрацює 
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Таблиця 1
Порівняння витрат на лікування в Румунії, Франції та Україні (у євро)

Румунія Франція Україна
Проживання від 40 від 70 від 20
Транспортні витрати 0,3 на 1 км 1,5 на 1 км 0,1 на 1 км
Зубні імплантати 450 850 400
Коронки 170 800 135
Вініри 250 600 200
Відбілювання зубів 300 400 250
Лазерна корекція зору 550 2000 700
Грудні імплантати 3000 4500 4400
Ринопластика 2500 4000 2000
Ліпосакція 1100 за ділянку 2500 за ділянку 1300 за ділянку

Розроблено автором за матеріалами: [18; 19]

Таблиця 2
Кількість медичних туристів у 2011-2017 рр.

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
До України 15544 н/д н/д н/д 2427 5913 3009
З України 2908 н/д н/д н/д 1147 1469 9371

Розроблено автором за матеріалами: [5]

із такими країнами, як Польща, Йорданія та 
країни СНД [8]. Крім того, у 2012 році в рамках 
угоди між Вінницькою міською радою та Агент-
ством Ізраїлю з розвитку міжнародного співро-
бітництва (МАШАВ) було збудовано новий діа-
гностичний центр у м. Вінниця [16]. Таким чином, 
міжнародна діяльність України щодо співпраці 
у сфері медицини є досить плідною. До Украї-
ни для отримання медичних послуг приїжджа-
ють громадяни таких країн, як Франція, Італія, 
США, Німеччина, Молдова та інші [9].

Таким чином, на основі вказаних вище да-
них ми можемо стверджувати про наявність в 
України значних перспектив у сфері медичного 
туризму, що полягають у наявності санаторно-
лікувальної бази, наукового потенціалу, природ-
но-кліматичних умовах та економічній доціль-
ності лікування. З метою оцінити перспективи 
розвитку галузі міжнародного медичного туриз-
му в Україні пропонуємо провести розрахунки 
динаміки кількості в’їзних та виїзних медичних 
туристів із використанням графічного методу та 
методу тренд-аналізу.

В якості досліджуваного періоду часу обира-
ємо 2011-2017 роки з огляду на нерівномірність 
економічного розвитку України. Вихідні дані сто-
совно кількості закордонних туристів, які прибу-
ли в Україну, та українців, які вибули за кордон 
з метою лікування, наведено у таблиці 2.

Як можна побачити, в період з 2012 по 2014 рр. 
статистичні дані стосовно кількості медичних 
туристів відсутні, що обмежує можливості для 
розрахунків. В такому випадку ми вважаємо до-
цільним обрати тренд-аналіз в якості основного 
методу дослідження, оскільки він дозволяє аб-
страгуватися від впливу випадкових чинників 
[1, с. 41]. При цьому діапазон вихідних даних ста-
новитимуть дані за 2011-2017 рр. (відсутні дані 
на графіку позначатися не будуть), оскільки до-
сліджуваний період 2015-2017 рр. є недостатньо 
великим, а ігнорування періоду з 2012 по 2014 рр. 

призведе до спотворення кінцевих результатів. 
Разом із тим можна побачити, що зміна зна-
чень досліджуваних показників є неоднорідною 
та, відповідно, наявний значний розкид значень 
даних. Можливою причиною такого характеру 
даних, на нашу думку, є зміна економіко-полі-
тичного становища в Україні, особливо у період 
2013-2014 рр., та її тривалі наслідки. Таким чи-
ном, можна зробити припущення про наявність 
гетероскедастичності похибки. Її негативний 
вплив на результати розрахунків полягає в тому, 
що вона знижує значення стандартних похибок 
і через це дає нам підстави вважати розрахо-
вані величини (наприклад, коефіцієнт детермі-
нації R2, який грає велику роль при проведенні 
тренд-аналізу) статистично значущими, коли на-
справді вони такими можуть не бути. Відповідно, 
наявність гетероскедастичності може призвести 
до отримання помилкових результатів. Тому з 
метою забезпечити більшу точність розрахунків, 
а також всебічний підхід до вирішення завдан-
ня, скористаємося різними методиками тренд-
аналізу [11]. 

1) Лінійний тренд-аналіз. В даному випадку 
будується пряма лінія, що описує динаміку зна-
чень величин. Результати наведені на рис. 1.

Як видно із рис. 1, рух іноземних туристів до 
України має низхідну динаміку, що підтверджу-
ється від’ємним коефіцієнтом перед змінною х. 
Значення коефіцієнту достовірності апроксима-
ції R2 є більшим за 0,7, що може вказувати на 
високу ймовірність збереження даної тенденції 
в майбутньому. Динаміка значень кількості ме-
дичних туристів з України, як видно із рис. 1, 
є висхідною, проте низьке значення коефіцієн-
ту R2 при цій лінії тренду свідчить про низьку 
ступінь достовірності виявленої тенденції. Про-
те, як було зазначено вище, суттєвий розкид 
значень досліджуваних величин по координат-
ній площині, відсутність статистичних даних за 
2012-2014 роки та неоднорідний характер їх змі-
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ни у часі не дає нам змоги обмежитися отрима-
ними в цьому випадку результатами. Тому ско-
ристаємося нелінійними моделями тренд-аналізу.

2) Логарифмічний тренд. Такий різновид 
лінії тренду представлений рівнянням виду 
y(x)=a*ln(x)+b, де x – значення на осі абсцис, 
b – точка перетину лінії тренду із віссю ординат. 
Даний вид трендів використовується при роботі 
із рядами даних, для яких характерним є різке 
зростання або спад на початку досліджуваного 
періоду із наступною стабілізацією [13]. 

Результати побудови лінії тренду зображені 
на рис. 2.

Як видно із рис. 2, характер отриманих ліній 
тренду є подібним до тих, які отримали при здій-
сненні лінійного тренд-аналізу. Динаміка значен-

ня туристського потоку до України є низхідною із 
великим значенням коефіцієнту R2, в той час як 
лінія тренду, що описує динаміку кількості турис-
тів з України, які виїжджають на лікування за 
кордон, є висхідною (коефіцієнт R2 у цьому ви-
падку також має низьке значення, що може вка-
зувати на низьку достовірність даної тенденції).

3) Поліноміальний тренд використовується для 
даних, значення яких поперемінно зростають та 
спадають (як можна побачити у табл. 1, значен-
ня досліджуваних нами показників відповідають 
цим вимогам). За його допомогою можна проана-
лізувати масиви даних із одним або декількома 
максимумами або мінімумами. В нашому випадку 
використаємо поліноміальний тренд першого сту-
пеню, який описується рівнянням y=ax2+bx+c і 
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Рис. 1. Лінійний тренд-аналіз динаміки  
кількості медичних туристів до України та з України

Розроблено автором за матеріалами: [5]

Рис. 2. Логарифмічний тренд-аналіз динаміки  
кількості медичних туристів до України та з України

Розроблено автором за матеріалами: [5]



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ26

4 (22), грудень 2018

який дозволить нам визначити період, коли спо-
стерігалося максимальне або мінімальне значення 
відповідного потоку осіб, що прибули до України 
або вибули з неї з метою лікування [11].

Результати обчислень наведені на рис. 3.
При побудові поліноміальних трендів, як мож-

на побачити на рис. 3, отримали дещо інші, ніж 
при попередніх спробах, результати. Динаміка 
кількісних значень обох туристичних потоків, як 
можна побачити із рівнянь їх трендів, є позитив-
ною, причому в обох випадках коефіцієнт R2 має 
високе значення (це може свідчити про тенден-
цію до зростання кількісних значень як вхідно-
го, так і вихідного потоків медичних туристів у 
майбутньому).

4) Степеневий тренд. Результати тренд-аналізу 
зображено на рис. 4.

За допомогою цього різновиду тренд-аналізу 
можна змоделювати декілька видів процесів, які 
характеризують досліджувані дані, а саме:

– ріст із сповільненням (приріст значень у із 
збільшенням х зменшується);

– ріст із пришвидшенням (приріст значень у 
збільшується із ростом х);

– падіння із сповільненням;
– падіння із пришвидшенням [13].
Проаналізувавши характер отриманих ліній 

тренду, можна помітити, що в цілому вони є поді-
бними до результатів лінійного та логарифмічного 
тренд-аналізу, наведених вище, що виражається 

Рис. 3. Поліноміальний тренд-аналіз динаміки  
кількості медичних туристів до України та з України

Розроблено автором за матеріалами: [5]

Рис. 4. Степеневий тренд-аналіз динаміки  
кількості медичних туристів до України та з України

Розроблено автором за матеріалами: [5]
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у характері ліній (низхідний для потоку туристів 
до України, висхідний – для кількості туристів з 
України) та значеннях коефіцієнту детермінації 
R2 (Високе значення – для ряду даних «До Укра-
їни», низьке – для ряду «З України»). Динаміка 
кількості туристів, що прибувають до України, 
характеризується скороченням їх кількості, при-
чому темпи скорочення зменшуються із часом.

5) Експоненційний тренд. Даний вид тренд-
аналізу застосовується, як правило, для даних, 
швидкість зміни яких безперервно зростає [14].

Результати побудови експоненційного тренду 
наведені на рис. 5.

Як можна побачити на рис. 5, результати екс-
поненційного тренд-аналізу є подібними до ре-
зультатів лінійного, логарифмічного та степене-
вого тренд-аналізу, що виявляється у схожості 
динаміки ліній тренду та значень коефіцієнтів 
детермінації для кожної з них.

Порівнявши застосовані нами варіанти тренд-
аналізу, ми обрали поліноміальний тренд-аналіз 
в якості основи для подальших досліджень, 
оскільки саме за його допомогою було знайдено 
достовірне значення коефіцієнту детермінації 
R2 для обох досліджуваних туристичних пото-
ків, а також тому, що отримані нами лінії тренду 
відображають ситуацію, близьку до реальності. 
Проявом цього, як можна побачити на рис. 3, є 
те, що мінімуми ліній трендів в даному випадку 
відносяться до періоду 2012-2014 рр. (статистич-
ні дані за який відсутні) або розташовані близько 
до нього. Враховуючи економіко-політичну ситу-
ацію, яка склалася в 2013-2015 рр. і яка мала 
негативні наслідки для України, ми можемо зро-
бити припущення про те, що скорочення обсягів 
туристичних потоків дійсно мало місце у вищез-
гаданий період.

Разом із тим, як видно на рис. 3, лінія по-
ліноміального тренду для значень кількості ме-
дичних туристів, що відбувають з України за 
кордон, перетинає вісь абсцис у точках, що від-

повідають 2012 та 2015 рокам (відповідно, орі-
єнтовні значення кількості туристів з України в 
період між 2012 та 2015 роками є від’ємними, що 
за природою досліджуваної величини є немож-
ливим). На нашу думку, причиною подібного яви-
ща може бути значна ступінь тінізації економі-
ки України (так, за оцінкою Мінекономрозвитку, 
у 2014 році рівень тіньової економіки в Україні 
склав 43% ВВП), окремим проявом якої є зани-
ження досліджуваних статистичних показників 
[6]. З метою збільшення достовірності розрахун-
ків пропонуємо здійснити коригування наявних 
статистичних даних за допомогою коефіцієнту 
тінізації економіки, при цьому вихідні значення 
кількості туристів прийматимуться за 100%. Для 
більшої правильності розрахунків обираємо ін-
тегральний коефіцієнт тінізації економіки Укра-
їни. Статистичні дані щодо кількості медичних 
туристів у 2011-2017 рр. з урахуванням коефіці-
єнту тінізації економіки наведено у табл. 3. Варто 
відзначити, що під час розрахунків дані коригу-
валися із врахуванням значення коефіцієнту ті-
нізації економіки для кожного року, дані за який 
приймають участь в розрахунках, що дозволило 
отримати більш точні результати розрахунків.

На основі розрахованих у таблиці 2 даних по-
будуємо графіки із подальшим здійсненням полі-
номіального тренд-аналізу. Результати наведені 
на рис. 6.

Як можна побачити на рисунку 6, характер 
побудованих графіків та ліній тренду не змінив-
ся, коефіцієнт детермінації R2 також залишився 
незмінним. Це означає, що коригування даних 
за допомогою коефіцієнту тінізації не позбави-
ло нас від проблеми від’ємних значень даних у 
ряді «З України’», на наявність яких вказує лінія 
тренду. На нашу думку, причиною збереження 
даного явища може бути використання недо-
стовірних даних при розрахунках або недоліки 
обраної моделі досліджень. Беручи до уваги той 
факт, що статистичні дані були взяті з офіційно-
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Рис. 5. Експоненційний тренд-аналіз динаміки  
кількості медичних туристів до України та з України

Розроблено автором за матеріалами: [5]
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го джерела, ми робимо висновок про те, що саме 
недосконалість моделі досліджень є причиною 
виникнення можливих від’ємних значень дослі-
джуваних величин, тому виникає необхідність 
змінити підхід до дослідження. Враховуючи, що 
досліджуваний період часу складає 7 років (із 
2011 по 2017 рр.), причому за 2012-2014 роки дані 
відсутні, можна припустити, що використання 
поліноміального тренду 2 порядку (який дозво-
ляє знайти один максимум або мінімум впродовж 
усього періоду) не є достатнім, і лінія тренду може 
мати більше одного екстремуму. Тому ми прове-
демо поліноміальний тренд-аналіз вищого поряд-
ку, перед цим за допомогою графіків знайшовши 
приблизні значення величин туристичних пото-
ків до України та з України за 2012-2014 роки. 

Рис. 6. Поліноміальний тренд-аналіз динаміки кількості медичних туристів 
до України та з України з урахуванням коефіцієнту тінізації економіки

Розроблено автором за матеріалами: [5; 6; 10]

Таблиця 3
Кількість медичних туристів у 2011-2017 рр. з урахуванням коефіцієнту тінізації економіки

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коефіцієнт тінізації,  
% від ВВП 34 34 35 43 40 34 33

До України’ 20829 н/д н/д н/д 3398 7923 4002
З України’ 3897 н/д н/д н/д 1606 1968 12463

Розроблено автором за матеріалами: [5; 6; 10]

Таблиця 4
Кількість медичних туристів у 2011-2017 рр. з урахуванням коефіцієнту тінізації економіки

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
До України 15544 11040 7680 5440 2427 5913 3009
З України 2908 -320 -1950 -1840 1147 1469 9371
Коефіцієнт тінізації,  
% від ВВП 34 34 35 43 40 34 33

До України’ 20829 14794 10368 7779 3398 7923 4002
З України’ 3897 н/д н/д н/д 1606 1968 12463

Розроблено автором за матеріалами: [5; 6; 10]

В якості основи візьмемо графіки, побудовані на 
рис. 3. Після цього на основі цих даних розраху-
ємо кількість туристів, що прибули до України у 
2012-2014 рр., із урахуванням тінізації економіки 
(оскільки кількість туристів, що виїхали з Укра-
їни за даний період, за наявними розрахунками 
має від’ємні значення, для неї коригування про-
водити не будемо). Дані наведені у таблиці 4.

З метою оцінки точності проведених роз-
рахунків побудуємо графіки, що відображають 
кількість туристів, що прибули до України з 
метою лікування у 2011-2017 роках, із ураху-
ванням та без урахування коефіцієнту тінізації 
економіки України, здійснимо їх тренд-аналіз та 
порівняємо отримані результати із попередніми 
розрахунками. В якості основних критеріїв для 
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Рис. 7. Порівняння динаміки вхідних потоків медичних туристів за 2011-2017 р.  
з урахуванням та без урахування тінізації економіки

Розроблено автором за матеріалами: [5; 6; 10]

порівняння візьмемо загальний характер дина-
міки ліній тренду та коефіцієнт детермінації R2. 
Результати наведені на рис. 7.

Вивчивши отримані графіки, ми можемо помі-
тити, що вони мають подібну динаміку, значення 
мінімуму та практично однакові значення коефі-
цієнту детермінації R2.

Тепер порівняємо лінії тренду на рис. 7 із 
отриманими раніше. Так, рівняння тренду для 
вхідного потоку туристів без урахування тініза-
ції економіки без даних за 2012-2014 р. має ви-
гляд y = 485,79x2 – 5790,6x + 20748, R2 = 0,9171.  
Для цього ж потоку з урахуванням даних за 
2012-14 рр. рівняння тренду становить y =  
= 484,33x2 – 5771,5x + 20693, а коефіцієнт детер-
мінації RІ дорівнює 0,9291. Значення відповідних 
коефіцієнтів є приблизно однаковими, на основі 
чого ми робимо висновок про достовірність зро-
блених розрахунків. Тепер порівняємо лінії трен-
ду для вхідних потоків туристів із урахуванням 
коефіцієнту тінізації економіки України. Рівнян-
ня тренду без даних за 2012-2014 рр. має вигляд 
y = 632,51x2 – 7620,7x + 27684 із коефіцієнтом 
R2 = 0,9192, а дані за увесь період 2011-2017 рр. 
описані рівнянням y = 615,96x2 – 7470,2x + 27432, 
R2 = 0,9293. В цьому випадку також спостері-
гається близькість значень коефі-цієнтів перед 
змінними, а також значень коефіцієнту RІ даних 
рівнянь, що, на нашу думку, також підтверджує 
правильність проведених розрахунків.

Тепер здійснимо тренд-аналіз третього по-
рядку для вхідного та вихідного потоків туристів. 
Рівняння тренду матиме вигляд y=ax3+bx2+cx+d, 
що дасть змогу виявити додатковий екстремум 
на лінії тренду. Для більшої точності візьмемо 
дані з урахуванням тінізації економіки. Резуль-
тати наведені на рис. 8.

Як бачимо, рівняння тренду для потоку «До 
України» має від’ємний нахил і коефіцієнт R2 = 
0,9358, а рівняння потоку «З України» має додат-
ний нахил та коефіцієнт R2 = 1. Це може свідчити 

про функціональну залежність, проте, враховую-
чи наявність гетероскедастичності, ми не можемо 
це стверджувати. Окрім того, з’явився максимум 
на лінії тренду між позначками 2012 та 2013 рр. 
(даний максимум, на нашу думку, є локальним, 
оскільки після 2017 р. лінія тренду через високе 
значення туристів з України в цьому році при 
збереженні тенденції до зростання їх кількості 
може піднятися вище рівня 2012 року). Тепер, 
користуючись рис. 8, знайдемо кількість медич-
них туристів з України у 2012-2014 рр. з ураху-
ванням тінізації економіки, після чого розраху-
ємо їх первинне значення, поділивши отримані 
дані на коефіцієнт тінізації економіки для кож-
ного року. Результати наведені у табл. 5.

За отриманими в результаті розрахунків зна-
ченнями кількості медичних туристів (без ура-
хування тінізації економіки) складемо графік і 
здійснимо поліноміальний тренд-аналіз третього 
порядку. Результати наведені на рис. 9.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище ми можемо зробити наступні ви-
сновки.

1) Для галузі медичного туризму України за 
обраний проміжок часу в цілому характерним є 
переважання туристів, що прибувають до Укра-
їни з-за кордону (хоча в 2017 році становище 
змінилося). При цьому кількість закордонних ме-
дичних туристів має тенденцію до падіння, в той 
час як кількість українців, що відправляється на 
лікування за кордон, має більш нестабільну ди-
наміку. 

2) На нашу думку, таке становище галузі 
може бути спричинене змінами економіко-по-
літичного становища в Україні. Про це свідчить 
скорочення обсягу українських та іноземних 
туристів після 2014 р., внаслідок подій на сході 
України, а також зростання кількості медичних 
туристів з України у 2017 р., що може бути зу-
мовленим встановленням безвізового режиму із 
ЄС у червні. 
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Рис. 8. Поліноміальний тренд-аналіз третього порядку  
для досліджуваних потоків туристів у 2011-2017 рр.

Розроблено автором за матеріалами: [5; 6; 10]

Рис. 9. Поліноміальний тренд-аналіз третього порядку для потоків туристів  
у 2011-2017 рр. (без урахування коефіцієнту тінізації економіки)

Розроблено автором за матеріалами: [5]

Таблиця 5
Кількість медичних туристів у 2011-2017 рр. з урахуванням та без урахування  

коефіцієнту тінізації (розраховано за тренд-аналізом третього порядку)
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

До України 15544 11040 7680 5440 2427 5913 3009
З України 2908 8178 7630 3718 1147 1469 9371
Коефіцієнт тінізації,  
% від ВВП 34 34 35 43 40 34 33

До України’ 20829 14794 10368 7779 3398 7923 4002
З України’ 3897 12391 11739 6522 1606 1968 12463

Розроблено автором за матеріалами: [5; 6; 10]
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3) Рівняння тренду потоків медичних туристів 
показують, що розвиток медичного туризму Укра-
їни в найближчому майбутньому відбуватиметься 
переважно за рахунок виїзду її громадян за кордон.

4) Маючи значні можливості для приваблення 
іноземних пацієнтів та здійснюючи раціональну 
політику в сфері медицини, економіки та туриз-
му, Україна має шанси стати одним із основних 
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Аннотация
В данной статье исследуется понятие медицинского туризма, причины его распространения, условия его становления 
и развития в Украине. Осу-ществлено моделирование потоков медицинских туристов на основе тренд-анализа. На 
основании проведенных расчетов определены перспективы отрасли медицинского туризма в Украине.
Ключевые слова: медицинский туризм, эконометрическое моделирование, полиномиальный тренд-анализ, теневая 
экономика.

центрів медичного туризму як на регіональному, 
так і на міжнародному рівні. 

Базуючись на результатах даної роботи, ми ма-
ємо змогу проводити подальші дослідження в на-

прямках удосконалення розробленої моделі роз-
витку медичного туризму в Україні, з’ясування 
структури та динаміки розвитку ринку медичного 
туризму, а також прогнозування його розвитку.
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Summary
This article deals with the concept of medical tourism, reasons of its proliferation, the conditions of its establishment and 
development in Ukraine. The modeling of medical tourists’ flows is made on the basis of trend analysis. The research of 
Ukraine’s medical tourism prospects within the context of medical tourism is carried out on the basis of the calculations made.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА 

У статті досліджено сучасний стан розвитку світового продовольчого ринку. Проаналізовано світове виробництво, 
споживання, запаси і торгівля зерновими. Розглянуто основних експортерів продовольства (пшениці, цукру, сої, куку-
рудзи, соняшникової олії) у світі в умовах сьогодення. Охарактеризовано основних імпортерів та виробників сільсько-
господарської продукції у світі. Оцінено місце України на світовому ринку продовольчих товарів. 
Ключові слова: світовий ринок продовольства, експортери, сільськогосподарська продукція, Організація з питань про-
довольства і сільського господарства ООН (ФАО), виробники, світова торгівля.

Постановка проблеми. Забезпечення насе-
лення продовольством завжди вважалося пріо-
ритетним завданням розвитку будь-якої держа-
ви. Всесвітні процеси інтеграції та глобалізації 
засвідчують, що будь-який ринок, у тому числі 
продовольчий, характеризується нестабільністю 
та непередбачуваністю умов зростання і розви-
тку продовольчого комплексу, функціонування 
якого залежить від багатьох чинників зовнішньо-
го середовища.

Провідну роль в міжнародних економічних 
відносинах починають грати країни експортери 
сільськогосподарської продукції, яка стає одним 
з ключових структурних факторів у світовій еко-
номіці. Розширюється диверсифікація продуктів 
харчування, споживаних населенням багатьох 
країн, змінюються смаки споживачів. Проблема 
дефіциту продовольства стає все більше і більше 
відчутною. Також в світі загострилося сприйнят-
тя таких соціальних викликів, як бідність і недо-
статнє харчування.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні сучасного стану та тенценцій розви-
тку світового ринку продовольства, особливостей 
його структури та динаміки в умовах глобальних 
трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Пріоритетним завданням розвитку будь-якої 
держави завжди вважалося забезпечення на-
селення продовольством, а країни, що успіш-
но вирішили продовольчу проблему, й дотепер 

очолюють рейтинг найрозвиненіших країн сві-
ту. Продовольство є найважливішим елементом 
системи життєзабезпечення людини і населення 
країни у цілому. Дефіцит його сприймається як 
нещастя, що вимагає оперативного втручання 
держави та її швидкого реагування [1]. 

Основні позиції на світовому ринку продоволь-
ства займають зернові і продукти їх переробки, 
олієнасінннєві, рослинні олії, жири, шроти, овочі і 
фрукти, м’ясо і м’ясопродукти, молочні продукти, 
кава, какао, чай, цукор, риба та морепродукти.

За останніми прогнозними даними ФАО, про-
позиція зернових у світі в 2017/2018 маркетинго-
вому році (МР) становитиме близько 3 331 млн. т, 
досягнувши нового рекордного рівня. Споживан-
ня зернових у світі 2017/2018 МР також збіль-
шиться на 1,2% порівняно з попереднім періодом, 
при цьому запаси зернових продовжать збіль-
шуватися п'ятий сезон поспіль і становитимуть 
майже 726 млн. т, досягнувши нового рекордно-
го рівня. Таким чином, показник співвідношен-
ня запасів зернових до їх споживання, за про-
гнозами, досягне найвищого показника з сезону 
2001–2002 рр. Обсяг виробництва зернових у сві-
ті в 2017/2018 МР році становитиме 2 627 млн. т, 
що на 16,8 млн. т (0,6%) більше порівняно з ми-
нулим роком [2].

До основних виробників зернових у світі в 
2016/2017 МР належать КНР, США, ЄС, Індія, 
Бразилія, Росія, Аргентина, навосьмому місці 
Україна, а також Канада та Австралія [2] (рис. 1). 
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Міністерство сільського господарства США 
(USDA) прогнозує врожай зерна в Україні в 
2017/2018 МР на рівні 61,8 млн. т, а експорт – 
38,3 млн. т [3]. 

У структурі міжнародного торговельного об-
міну зерновими провідне місце належить пше-
ниці, а серед кормового зерна – кукурудзі (60%), 
ячменю (18%) та сорго (10%). Частка експорту 
рису в загальному обсязі торгівлі зерном стано-
вить лише 6%. Головними постачальниками цієї 
цінної зернової культури виступають США та 
Таїланд [4]. 

Основна зернова культура – пшениця. За пло-
щею посівів вона займає перше місце серед усіх 
сільськогосподарських культур. Пшениця виро-
щується у 70 країнах світу, але основне збиран-
ня зосереджене в декількох державах (світове 
виробництво 2016/17 МР – 761,3 млн. т) [2]. 

У 2016/2017 МР найбільшими експортерами, 
що визначають стан світового ринку пшениці, є 
США із часткою 15,6%, Росія (15,3%), ЄС (15%), 
Австралія (13,3%), Канада (11,1%) та на шостому 
місці Україна із часткою 9,9%, а також Аргенти-
на, Казахстан, Туреччина та Мексика [2] (рис. 2).

За даними Міністерства аграрної політи-
ки і продовольства України, експорт зерно-

вих за підсумками 2016/2017 МР становив 
44,4 млн. т за врожаю зернових в Україні близь-
ко 66,06 млн. т. Зокрема, експорт пшениці – 
17,5 млн. т (на 592 тис. т більше попереднього 
МР), кукурудзи – 20,7 млн. т (на 3,3 млн. т біль-
ше), ячменю – 5,4 млн. т (на 941 тис. т більше) [5]. 

За даними Міністерства сільського господар-
ства США (USDA), прогноз урожаю пшениці в 
2017/2018 МР становить 25 млн. т, а експорту – 
14,5 млн. т цієї культури [3]. 

Щодо експорту ячменю, то основними по-
стачальниками на світову арену цієї культури в 
2016/2017 МР є Австралія із часткою 32,3%, а 
другу сходинку поділяють Україна та ЄС із част-
ками 19% кожна, також входять Росія, Аргенти-
на, Канада, Казахстан та Уругвай [2] (рис. 3).

Кукурудза, навпаки, становить важливу стат-
тю у кормовому балансі багатьох країн, хоча і 
відіграє певну роль у харчуванні населення. 
Близько 40% світової продукції кукурудзи при-
падає на Північну Америку [5]. 

США – лідер в експорті кукурудзи в 
2016/2017 МР із часткою 38%. Останніми роками 
найбагатша країна світу відчуває потужний на-
тиск у цьому відношенні з боку країн Латинської 
Америки та України. Так, частка Аргентини ста-

 
Рис. 1. Топ-10 виробників зернових у світі в 2016–2017 МР, млн. т [7]

 
Рис. 2. Країни – експортери пшениці у світі в 2016/2017 МР, % [8]
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новить 18,3% від світового експорту, України – 
14,9% та Бразилії – 14,5%, інші країни світу – 
всього 14,3% [3] (рис. 4). 

 
Рис. 4. Країни – експортери кукурудзи  

у світі в 2016/2017 МР % [6]

У 2016–2017 МР українські аграрії виробили 
28 млн. т кукурудзи, що на 7% більше за показ-
ник 2015/2016 МР. Така продуктивність вивела 
Україну на шосте місце в обсязі виробництва цієї 
культури у світі [5]. 

У 2016/2017 МР Україна експортувала 
21,5 млн. т кукурудзи – це третій показник у сві-
ті. Такий обсяг продажів приносить дохід Укра-
їні в 3 207,1 млн. дол. США, а найбільшими по-
купцями є Єгипет (522,8 млн. дол. США), Іспанія 
(377 млн. дол. США) та Нідерланди (375,1 млн. дол. 
США). Також українська кукурудза цього року 
стала дуже популярною в Китаї –головній кра-
їні – імпортері американської сільгосппродукції. 
У цьому сезоні Україна стала першою в експорті 
кукурудзи до Піднебесної [6, с. 136].

Олійні культури виробляють у багатьох кра-
їнах, проте соняшник – здебільшого на Євра-
зійському континенті. У структурі виробництва 
олійних культур домінують соєві боби. Вони за-
ймають більше половини світового виробництва 
олійної сировини, тоді як ріпак – 12%, насіння 
бавовни, соняшник – по 8%. В структурі світо-
вого виробництва олійних культур частка сої 
оцінюється на рівні 58 %, саме ця культура є 
основним ціноформуючим товаром на світовому 
ринку [7, с. 29]. 

З кожним роком спостерігається збільшення 
площ під посівами сої у світі. Так, у 2016/17 МР 
загальна світова площа цієї культури зросла на 
5,3% і становить 126,9 млн. га. Нині світове ви-
робництво сої становить 351,8 млн. т, незмінно 
глобальними лідерами є США (33% від світового 
виробництва), Бразилія (32%), Аргентина (17%), 
які в 2016/17 МР зібрали рекордні 286 млн. т сої, 
що становить 82% світового виробництва. Також 
до провідних виробників відносять Китай (4%, 
або 12,9 млн. т), Індію (3%, або 11,5 млн. т) та 
Парагвай (3%, або10,3 млн. т), а також Канаду із 
часткою 2% [3]. 

Україна не відстає від світових тенденцій, 
виробництво сої збільшилося до 4,3 млн. т у 
2016/2017 МР. Такі результати дали їй змогу 
стати найбільшим виробником цієї культури в 
Європі та зайняти восьме місце у світі [5]. 

Завдяки несподівано гарному врожаю глобаль-
не виробництво олійних культур у 2016/17 МР 
досягло нових висот, а саме 581,6 млн. т. Велика 
частина приросту припадає на соєві боби: спри-
ятливі погодні умови призвели до збільшення 
врожаю в усіх країнах – основних виробниках 
сої. Світове виробництво ріпаку, навпаки, буде 
знижуватися через зменшення площ і неспри-
ятливі погодні умови. Виробництво пальмової 
олії повернулося на колишній рівень у зв'язку з 
відновленням пальмових плантацій у Південно-
Східній Азії після посухи в 2015/2016 МР [2].

Прогнозна оцінка на сезон 2017/2018 пока-
зує, що глобальне виробництво олійних культур 
може виявитися не гірше рекордних значень ни-
нішнього сезону. У 2016/2017 МР світовий екс-
порт ріпаку становив 14,2 млн. т. На першому 
місці – Канада (62%), на другому – Австралія 
(17%), Україна посіла третє місце (14%). Інші 
країни світу – 7%, тобто Україна експортувала в 
два рази більше, ніж усі інші країни разом узяті. 
У 2016/2017 МР в Україні зібрали 2,2 млн. т рі-
паку [3]. 

Зростання чисельності населення у світі за-
безпечує стабільний попит на олійні культури, 
зокрема соняшник, оскільки в країнах із низь-
ким рівнем доходів населення олія соняшникова 
використовується як дешевий висококалорійний 

Рис. 3. Країни – експортери ячменю у світі в 2016/2017 МР % [3]
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продукт у харчуванні людей, а шрот – як цінна 
добавка до раціонів годівлі тварин. Наявний по-
пит і надалі стимулюватиме виробництво цих ви-
дів продукції [8, с. 147]. 

Україна займає третину світового ринку ви-
робництва соняшника – по виробництву перше 
місце в світі. У 2016/2017 МР українські агра-
рії зібрали 13,8 млн. т соняшника, суттєво ви-
передивши найближчих конкурентів: Росію 
(10,9 млн. т), ЄС (8,6 млн. т), Аргентину (3,4 млн. т) 
та Китай (2,8 млн. т). Оскільки більша частина 
соняшника споживається внутрішнім ринком, 
його експорт становив усього 200 тис. т, забезпе-
чивши нам 10,7% світового ринку та п’яте місце. 
Дохід від продажу становив 72 млн. дол. США, а 
головними покупцями були Туреччина, Франція, 
Португалія, Іспанія [2] (рис. 5).

Українські підприємства в 2016/2017 МР 
(маркетинговий рік, вересень 2016 р. – серпень 
2017 р.) виробили рекордні 6,27 млн. т соняшни-
кової олії завдяки максимальному врожаю со-
няшнику за всі роки незалежності – 13,8 млн. т. 
Україна експортувала 5,84 млн. т соняшникової 
олії, що на 30,4% перевищує показник попере-
днього маркетингового року. Загалом українську 
соняшникову олію закуповували 124 країни сві-
ту. Основними покупцями української соняшни-
кової олії стали країни Азії (54%), Африки (21%), 
Європи (15%), а також СНД, Америка, Австралія 
та Океанія (10%) [5]. 

За підсумками 2016/2017 МР Україна в чер-
говий раз стала світовим лідером з експорту со-
няшникової олії, її частка – 53%, Росії – 19%, Ар-
гентини – 7% [3] (рис. 8). Міністерство сільського 
господарства США (USDA) оцінює експорт со-
няшникової олії з України в 2017/2018 марке-
тинговому році (вересень 2017 – серпень 2018 р.) 
на рівні 5 млн. т. При цьому виробництво соняш-
никової олії в Україні може становити 5,63 млн. т. 
На експорті олії Україна заробила 4,2 млрд. дол. 
США. Найбільші покупці: Індія (1,4 млрд. дол. 
США), Китай (445 млн.), Іспанія (338 млн.), Ні-
дерланди (290 млн.), Італія (234 млн.) [3]. 

Високий попит на соняшник на внутрішньому 
та світовому ринках забезпечує йому високу по-
пулярність серед аграріїв: площі під соняшни-
ком збільшилися до 6,1 млн. га попри порушення 

сівозмін, збільшення кількості шкідників та не-
передбачуваність погоди. Завдяки високій лік-
відності соняшника ці проблеми змушують фер-
мерів не відмовлятися від культури, а навпаки, 
шукати нові методи господарювання. Свідчить 
про це й динаміка врожайності: за останні 10 ро-
ків вона збільшилася з 14,3 ц/га до 22,4 ц/га [9].

Найважливіша зернова культура екваторі-
ального, тропічного, а також (разом із пшеницею 
і кукурудзою) субтропічного поясів – рис. Незва-
жаючи на значно менші посівні площі, за вало-
вим збором рис майже не поступається пшениці 
(світове виробництво в 2016/2017 МР – понад 
499,3 млн. т, світова торгівля – 43,6 млн. т). Рис 
вирощують переважно в Азії і Латинській Аме-
риці. Лідерами є Китай, Індія, Індонезія, Бангла-
деш, В’єтнам, Таїланд, Філіппіни, Бразилія [2].

Світові ціни на рис стійко ростуть через під-
вищення курсів валют Індії та Таїланду і по-
жвавлення попиту з боку імпортерів. До осно-
вних експортерів рису відносять В'єтнам, Індію, 
Пакистан, США і Таїланд. 

Виробництво рису в 2016/2017 МР у світі 
становило близько 500 млн. т. Більшу частину 
виростили три найбільші виробники рису: Ки-
тай (145 млн. т), Індія (106 млн. т) та Індонезія 
(41 млн. т) [2].

Нині цукор виробляється у більш як 120 кра-
їнах світу. Світових виробників цукру розподіля-
ють на три основні регіональні частини, а саме: 
Північна півкуля – це країни – виробники буря-
кового цукру (Європа, Північна Америка, Цен-
тральна Азія); Південна півкуля – країни – ви-
робники тростинного цукру (Південна Америка, 
Південна Африка, Океанія); Екваторіальний ре-
гіон – країни – виробники тростинного та буря-
кового цукру (Центральна Америка, Азія, Аф-
рика). Загальний обсяг світового виробництва 
цукру такий: 80% із цукрової тростини та 20% із 
цукрових буряків [10, с. 293].

Топ-10 країн – виробників цукру за результа-
тами 2016/2017 МР сукупно забезпечують 75,6% 
загального обсягу виробництва. Так, основними 
виробниками цукру у цьому сезоні є Бразилія 
(39,7 млн. т), Індія (25,8 млн. т), ЄС (18,6 млн. т), 
Таїланд (11,2 млн. т), КНР (10,5 млн. т), США 
(7,9 млн. т), Мексика (6,6 млн. т), Пакистан 

Рис. 5. Країни – експортери соняшнику в світі у 2016/2017 МР, % [7]
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(6 млн. т), Росія (5,8 млн. т), Австралія (4,8 млн. т), 
Гватемала (2,9 млн. т), Україна (2 млн. т) та Ар-
гентина (1,9 млн. т).

Далі проаналізуємо тваринництво, яке роз-
вивається в тісному зв’язку з рослинництвом. 
У складі тваринництва виділяють: скотарство 
(розведення великої та малої рогатої худоби), 
свинарство, вівчарство, птахівництво, конярство, 
оленярство, верблюдярство тощо. 

Обсяги глобальної торгівлі м'ясом у 
2017/2018 МР досягнуть 31,5 млн. т, що на 1,2% 
вище за показники минулого року. Однак це 
зростання непорівняне з 4,4%-м зростанням, яке 
спостерігалося в 2016/2017 МР. Найсильніше 
збільшаться обсяги світової торгівлі яловичиною, 
трохи менше – м'ясом птиці, а ось обсяги поста-
вок свинини і баранини можуть скоротитися.

Серед імпортерів закупівлі збільшать Японія, 
Ангола, Куба, Мексика, Республіка Корея, Ірак, 
Чилі, ОАЕ і В'єтнам. Водночас Китай, ЄС, Єгипет, 
Саудівська Аравія, Південна Африка і Канада 
можуть скоротити закупівлі, у деяких випадках 
через збільшення внутрішнього виробництва, в 
інших – через скорочення внутрішнього попиту і 
порівняно високі світові ціни. 

Збільшення експорту м'яса в 2017/2018 МР 
очікується з боку США, Таїланду, Індії, Арген-
тини, України та Бразилії, зниження – з боку 
ЄС, Австралії, Нової Зеландії, Парагваю і Чилі. 
Поширення пташиного грипу може мати серйоз-
ний вплив на напрям і динаміку виробництва і 
торгівлі м'ясом птиці в різних регіонах. 

Світові ціни на всі види м'яса помітно вирос-
ли в першій половині 2017 р. і стабілізувалися в 
останні місяці, через що збільшилася конкурен-
ція і знизився попит із боку імпортерів. Ціни на 
баранину виросли на 39%, на яловичину, свинину 
і м'ясо птиці – на 7%. Індекс цін ФАО на м'ясо в 
2017 р. збільшився на 9%, або на 14 пунктів [2]. 

Сьогодні світовий молочний ринок можна оха-
рактеризувати як глобально пов’язаний, склад-
ний та швидко змінний. Аналіз світового рин-
ку молока свідчить про загальні тенденції його 
зростання за незначного скорочення виробни-
цтва молока в Європі і прискореного його зрос-
тання в країнах Південно-Східної Азії за домі-
нування питомої ваги молока корів (84%). Індія 
є найбільшим у світі виробником молока із 16% 
глобального виробництва, за нею слідують США, 
Франція, Індія, Німеччина. Найвищі надої – в Із-
раїлі, США, Нідерландах.

Світове поголів’я молочних корів та буйволів 
становить 370,7 млн. У світі налічується 119,6 млн. 
молочних ферм. 3,1 корови припадає у середньо-
му на одну середньостатистичну ферму у світі. 
62% виробленого коров’ячого та буйволячого мо-
лока надходить на молокопереробні заводи [11]. 

Найбільшими виробниками молока є ЄС, Ін-
дія та США, які втрьох виробляють половину 
молока у світі. Китай виробляє лише 5% і ділить 

із Пакистаном 4-е і 5-е місця. Україна знахо-
диться в другій десятці країн-виробників з об-
сягом 10,6 млн. т і часткою 1,3% у світовому ви-
робництві.

Світове виробництво молока в 2017/2018 МР 
досягне 833,5 млн. т, що на 1,4% більше, ніж у 
2016/2017 МР. Велика частина очікуваного при-
росту припаде на Азію й Америку. В Європі й 
Африці галузь стагнує, а в Океанії можливо на-
віть зниження виробництва [2]. 

Світова торгівля молочними продуктами в 
2017/2018 МР виросте на 1,3%, до 71,6 млн. т (у мо-
лочному еквіваленті). Нинішній рік стане другим 
поспіль роком помірного зростання. Збільшення 
експортних поставок очікується з боку Північної 
Америки й Європи. Незважаючи на уповільнен-
ня темпів зростання виробництва молока, макси-
мальне збільшення експорту очікується з боку 
ЄС переважно завдяки сирам і сухому знежире-
ному молоку (СЗМ). Ці ж продукти дадуть змогу 
наростити експорт у США. Водночас експорт із 
Південної Америки, Океанії, Азії та Африки в 
2017/2018 МР зменшиться через зниження до-
ступності молока.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
структуру та динаміку розвитку світового рин-
ку продовольства, варто зазначити, що основною 
ознакою сучасного світового продовольчого рин-
ку є підвищення обсягів виробництва та спожи-
вання продовольчих товарів. Постійне збільшен-
ня глобального попиту зумовлене зростанням 
чисельності населення, передусім у країнах, що 
розвиваються, де спостерігається висока питома 
вага імпорту продовольства, відставання від ра-
ціональних норм споживання на душу населен-
ня та поступове підвищення купівельної спро-
можності. Дисбаланс попиту та пропозиції на 
ринку посилюється і через постійне скорочення 
стратегічних запасів продовольчої сировини, що 
впливає на зростання індексу цін. Причинами 
розвитку такої тенденції є погіршення природ-
но-кліматичних та екологічних умов, що викли-
кає загрозу виробничому потенціалу аграрного 
сектору. В результаті спостерігається зниження 
темпів приросту врожайності в найбільших кра-
їнах-експортерах.

Важливим фактором формування кон'юнктури 
на світовому продовольчому ринку виступає 
збільшення частки використання сільськогоспо-
дарської сировини у виробництві біопалива. Така 
тенденція впливає на скорочення ресурсів для 
виробництва продовольчих товарів та підвищен-
ня світових цін на кукурудзу, цукрову трости-
ну, олійні культури та пшеницю. Внаслідок цього 
значні обсяги продукції аграрного сектору ви-
водяться з продовольчого ринку, що спричиняє 
загострення проблеми світової продовольчої без-
пеки і стимулює виробників аграрної продукції 
до поглиблення спеціалізації та нарощування об-
сягів міжнародної торгівлі.
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Постановка проблеми. Умова постійного зрос-
тання конкуренції спонукає компанії підвищува-
ти продуктивність і впроваджувати безперервні 
інновації для виживання на ринку. Компанії зна-
ходяться у постійних пошуках нових інструмен-
тів і методик, здатних допомогти їм стати більш 
ефективними і конкурентоспроможними. Закор-
донні і вітчизняні компанії дійшли висновку, що 
вирішити такі завдання за допомогою традицій-
них знань і парадигм менеджменту практично 
неможливо. Саме тому, більшість компаній шу-
кають нові нетрадиційні шляхи досягнення кон-
курентних переваг. Ефективна реалізація бізнес-
процесів компанії є однією з головних складових 
успішного функціонування її на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженнями з питань управління та вдосконален-
ня бізнес-процесів займалися багато закордонних 
науковців, серед яких Д. О’Лірі [2], М. Хаммер, 
Дж. Чампі [13], та вітчизняних: Н.М. Абдикеєва 
[5], М.А. Окландер [10], В.В. Дибська [6], В.М. Ко-
лосок [3], І.В. Кривов’язюк [7], Є.В. Крикавський 
[8], Р.Р. Ларина [9] та ін. Проаналізувавши останні 
публікації можна стверджувати, що все ще за-
лишаються недостатньо розглянутими практичні 
аспекти управління бізнес-процесами в контексті 
визначення найефективніших механізмів вдоско-
налення бізнес-процесів, умов використання мо-
делювання бізнес-процесів, особливостей засто-
сування реінжинірингу.

Постановка завдання: розкриття процесу ре-
інжинірингу логістичних бізнес-процесів як ефек-
тивного засобу поліпшення системи управління 
компанією; надати рекомендації щодо удоскона-
лення методів реінжинірингу логістичних бізнес-
процесів, а також визначити основні напрямки 
подальших досліджень стосовно даного питання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кожна компанія, з метою ефективного функці-
онування серед конкурентів, постійно слідкує 
за змінами зовнішнього середовища, намагаєть-
ся безперервно удосконалювати процеси обліку 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, 
планування і аналізу господарської діяльності 
використовуючи розвинуті системи управління 

бізнес-процесами. Ключова роль у цьому процесі 
належить логістиці, адже поліпшення ключових 
факторів впливу логістики на виробничо-гос-
подарську діяльність компанії дозволяє: більш 
ефективно використовувати активи, оптимізува-
ти рівень запасів, підвищити точність плануван-
ня, покращити операційний контроль і тим са-
мим збільшити внески в дохід компанії.

На сьогоднішній день відкритими залишають-
ся питання щодо оптимізації кількості і впоряд-
кованості бізнес-процесів всередині організації 
між різними розподіленими підрозділами, це на-
самперед стосується діяльності великих транс-
національних корпорацій (ТНК), промислово-фі-
нансових груп, холдингів.

Термін «Бізнес-реінжиніринг» запровадив 
М. Хаммер, за його визначенням, реінжині-
ринг – це фундаментальне переосмислення і 
радикальне перепроектування бізнес-процесів з 
метою досягнення істотного поліпшення якості 
функціонування [13]. У наукових колах широко 
використовується термін «реінжиніринг бізнес-
процесів», під яким розуміється саме концепту-
альний підхід М. Хаммера і Дж. Чампі до під-
вищення ефективності виробництва і швидкості 
реакції підприємства на ринкові зміни. Як си-
ноніми реінжинірингу бізнес-процесів у фаховій 
літературі можна зустріти такі терміни: бізнес-
реінжиніринг (BR – Business-Reengineering), пе-
репроектування бізнес-процесів (BPR – Business 
Process Reengineering), поліпшення бізнес-проце-
сів (BPI – Business Process Improvement). У на-
уковому просторі виділяють три ключові аспекти 
реінжинірингу (рис. 1) [1].

Здійснення процесу реінжинірингу обумов-
лено змінам поведінки компаній на ринку, і від-
бувається шляхом зміни взаємодії у підсистемі 
«підприємство – зовнішнє середовище». Такий 
механізм функціонування характерний для 
будь-якого підприємства та останнім часом почи-
нає використовуватись в логістиці. Модернізація 
та поліпшення логістичного процесу передбачає 
застосування підходу системної інтеграції, який 
найкраще реалізувати використовуючи реінжи-
ніринг, який дозволить модернізувати такі під-
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системи, як постачання, виробництво, збут, скла-
дування та транспортування [9].

Бізнес-процеси зрозуміло описують всі опе-
рації компанії і дають можливість керівникам 
легко аналізувати операції, знаходити в них 
проблеми і вирішувати їх; дозволяють розуміти 
взаємодію між різними підрозділами: що, кому і 
для чого вони передають або приймають на кож-
ному етапі [3; 4].

На сьогоднішній день найбільш прогресивним 
є процесний підхід, тому широко застосовуєть-
ся у різних сферах діяльності компаній. Він дає 
змогу визначити причинно-наслідкові зв’язки 
виникнення проблем, а також з’ясувати де і коли 
виникла проблема, хто відповідальний за це.

Процесний підхід розглядає бізнес як сукуп-
ність бізнес-процесів – основні процеси, проце-
си управління і підтримуючі процеси. Основні 
бізнес-процеси – це процеси, які безпосередньо 
заробляють гроші. Підтримуючі – процеси, без 
яких не можуть існувати основні бізнес-процеси. 
Процеси управління – це процеси, що забезпечу-
ють досягнення цілей.

Використання процесного підходу до управ-
ління це один з небагатьох способів для компанії 
залишатися конкурентоздатною сьогодні. Даний 
підхід дозволяє менеджерам організацій зверну-
ти увагу на взаємодію учасників процесів, ефек-
тивність якої суттєво впливає на продуктивність 
і успішність функціонування компанії вцілому, 
оскільки через їх невизначеність відбуваються 
найбільші втрати інформації і часу, що безпо-
середньо ведуть до фінансових втрат. Формалі-
зація і автоматизація процесної структури дає 
можливість досягати цілей організації ефектив-
ніше [5].

Щоб зрозуміти, як функціонує система і збе-
регти накопичений досвід, спочатку записують, 
як процес реально функціонує на цей час. Голов-
ною ме-тою опису є виявлення зв’язків між ді-
ями, опис бізнес-процесів рекомендується стан-
дартизувати, використовуючи стандартні форми 
і карти процесу. Для того, щоб легко зрозуміти 
всі складові в процесі дії, а також взаємозв’язок 
між ними перед проведення реінжинірингу скла-
дається карта бізнес-процесів компанії. Вона 
дозволяє побачити потік створення цінності в 
цілому, а також можливості поліпшення чи пере-
проектування бізнес-процесів. Карту управління 
бізнес-процесами доцільно розглядати на рівні 
взаємодії групи підприємств, коли вимагається 
координація діяльності підприємств в потоках 
товароруху або в логістичних процесах (рис. 2).

Логістичні бізнес-процеси здійснюються між 
постачальниками, підприємствами-виробниками, 
центрами розподілу, регіональними складами і 
клієнтами, навколо потоків продуктів і інформа-
ції. Об’єктами, які керують, контролюють, збе-
рігають і переміщують інформацію та продукти 
під час виконання основних бізнес-процесів, мо-
жуть бути персонал, трудові об’єкти, перевізни-
ки, інтелектуальна власність і обладнання.

Основними питаннями логістичних бізнес-
процесів є витрати на логістику, які включають 
операційні витрати і витрати з обслуговування 
клієнтів: закупівля, складські послуги, розподіл, 
виробництво, транспортування, збут, інформа-
ційна підтримка, клієнтський сервіс.

Реорганізація бізнес-процесів надасть мож-
ливість компанії бути конкурентоспроможною 
за рахунок виконання глибокого перегляду ло-
гістичного ланцюга – від процесу закупівлі си-

Рис. 1. Ключові аспекти реінжинірингу
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ровини до процесу поставки клієнту готового 
продукту [14]. Реорганізація логістичних бізнес-
процесів у цьому сенсі передбачає введення іс-
тотних інновацій для підприємства, наприклад 
введення системи управління складом – WMS 
(англ.Warehouse Management System). WMS-
система дозволяє оптимально використовувати 
складські площі, скоротити витрати на зберіган-
ня, підвищити продуктивність праці і точність 
обліку. Крім того, система мінімізує вплив люд-
ського фактору, своєчасно інформує керуючого 
складським відділом про проблеми. Оптимальним 
рішенням є автоматизація складського комплек-
су, зокрема створення автоматизованого роздріб-
ного комплексу, що об’єднує в собі такі техноло-
гії, як система світлового відбору (pick-by-light), 
автомати шахтного типу, карусельні системи 
комплектації замовлення та конвеєрні лінії.

Проведення реінжинірингу бізнес-процесів 
логістичної діяльності зумовлює введення інно-
вацій у систему управління логістикою і може 
здійснюватись за п’ятьма фазами (табл. 1).

За рахунок використання механізму реінжи-
нірингу логістичних бізнес-процесів, забезпечу-
ється вирішення наступних завдань [12; 15]:

• визначення ефективної послідовності ви-
конуваних функцій, яка скоротить виробничий 
цикл і цикл продажу товарів та послуг, а також, 
зменшить час обслуговування клієнтів, дозво-
лить підвищити оборотність капіталу і покращи-
ти ключові економічні показники компанії; 

• оптимізація використання ресурсів в різно-
манітних бізнес-процесах, в результаті якої міні-
мізуються витрати на виробництво;

• раціональне поєднання різних видів діяль-
ності;

• побудова ефективних бізнес-процесів, спря-
мованих на швидку адаптацію до змін у потребах 
споживачів на товари чи послуги.

На основі фаз реінжинірингу бізнес-процесів 
запропоновано алгоритм реінжинірингу логістич-
них бізнес-процесів (рис. 3):

Наведений алгоритм реінжинірингу логістич-
них бізнес-процесів демонструє процес прийнят-
тя рішення про необхідність перепроектування 
логістичних бізнес-процесів, відповідність отри-
маних результатів до заданих цілей. Очікуваним 
результатом компанії від застосування реінжині-
рингу логістичних бізнес-процесів є радикальна 
реструктуризація матеріальних, інформаційних і 
фінансових потоків, орієнтована на оптимізацію 
системи управління, рівня витрат на ресурси та 
їх перерозподіл між підрозділами компанії та 
підвищення логістичного сервісу. 

Успішна реалізація реінжинірингу логістич-
них бізнес-процесів компанії загалом передбачає: 
оптимізацію послідовності логістичних функцій 
та операцій, яка сприяє скороченню тривалості 
логістичних циклів; оптимізацію об’єму матері-
альних і фінансових витрат; побудову гнучких та 
адаптивних процесів в логістичній системі; чіт-
кий розподіл функцій і закріплення їх за відпо-
відальними виконавцями; оптимізацію взаємодії 
з постачальниками і споживачами в логістичній 
системі; координацію і синхронізацію процесів, 
виконання задач передбачених бізнес-процесом. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
задля того, щоб бути успішною компанією в су-
часній ринковій ситуації, що склалася, компа-
нія повинна безперервно не тільки покращувати 
свою продукцію, а й удосконалювати та опти-
мізовувати логістичні бізнес-процеси, викорис-

 
Рис. 2. Карта бізнес-процесів створення цінності
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товуючи для цього дієві методи та інструменти. 
Реінжиніринг є одним з таких методів. Щоб ре-
інжиніринг бізнес-процесів був ефективним для 
компанії і приносив користь, необхідно свідомо і 
правильно його реалізовувати. Успішним впро-
вадження реінжинірингу бізнес-процесів можна 
вважати тоді, коли результати діяльності компа-
нії радикально позитивно відрізняються від по-
передніх, а компанія орієнтована на кращі анало-
ги, які забезпечують її успішне функціонування. 

Рис. 3. Алгоритм реінжинірингу логістичних бізнес-процесів

Таблиця 1
Фази реінжинірингу бізнес-процесів логістичної діяльності

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4 Фаза 5

Визначення дій Процес діагностики Процес 
перепроектування Впровадження 1

Ідентифікація 
основного процесу

Оцінка основного 
процесу Процес відображення Впровадження 2

Розробка концепції 
і цілей

Призначення 
керівника проекту

Оцінювання поточного 
процесу

Використання  
IТ-технологій

Відображення 
інновації та 
розвиток

Прообраз Дія Діагностика Удосконалення Впровадження 
і оцінювання 1

Підготовка Ідентифікація Прообраз Планування Перетворення

SWOT-аналіз Граничні фактори 
успіху Стратегія Визначення процесу Відображення 

вибору

Вимоги клієнтів Процес аналізу Бенчмаркинг Відображення інновації Впровадження 
і оцінювання 2

Ціль/КРІ Стартовий проект 1 Діагностика Перепроектування Впровадження 
і оцінювання 3

Формування 
команди BRP Стартовий проект 2 Відображення 

інновації Інтеграція Аналіз

Формування цілі Мозковий штурм Процес оцінювання Відображення інновації Виконання

Тож, використання реінжинірингу при впро-
вадженні запропонованих рекомендацій в ло-
гістичну систему сприятиме: покращенню ко-
ординації логістичних операцій у межах одного 
бізнес-процесу, що виконуються різними під-
розділами компанії; підвищенню швидкості ви-
конання бізнес-процесів і зростанню пов’язаних 
із ним показників бізнесу таких як рентабель-
ність, чиста вартість компанії, прибутковість 
активів та ін. 
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Аннотация
В статье раскрыта сущность реинжиниринга логистических бизнес-процессов. Исследован механизм реорганизации 
логистических бизнес-процессов, систематизированы фазы реинжиниринга логистических бизнес-процессов. Разра-
ботан на основе этих фаз алгоритм реинжиниринга логистических бизнес-процессов. Определены задачи, решение 
которых обеспечивает процедура реинжиниринга. Предоставлены необходимые рекомендации по совершенствованию 
подхода реинжиниринга логистических бизнес-процессов, ориентированных на фундаментальное переосмысление си-
стемы управления логистикой в компаниях.
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The paper covers logistic business process reengineering (LBPR). The mechanism of logistic business process (LBP) 
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годівлі та технології виробництва тваринницької продукції

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОСФЕРИ 
В АГРОФОРМУВАННЯХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В ЗОНІ КАРПАТ

Вивчено результати оптимізації економічної ефективності ресурсного потенціалу агропромислового комплексу та по-
казники діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності в різних зонах Чернівецької області. Виявлено 
економічну оцінку передумов розвитку агропромислового виробництва, що передбачає дослідження сучасного стану 
та тенденцій розвитку земельних і трудових ресурсів, матеріальної бази, капіталовкладень та проведення аналізу 
ефективності функціонування агросфери в цілому в різних кліматичних зонах регіону Буковини. 
Ключові слова: ресурсний потенціал, трудові ресурси, агросфера, земельні угіддя, продукція, кормовий клин.

Постановка проблеми. В умовах ринку з ви-
вчення економічного розвитку господарств сус-
пільного сектору та у населенні, підприємств пе-
реробної промисловості, сфери послуг, обробних 
та промислових, туризму в сільських регіонах 
тісно переплітаються в умовах різних зон Кар-
патського регіону Буковини [6]. 

Оскільки нині розвиток однієї галузі, яка по-
зитивно впливає на перспективи рентабельності 
й зайнятості в інших сферах і навпаки. Це все 
потрібно враховувати під час розробки важливої 
стратегії розвитку суспільного сектору сільсько-
го господарства, що є найбільш актуальним для 
даного регіону Буковини [7, с. 175]. Знаючи те, 
що сільське господарство завжди займало одне 
з провідних місць в економіці нашої держави [1]. 

Однак в процесі здійснення сучасних аграр-
них перетворень в Україні допущено не зворотні 
прорахунки і господарські помилки. Тому і на-
слідком цього стали занепад сільського господар-
ства, безробіття і бідність селян, виїзд за кодон 
сільських працівників, погіршення демографічної 

ситуації, руйнація підприємств і закладів соці-
альної сфери села зони Карпат. 

У зв’язку з цим однією з найбільш важливі-
ших проблем вітчизняної економіки стала про-
блема оптимізації та опрацювання економічного 
механізму розвитку АПК в регіоні Чернівецької 
області [3, с. 364; 5, с. 129; 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальним в умовах фінансово-економічної кризи 
в нашій державі стало не можливитм розвиток 
агропромислового виробництва в умовах рин-
кової економіки, що не можна розглядати без 
розвитку регіональної інфраструктурної сфери 
АПК, тобто повинно розглядатись у цілісності в 
даному регіоні. 

Так за рельєфом та природними властивос-
тями Чернівецька область поділяють на три час-
тини: Прут-Дністровське межиріччя (рівнинна 
частина); Буковинське Передкарпаття (перед-
гірна частина); Буковинську зовнішні Карпати 
(гірська частина). У рівнинній частині розміщені 
Сокирянський, Кельменецький, Новоселицький, 
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Таблиця 1
Адміністративний склад Чернівецької області

№ з/п Назва адміністративного утворення Площа, тис. га Питома вага районів 
в загальній площі, %

Лісостепова зона
1 м. Чернівці 15,20 1,88
2 Хотинський район 71,60 8,84
3 Заставнівський 61,90 7,65
4 Кельменецький район 67,00 8,28
5 Кіцманський район 60,90 7,52
6 Новоселицький район 73,80 9,20
7 Сокирянський район 66,10 8,16
8 м. Новодністровськ 0,70 0,09

Передгірна зона
9 Герцаївський 30,90 3,82
10 Сторожинецький район 116,00 14,33
11 Глибоцький 67,40 8,33
12 Вижницький район 90,30 11,15

Гірська зона
 13 Путильський район 87,80 10,84

Всього по області 809,60 100,00

Заставнівський і Садгірський (міський) райони та 
більша частина Кіцманського району. У передгір-
ній: Герцаївський, Глибоцький, основні частини 
Вижницького та Сторожинецького районів, пра-
вобережжя Кіцманського району та м. Чернів-
ці. У гірській частині розміщені такі райони, як 
Путильський, частини Вижницького і Сторожи-
нецького. Передгірна та гірська зони займають 
410,5 тис. га або 50,7% від загальної території об-
ласті. В цьому випадку слід зауважити, що межі 
лісостеповою, передгірною та гірською зонами 
досить є умовними.

Тому з вивчення важливої оцінки в регіоні з 
передумов розвитку сільськогосподарського ви-
робництва в умовах зони Карпатського регіону 
України, передбачає дослідження сучасного ста-
ну та тенденцій розвитку земельних і трудових 
ресурсів, матеріальної бази, капіталовкладень та 
проведення аналізу ефективності функціонуван-
ня агросфери в цілому [2, с. 75].

Постановка завдання. Мета дослідження –  
вивчення результатів оптимізації економічної 
ефективності сучасного стану ресурсного потен-
ціалу агропромислового комплексу та показни-
ків діяльності суб’єктів господарювання різних 
форм власності в кожній кліматичній зоні регіо-
ну Буковини.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Інформаційною базою при підготовці стат-
ті були бухгалтерська та статистична звітність 
різних підприємств системи АПК, літературні 
джерела та результати особистих спостережень 
автора [7; 8].

Враховуючи той факт, що найважливішим 
засобом виробництва є земля, тому саме із зе-
мельних ресурсів розпочнемо оцінку ресурсно-
го потенціалу Чернівецької області, яка займає 
8,1 тис. км2 і її адміністративний склад наведе-
ний в (табл. 1). 

В передгірній зоні налічується 170,5 тис. га 
сільськогосподарських угідь, з яких рілля ста-
новить 99,4 тис. га, або 58 відсотків, сінокосів 

28,1, пасовищ 38,2 га, що відповідно складає 16 і 
22 відсотки. Регіон є густонаселеним. Тут прожи-
ває майже 283 тис. Чоловік, з яких 80 відсотків 
зосереджено у сільській місцевості. Характерною 
рисою цієї зони регіону Буковини є малоземель-
ність. В середньому на душу населення тут при-
падає менше на 0,35 га ріллі, що значно менше 
чим у лісостепових районах регіону Буковини.

Оскільки процес взаємодії людини і природи 
відбувається через працю. Так через працю від-
бувається і взаємний обмін між суспільством і 
нашою природою.

Людська праця забезпечує виробництво всіх 
матеріальних благ. Працездатне населення, яке 
володіє фізичними та розумовими здібностями 
і знаннями, необхідними для здійснення корис-
ної діяльності, складає трудові ресурси регіону, 
який залежить від кількості трудових ресурсів, 
їх розміщення на території. Статевий і віковий 
склад залежить від трудо забезпеченості агро 
господарств регіону. 

Сільське населення є основною складовою 
аграрного виробництва, а також виступає, як 
важливим чинником такого економічного та соці-
ального явища як розвиток. Аграрна сфера нині 
має значний потужний потенціал трудових ре-
сурсів на Україні.

За нашими розрахунками на основі даних Го-
ловного управління статистики в Чернівецькій 
області, в сільській місцевості у досліджуваному 
регіоні на кінець 2017 р. проживало 526,9 тис. чо-
ловік або 58,28% від загальної чисельності, що 
значно перевищує аналогічні показники великих 
розвинутих країнах. Більша частина населен-
ня Чернівецької області знаходиться в сільській 
місцевості. Однак простежується процес знижен-
ня питомої ваги сільського населення у його за-
гальній чисельності обласного населення даного 
регіону.

Головною характерною особливістю струк-
турного складу сільських трудових ресурсів є 
те, що потенційна його частина значно менша 
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Таблиця 2
Кількість наявного населення в регіоні Буковина

Адміністративна 
одиниця

Кількість 
населення. 
тис. осіб

У тому числі Відсоток 
міського 

населення

Щільність 
населення на 

1 км кв.міське сільське

Лісостепова зона
Чернівці 249,50 249,50 * 100,00 1631,00
м. Новодністровськ 10,50 10,50 * 100,00 1504,60
Заставнівський 52,40 11,10 41,30 21,00 84,70
Кельменецький 44,00 7,60 36,40 17,40 65,50
Новоселицький 82,30 8,00 74,30 9,70 111,60
Хотинський 66,40 10,20 56,20 15,30 92,80
Сокирянський 45,30 9,60 35,70 21,20 68,50

Передгірна зона
Герцаївський 32,30 2,10 30,20 6,50 104,70
Кіцманський 70,60 14,20 56,40 20,00 116,10
Глибоцький 72,40 9,20 63,20 12,70 107,30
Вижницький 56,50 17,80 38,70 31,60 62,90
Сторожинецький 96,40 24,10 72,30 24,90 83,10

Гірська зона
Путильський 25,50 3,30 22,20 12,80 28,80
Чернівецька область 904,10 377,20 526,90 41,70 111,70

від активної і пасивної. Ситуація ускладнюється 
тим, що за оцінками лікарів і психологів, близько 
80% сільських дітей мають відхилення від фізич-
ної та психічної норми, що насамперед говорить 
про якісне погіршення стану трудових ресурсів 
регіону Буковина. 

Що стосується стану здоров’я, то в сільського 
населення він значно гірший, ніж у міського, це є 
характерною вітчизняною особливістю. 

Це можна пояснити, тим, що в найближчій 
перспективі відтворення трудових ресурсів на 
селі за рахунок природних факторів буде здій-
снюватися повільними темпами. Тенденція до 
скорочення абсолютної чисельності сільських 
жителів є об’єктивним процесом, але дані тен-
денції слід віднести до явищ, які загрожують 
існуванню українського суспільства. Кількість 
наявного населення у 2018 році у розрізі кліма-
тичних зон Буковини в (табл. 2).

З таблиці видно, що найбільше відсотку місь-
кого населення знаходиться у Вижницькому ра-
йоні і становить 31,6%, що на 21,9% більше за 
Новоселицький район. Висока щільність населен-
ня на 1 км 111,6 у Новоселицькому та в Кіцман-
ському районах Чернівецької області.

Чисельність наявного населення регіону Бу-
ковина, за оцінкою, на 1 липня поточного року 
становила 904,1 тис. осіб, з них в міських посе-
леннях – 390,4 тис. осіб, у сільській місцевості – 
514,8 тис. осіб. У січні–червні попереднього року. 
чисельність наявного населення області зменши-
лась на 1473 особи, що в розрахунку на 1000 жи-
телів становило 3,3 особи. 

Зменшення наявного населення на 01.07.2018 р. 
порівняно з початком року становило в цілому 
0,16%. Населення області зменшилось за рахунок 
природного та міграційного скорочень (відповідно 
1435 та 38 осіб). 

Протягом 1995–1998 рр. спостерігалося зрос-
тання посівних площ – наслідок процесів наді-
лення селян додатковими до присадибних площ 

земельними ділянками та паювання землі. Про-
те у подальшому відбулося скорочення посівів, 
оскільки існує гостра нестача технічних засобів. 
Така тенденція продовжує зберігатися і в даний 
час в області.

Регресивна тенденція стосовно площі кормо-
вих культур свідчить, що в регіоні для галузі, 
що в регіоні для галузі, яка має відносно низьку 
товарність та використовується переважно для 
внутрішньогосподарських потреб, складаються 
несприятливі умови. Руйнування кормо вироб-
ництва підриває базу тваринництва. Адже одних 
природних кормових угідь недостатньо. За наши-
ми розрахунками, отриманими на основі даних 
Головного управління статистики у Чернівецькій 
області у 80-х рр. ХХ ст. в польовому кормо ви-
робництві провідне місце належало багаторічним 
травам – 35-37%. Частка однорічних трав з по-
сівами озимих на зелений корм досягала 25-28%. 

Така структура сіяних кормових культур на 
той час відповідала економічним можливостям 
господарств, потребам тваринництва і природно-
кліматичним умовам регіону та забезпечувала 
досить високу продуктивність – 48-50 ц/га кор-
мових одиниць. 

Нажаль в минулому впродовж 90-х рр. ХХ ст. 
у Буковинському кормо виробництві відбулися 
негативні зміни. Значно скоротилися площі під 
багаторічними травами. Знизилася урожайність 
кормових культур. Зменшилися обсяги виробни-
цтва всіх видів кормів, погіршився стан лукопа-
совищного господарства, частина ріллі переста-
ла оброблятися і перетворилася на перелоги. На 
яких відбувається бур’яний період їхнього при-
родного залуження. З огляду на світовий досвід 
показує, що відновлення та підвищення ефек-
тивності кормо – виробництва можливе лише за 
умови інтенсивного використання ґрунтів та од-
ночасно за рахунок залуження малопродуктив-
ної ріллі схилових земель бобово – злаковими 
травосумішками довготривалого використання, 
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що дозволяє найповніше використовувати при-
родні фактори в умовах регіону Буковини. 

Тому першим кроком у відродженні кормо ви-
робництва повинно стати збільшення площі під 
багаторічними травами. Зокрема за рахунок залу-
ження схилової ріллі в передгірській зоні Черні-
вецької області. У зміцненні кормової бази в дослі-
джуваному регіоні значна роль повинна належати 
налагодженому лукопасовищному господарству. 
Причини зменшення продуктивності жуйних в 
регіоні є погіршення якості і структури кормового 
раціону і догляду за тваринами, недоліки в селек-
ційній роботі господарств, погіршення організації 
праці та її мотивації, фінансової проблеми. 

Як виявилося, що в регіоні склались негативні 
тенденції у годівлі худоби. Зменшились витрати 
кормів у розрахунку на 1 умовну голову та ви-
трати концентрованих кормів на виробництво 1 ц. 
приросту. Крім того, корми часто згодовуються в 
не переробленому вигляді. Особливу тривогу ви-
кликає незбалансованість кормів за перетравним 
протеїном. В кормовому клині, кормові культу-
ри займають 26,4 % від всієї посівної загальної 
площі області. Як свідчить досвід організації при 
фермерських випасів у базовому господарстві ДП 
“ДГ “Чернівецьке” Буковинської ДСГДС НААН“, 
де вони функціонують з 1998 р., добові прирости 
худоби за літній пасовищний період (7 місяців) 
становить 870-980 г, собівартість виробництва 
яловичини нижча на 35% у порівнянні зі стійло-
вим утриманням худоби в умовах передгірської 
зони регіону Буковини. 

Вивчено структуру посівних площ осно-
вних сільськогосподарських культур області за 
2018 рік у відсотках до загальної площі наведена 
на (рис. 1). 

Як видно, що в 2018 році загальна посівна 
площа зменшилась на 86 тис. га проти 1990 року 
і відповідно зменшилась площа під кормові куль-
тури на 15,1 тис. гектарів. В умовах економічної 
кризи, незважаючи на певні позитивні зрушення 
у процесі реформування форм власності в агро-
промисловому комплексі області, поки що вдаєть-
ся зупинити спад виробництва сільськогосподар-
ської продукції. Зокрема в галузях тваринництва. 
Від стану розвитку м’ясо продуктового під комп-
лексу залежать надійне забезпечення населення 
країни м’ясом і м’ясопродуктами, якість харчу-
вання, фінансово-економічний стан сільськогос-
подарських товаровиробників, які вирощують 
худобу та м’ясо переробних підприємств. 

Такий стан галузі тваринництва потребує не-
відкладної реалізації заходівщодо вирішення ор-
ганізаційних питань розвитку, підвищення ефек-
тивності виробництва в усіх його ланках, зміни 
структури та збільшення обсягів виробництва 
м’яса до рівня фізіологічної потреби людини, за-
безпечення формування експертного потенціалу, 
удосконалення цінової та податкової політики 
нашої держави, а також економічних відносин 
між сільськогосподарськими товаровиробниками, 
м’ясо переробними підприємствами й торговель-
ними організаціями в умовах даного регіону.

Ресурсний потенціал регіону з наявність ве-
ликої рогатої худоби та птиці у сільгосппідпри-
ємствах та господарствах населення Чернівець-
кої області наведено в (табл. 3). 

Починаючи з 1990 р. спостерігається різке 
скорочення поголів’я тварин, зменшуються об-
сяги вирощування худоби та птиці. У 2018 р. по-
рівняно з 1990 р. по всім категоріям господарств 
вони знизилися більше ніж у 2,5 роза. Порівняно 
з попереднім роком їх зменшилося на 8,6% або на 
7 тис. голів. Зменшення відбулось як у сільгосп-
підприємствах – на 11%, так і у господарствах 

Рис 1. Структура посівних площ  
основних сільськогосподарських культур  

(в % до загальної площі)
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Таблиця 3
Поголів’я худоби та птиці, тис. голів
Показник 1990 рік 2017 тис. гол.

Сільськогосподарські підприємства
Велика рогата худоба 448,4 8,0
у т.ч. корови 145,7 3,1
Свині 346,6 48,9
Вівці та кози 148,8 5,0
Птиця свійська 4165,4 780,3

Господарства населення
Велика рогата худоба 103,0 90,6
у т.ч. корови 64,6 51,2
Свині 119,9 108,6
Вівці та кози 41,5 50,2
Птиця свійська 2,3 3182,9
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населення – на 8,4%. У порівнянні з початком 
2001 р. поголів’я скоротилось на 36,1%, найсуттє-
віше у сільськогосподарських підприємствах – у 
2,8 рази. Впродовж останніх років спостерігаєть-
ся чітка тенденція до скорочення кількості ко-
рів – в середньому на 6 тис. голів щорічно.

Основна частка поголів’я корів зосереджена 
майже в індивідуальних господарствах населен-
ня, на 1 січня 2017 р. їх утримувалось 48,1 тис. 
від загальної кількості. Результати проведеного 
аналізу свідчать, що у тваринництві в останні 
роки спостерігаються окремі паростки розви-
тку сільськогосподарського господарства. Але 
висхідний рух має незначні темпи. Вважаємо, 
що за умов, які склалися в аграрному комплек-
сів досліджуваного регіону, домінуюча роль має 
належати тваринництву. Тенденції в тварин-
ництві є причинами змін у харчовій промисло-
вості. Тваринницька галузь постачає органічні 
добрива рослинництву, впливає на рівень ре-
зультативності використання землі в сільському 

господарстві, тому наслідком є зменшення ви-
робництва основних видів сільськогосподарської 
продукції. 

Отже в результаті проведених нами дослі-
джень і одержані результати показують, що в 
агропромисловому комплексі Чернівецької об-
ласті переважають руйнівні процеси.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, вище наведене дає змогу зробити ви-
сновок, що нарощування ресурсного потенціалу 
в Чернівецькій області необхідно з чисельності 
поголів’я жуйних в усіх категоріях господарств 
потрібно проводити відповідно до наявних зе-
мельних угідь та кормової бази в кожній геогра-
фічній зоні даного регіону зони Карпат.

Вивчення ресурсних потенціалів в Карпат-
ському регіоні Буковини потребують значного 
поліпшення роботи щодо створення у сільській 
місцевості мережі обслуговуючих кооперативів 
з тим, щоб наблизити виробників продукції до 
ринків збуту.
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Аннотация
Изучены результаты оптимизации экономической эффективности ресурсного потенциала агропромышленного ком-
плекса и показатели деятельности субъектов хозяйствования различных форм собственности в различных зонах 
Черновицкой области. Выявлено экономическую оценку предпосылок развития агропромышленного производства, 
предполагает исследование современного состояния и тенденций развития земельных и трудовых ресурсов, матери-
альной базы, капиталовложений и проведения анализа эффективности функционирования агросфери в целом в раз-
личных климатических зонах региона Буковины.
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Summary
The results of optimization of the economic efficiency of the resource potential of the agroindustrial complex and the 
indicators of activity of the subjects of management of different forms of ownership in different zones of Chernivtsi 
region were studied. The economic estimation of the preconditions of the development of agroindustrial production, which 
includes the study of the current state and trends in the development of land and labor resources, material resources, 
investments and analysis of the efficiency of the agrosphere functioning in general in different climatic zones of the 
Bukovyna region, is revealed.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ ЯК ЕКОСИСТЕМИ

У статті досліджено сутність поняття «екосистема» та надано власне тлумачення «банківської екосистеми». Здійснено 
аналіз основних принципів формування банківської екосистеми. Виділено проблеми на шляху створення екосистеми 
в банках. Визначено основні чинники створення ефективної банківської екосистеми та узагальнено майбутні перспек-
тиви для банку як екосистеми.
Ключові слова: екосистема, фінансова екосистема, банківська екосистема, платформи, фінансові послуги, принципи, 
чинники.

Постановка проблеми. Сьогодні розвиток 
технологій дозволяє об'єднувати всі фінансо-
ві продукти, сервіси та послуги в рамках єди-
ної фінансової екосистеми. Мова йде про те, що 
різні організації формують набори сервісів для 
найбільш повного задоволення потреб клієнта в 
будь-якій області. Це може бути нерухомість, 
медицина, малий бізнес або щось інше. Для клі-
єнта головним є те, що через одну з компаній 
екосистеми він може отримати доступ до всіх 
інших, які входять в неї пов'язаними сервісами, 
нерідко з привілейованими, існуючими тільки в 
цій екосистемі, умовами. Проте, для України по-
няття екосистеми є ще досить новим, тому вини-
кає багато запитань як відносно тлумачення цьо-
го терміну, так і особливостей функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування та функціонування еко-
системи стали предметом досліджень вітчизня-
них науковців та практиків досить недавно, і у 
більшості своїй публікуються практиками фі-
нансової та ІТ-сфер. Серед українських вчених, 
що займаються дослідження екосистем, слід 
виділити Лановську Г. [6], Поченчук Г. Нато-
мість серед зарубіжних вчених (Дяченко О. [1], 
Chessell M. [2], Munro Т. [3], Marous J. [7], ін.) 

ця тема досить поширена. Проте їх досліджен-
ня присвячені загальним питанням екосистем, 
без врахування специфіки банківського сектору. 
Однак, державні регулятори (наприклад, в особі 
Національного банку України) визначають ство-
рення екосистем як пріоритет розвитку фінан-
сової системи в цілому та банківської зокрема. 
Тому обрана тема дослідження є надзвичайно 
актуальною.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
з’ясування сутності екосистеми, розкриття спе-
цифіки та принципів її побудови в банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Створення фінансової еко-системи стає важ-
ливим фактором в боротьбі фінансово-кредит-
них організацій за клієнта і одночасно способом 
підвищити прибутковість бізнесу. Адже багато 
хто з нас вже звик, що отримання послуг стало 
зручнішим завдяки вирішенню всіх питань «на 
відстані».

Слід підкреслити, що побудова мережі орга-
нізацій, що входять в екосистему, здійснюєть-
ся навколо єдиної технологічної платформи, що 
дає можливість користуватися її послугами для 
формування пропозицій клієнтам і надання до-
ступу до них. Найбільш яскраві приклади най-
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Таблиця 1
Визначення сутності різних типів «екосистем» у працях науковців

Поняття Тлумачення, джерело
Екосистема мережеве співтовариство, члени якого комбінують свої ресурси на взаємовигід-

них принципах заради спільного досягнення інноваційних результатів [2].
Екосистема динамічний і адаптивний організм, що створює, споживає й трансформує знання 

в інноваційні продукти [3, с. 12-15].
Бізнес-екосистема це мережа організацій, у тому числі постачальників, дистриб'юторів, клієнтів, 

конкурентів, державних установ тощо, залучена до постачання конкретного 
продукту або послуги через конкуренцію та співпрацю [4].

Ділова екосистема мережа взаємопов'язаних компаній, таких як постачальники та дистриб'ютори, 
які взаємодіють один з одним, в основному доповнюють або забезпечують осно-
вні компоненти цінових пропозицій (переваги для клієнтів) у межах їх продуктів 
або послуг [5].

Фінансова екосистема це логічне продовження застосування розвитку інформаційних технологій для 
вирішення всіх питань – страхових, банківських, інвестиційних та навіть нефі-
нансових – в режимі онлайн [9].

Банківська екосистема це взаємопов'язаний набір послуг, де клієнти можуть задовольняти різноманітні 
потреби в єдиному інтегрованому місці [10].

Банківська екосистема система, яка пропонує своїм клієнтам основні банківські продукти, також 
пов'язує клієнтів із сторонніми постачальниками послуг. Іншими словами, банки 
стають платформою, де клієнти та постачальники послуг можуть взаємодіяти 
на користь всіх сторін [11]. 

Джерело: складено авторами за матеріалами [2; 3, с. 12-15; 4; 5; 9; 10; 11].

більших світових екосистем – це американські 
Google, Amazon, Facebook, китайські Tencent і 
Alibaba. В даний час перехід в цифровий світ 
став загальним трендом для всіх учасників рин-
ку. Існують навіть прогнози від компанії KPMG, 
згідно з якими до 2030 року всі банки стануть 
для клієнтів невидимими і сховаються в електро-
нному вигляді під виглядом сервісів, особистих 
помічників і всіляких додатків [1].

Щоб повністю розкрити питання сутності бан-
ківської екосистеми, необ-хідно проаналізувати 
наявні визначення цього поняття (табл. 1). 

Спираючись на вище наведенні тлумачен-
ня, нами було запропоновано власне визначен-
ня: банківська екосистема – інтегрована мережа 
взаємодіючих з банком компаній, які надають 
споживачам різноманітні пос-луги та продук-
ти, як правило в цифровому форматі, через цей 
банк. Тобто, це функціонування банку, що надає 
класичні фінансові послуги, та одночасно є парт-
нером-посередником з компаніями з інших сфер 
(нефінансових) задля максимального задоволен-
ня потреб та інтересів клієнтів у стислі терміни 
та зручній формі.

Кілька років тому банки розпочали практи-
ку створення фінансових супермаркетів, де була 
представлена широка лінійка продуктів і послуг, 
не тільки банківських, а й компаній-партнерів. 
Ця практика виявилась досить вигідною для всіх 
зацікавлених сторін – клієнтів, банків та їх парт-
нерів. Банки й компанії-партнери отримали мож-
ливість масштабувати продаж своїх продуктів за 
рахунок клієнтів банківських установ, і навпа-
ки, тому завдяки цьому було отримано синерге-
тичний ефект. Більшість науковців та практиків 
саме фінансові супермаркети називають про-
образом створення фінансових чи банківських 
екосистем. Однак банківська екосистема є дещо 
ширшим поняттям і включає в себе не тільки по-
слуги компаній-партнерів, а навіть сторонніх ор-
ганізацій. В будь-якому випадку, на платформі 
банку у вигляді екосистеми, повинні бути про-

поновані принаймні три категорії послуг: основні 
фінансові послуги, непрофільні фінансові послу-
ги та нефінансові послуги. 

Формування будь-якої системи, в тому числі 
і екосистеми, повинно базуватись на дотриманні 
відповідних принципів. Лановська Г.І сформува-
ла принципи інноваційної екосистеми [6, с. 260], 
спробуємо на їх основі визначити основні принци-
пи формування банківської екосистеми (табл. 2).

Для створення успішної банківської екосисте-
ми необхідне поєднання декількох чинників: 

по-перше, це наявність досить великої бази 
клієнтів, які довіряють банку і можуть бути за-
цікавлені в можливості отримання різних послуг 
і сервісів від його партнерів;

по-друге, це готовність банку відійти від тра-
диційних методів ведення бізнесу, потрібно ви-
будовувати загальну стратегію розвитку в тіс-
ному взаємозв'язку зі стратегією впровадження 
ІТ-технологій;

по-третє, для створення екосистем необхідні 
великі вкладення в розроб-ку технологічних рі-
шень – хмарні технології, електронні системи об-
ліку тощо. Оскільки з технічної точки зору еко-
система являє собою комплекс пов'язаних між 
собою різних ІТ-рішень, веб- і мобільних додат-
ків, CRM, важлива наявність єдиного стандарту 
для користувача інтерфейсу, який забезпечував 
би можливість об'єднати різні системи з точки 
зору дизайну і досвіду взаємодії.

З іншого боку існує інший погляд щодо ком-
понентів створення банку як екосистеми (табл. 3).

Теоретично будь-який банк може побудува-
ти власну екосистему. Для цього банку потрібно, 
перш за все, мати якісне потужне технологічне 
рішення. Однак, відразу виникає безліч проблем-
них питань.

По-перше, постає питання економічної до-
цільності: тільки банкам з багатомільйонною клі-
єнтською базою створення екосистеми може бути 
економічно вигідно. Це пов'язано з тим, що ви-
трати на екосистему можуть не окупитися, якщо 
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вона буде обслуговувати порівняно невелику 
кількість клієнтів. 

По-друге, виникає проблема технологічного 
забезпечення впровадження екосистеми, яка по-
лягає в тому, що поки що на ринку немає готових 
ІТ-рішень, які можна було б купити і почати ви-
користовувати як готову платформу для впро-
вадження екосистеми. Сьогодні це ІТ-рішення 
конкретного банку. 

По-третє, банк повинен мати надійних парт-
нерів, з якими він буде тісно взаємодіяти для на-
дання послуг споживачам. І тут виникає пробле-
ма у невеликих банків, яка полягає у складності 
залучення партнерів в екосистему через малий 
обсяг клієнтської бази.

По-четверте, оскільки банки введуть ці еко-
системи в експлуатацію, їм доведеться орієнту-
ватися на «незайняту» територію та вирішувати 
нові ситуації, для яких немає готових рішень. 
Наприклад, партнер може не вчасно доставити 
продукт/ послугу споживачу, що може вплину-
ти на авторитет банку як організатора екосисте-

ми. Також, банкам необхідно постійно розвивати 
цифрові партнерські зв'язки з торговцями, по-
стачальниками, малим та середнім бізнесом, те-
лекомпаніями та іншими компаніями, щоб поста-
чати нові продукти та розширювати взаємодію зі 
споживачами. 

Оскільки Національний банк України вважає 
пріоритетним створення фінансових екосистем, 
визначимо, які переваги матимуть банки, що 
працюватимуть як екосистеми. 

На нашу думку, в перспективі банки отрима-
ють вигоду від нового способу існування, перш за 
все, шляхом збільшення взаємодії з партнерами 
та клієнтами, які використовуючи переваги фі-
нансового партнера, можуть отримати рекомен-
дації щодо «ідеальних» рішень. Діючи як агре-
гатор, банк отримає винагороду поглибленням 
відносин з клієнтами, збільшенням їх лояльності 
та підвищеною рентабельністю завдяки збіль-
шенню обсягу операцій з низькою вартістю та 
наданням додаткових платних послуг. Створення 
екосистеми також надає банку можливість бути 

Таблиця 2
Принципи функціонування банківської екосистеми

Принцип Характеристика
Принцип децентралізації 
та балансу інтересів

Управління банківською екосистемою розподілено між державою (в особі Наці-
онального банку України), акціонерами банку, Правлінням банку та ключовими 
партнерами банку

Принцип стратегічної 
спрямованості

Забезпечення досягнення загальних цілей всіма учасниками у межах обраної 
стратегії банківської екосистеми

Принцип урахування 
потенціалу 
екосистеми

Ключові напрями надання послуг та вектори розвитку визначаються усередині 
банківської екосистеми та на основі визначення наявної і потенційної спромож-
ності усіх її учасників, в тому числі потенційних споживачів

Принцип взаємодії Учасники активно взаємодіють для обміну ідеями, продуктами, послугами й ре-
сурсами як усередині банківської екосистеми, так і зовні

Принцип адаптивності Банківська екосистема повинна швидко адаптуватись до змін ситуації на вітчиз-
няному та міжнародному ринку фінансових послуг, потреб учасників ринку, на-
явних та потенційних клієнтів, а також враховувати вимоги нормативно-законо-
давчого характеру

Принцип науковості Банківська екосистема повинна базуватися на її реальних можливостях та вра-
ховувати специфіку національної економіки та банківської системи

Принцип орієнтації на 
потреби ринку

Передбачає ретельне дослідження потреб ринку і визначення видів фінансових 
та нефінансових послуг, що спроможні задовольнити потреби споживачів та за-
безпечити отримання конкурентних переваг

Принцип 
випередження

Характерний для функціонування банківської екосистеми на базі цифрового бан-
ку нового покоління Банк 3.0, для якого притаманне пропонування таких послуг, 
про які клієнти навіть не думали. Тобто розробка продуктів та послуг на базі 
дослідження майбутніх змін розвитку. Як правило, на основі проектів ФінТех

Джерело: складено авторами з використанням [6]

Таблиця 3
Компоненти створення банку як екосистеми

Назва компоненту Характеристика
Проста, швидка та безпечна 
взаємодія

Найчастіше використовувані більшістю людей програми – це ті, які прості у ви-
користанні, добре розроблені і здатні швидко і безпечно виконувати завдання. 
Всі ці характеристики повинна забезпечувати банківська екосистема.

Персоналізований перегляд 
фінансів

Можливість бачити поточний фінансовий профіль у режимі реального часу піс-
ля кожної транзакції та мати можливість створювати персоналізовані бюджетні 
сценарії. Все це можна робити у персональному кабінеті банківської платформи.

Доступ до нефінансових 
даних

Банк забезпечує цифрове сховище даних, що може включати історію покупок 
та електронної комерції, історію подорожей, медичну інформацію, дані страху-
вання та інвестицій, гарантії та юридичні документи тощо. 

Рекомендації радника Окрім надання базових консультативних рекомендацій щодо фінансових послуг, 
банк має забезпечувати рекомендації щодо придбання товарі та послуг, щодо 
здоров'я та харчування, щодо подорожей та готельного обслуговування тощо.

Джерело: складено авторами з використанням [7]
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частиною багатьох різних ланцюгів вартості, а 
клієнт отримує послуги безперебійно, надійно 
та безпечно. Крім того, банки, які переходять на 
екосистему, мають можливість:

• включити багатоцільовий оптичний канал, 
який є оптимізованим для окремих уподобань 
клієнтів на всіх «точках перетину». Банки пра-
цюють над тим, щоб визначити ідеальний канал, 
якому кожен клієнт віддає перевагу, і на основі 
аналітики клієнтів передбачити, що є оптималь-
ним для всіх; 

• прийняти практику DevOps, в якій опера-
тори та інженери-розробники працюють разом 
протягом усього життєвого циклу сервісу: від 
проектування до розробки і виробничої підтрим-
ки, що дозволяє авто-матизувати управління 
життєвим циклом додатків та часто налаштову-
вати нові бізнес-функції;

• управляти спектром послуг з широкою 
екосистемою партнерів, оскільки ділові кордони 
зникають [8].

Висновки з проведеного дослідження. Розви-
ток технологій дозволяє об'єднувати всі фінансо-
ві та нефінансові продукти, сервіси та послуги в 
рамках єдиної фінансової екосистеми. Різні орга-
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нізації формують набори сервісів для найбільш 
повного задоволення потреб клієнта в будь-якій 
області, тобто екосистема дає можливість ство-
рювати технології і надавати послуги далеко 
за межами банківського сектора. При цьому в 
центрі будь-якої екосистеми завжди знаходить-
ся клієнт, тому ключовою тенденцією розвитку 
ринку екосистем є активна боротьба за клієнта 
і частку наданих йому продуктів і сервісів. Од-
нак створення банківських екосистем стає мож-
ливим тільки за умови належного рівня розвитку 
ІТ-систем, які дозволяють збирати і обробляти 
велику кількість даних про користувачів, вибу-
довувати ефективні комунікації по будь-яким 
доступним каналам і надавати безліч послуг дис-
танційно. Цьому сприяє і розвиток «штучного ін-
телекту» – головного драйвера в розвитку еко-
систем банків.

Таким чином, ми можемо стверджувати, 
що найближчим часом більшість банків будуть 
успішно працювати як екосистеми, активно 
впроваджуючи та використовуючи прогресив-
ні IT-розробки, максимально задовольняючи всі 
потреби клієнтів через взаємодію з партнерами 
різних сфер.
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МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

В КОНТЕКСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

У статті проаналізовано моделі соціального захисту країн Європейського Союзу і визначено можливості адаптації со-
ціальної політики країн-членів ЄС у вітчизняну практику. Досліджено основні проблеми у соціальній сфері України 
та аргументовано стратегічні напрямки формування ефективної моделі соціальної політики.
Ключові слова: європейські соціальні моделі, людський потенціал, соціальний захист, соціальні стандарти, соціальна 
політика.

Постановка проблеми. Сукупність соціально-
економічних процесів, що відбуваються сьогодні 
в Україні, – падіння життєвого рівня населення, 
майнове розшарування суспільства, загострення 
соціальної напруженості в країні в цілому – не-
суть серйозну загрозу соціально-економічному 
розвитку й різко підсилюють необхідність ви-
користання принципово нових підходів у сфері 
суспільного життя. 

Інтеграція України в європейський політич-
ний та економічний простір на основі всебічної 
співпраці є стратегічним вектором входження 
до світового господарства та однією з основних 
перспектив розвитку країни. Разом з тим, спря-
мованість на європейську інтеграцію вимагає від 
України втілення на практиці стандартів де-
мократичної держави та соціальної економіки. 
Саме тому, одним із ключових передумов по-
ступової інтеграції України до ЄС є необхідність 
зміни пріоритетів соціальної політики та форму-
вання власної моделі соціального розвитку з ме-
тою адаптації до високих соціальних стандартів 
Європейського союзу.

Отже, першочергове прагнення щодо євро-
інтеграції повинно базуватись на соціальних 
орієнтирах Європи, які для країн Євросоюзу 
є найважливішими, оскільки становлять осно-

ву високих характеристик сучасного євросус-
пільства.

Інтеграційне спрямування України до євро-
простору має здійснюватися виключно на прин-
ципах досягнення гармонізації трьох важливих 
складових: добробуту населення, соціальних 
інтересів, зростання конкурентоспроможності 
[1, с. 294]. Насамперед, мова йде про активну та 
ефективну соціальну політику, яка здатна забез-
печити розвиток людського потенціалу, гідний 
рівень і якість життя громадян.

Значний внесок у дослідженні питань соці-
альної політики та соціальної держави в умовах 
соціально-орієнтованої економіки зробили такі 
вітчизняні вчені, як Башнянин Г., Гончарук Л., 
Садовенко М., Заєць А., Яворська Л. та інші на-
уковці. Однак, на сьогодні, кризовий стан соці-
альної сфери потребує досконалого дослідження 
європейського досвіду соціальної політики та її 
адаптації до формування ефективної моделі со-
ціального розвитку в Україні.

Необхідність оновлення підходів до форму-
вання і реалізації соціальної політики в Україні 
зумовили актуальність теми дослідження.

Постановка завдання. З огляду на зазначене 
вище, метою статті є аналіз моделей соціального 
захисту країн Європейського Союзу та можли-
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вість адаптації кращого досвіду соціальної полі-
тики у вітчизняну практику як засобу збережен-
ня людського потенціалу в активізації процесу 
входження України до ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слід відзначити, що кожна з країн ЄС відрізня-
ється специфікою побудови соціальної політики, 
системою принципів та цілями управління, про-
водить власну національну політику та має влас-
ну систему реалізацій функцій держави. 

Країни ЄС використовують різні моделі соці-
ального розвитку, що визначають роль держави 
у регулюванні соціальних процесів, рівень соці-
ального навантаження на бізнес, джерела, умови 
й напрями соціальних виплат та рівень соціаль-
ного захисту загалом [2, с. 6]. 

Виходячи зі змісту документів європейської 
комісії, можна чітко виділити чотири моделі со-
ціального захисту: скандинавська, континен-
тальна, англосаксонська та південно-європей-
ська. Розгляд моделей соціального захисту в 
Європейському Союзі на прикладі окремих кра-
їн дозволяє нам визначити переваги людського 
розвитку по кожній з них, тобто їх роль у за-
безпеченні конкурентоспроможності людського 
потенціалу(табл. 1).

Особливостями європейської соціальної полі-
тики є активна й масштабна участь держави в 
процесах відтворення, високі податки й соціальні 
внески, за рахунок яких відбувається формуван-
ня ефективного соціального бюджету.

Скандинавська модель соціального захисту за-
безпечує високий рівень зайнятості та низькі ризи-
ки бідності, у ній найкраще поєднано ефективність 
і справедливість. Принцип соціальної солідарності, 
характерний для багатьох європейських «соціаль-
них економік», найбільшою мірою реалізований в 
Швеції, де всі громадяни рівним чином і незалеж-
но від їх соціального статусу беруть участь у фі-
нансуванні системи соціального захисту, вносячи 
сумірний доходам внесок [3, с. 352].

Після перерозподілу сукупного суспільного 
доходу через систему податків і соціальних ви-
плат (1/3 державного бюджету витрачається на 
соціальні потреби на додаток до соціальних ста-
тей витрат муніципальних бюджетів і виплат з 
пенсійних та інших страхових фондів) в катего-
рію бідних потрапляє лише 5,6% населення.

Універсальні скандинавські соціальні схеми 
базуються на принципі солідарності, тобто неза-
лежно від того, з податків чи зі страхових вне-
сків фінансується схема, користуються нею ті, 
хто має в цьому потребу. Ті, хто своїми внеска-
ми фінансує схему, платять за послуги не тільки 
для себе, але й для тих, хто може бути нездат-
ний робити будь-які внески до системи [4, с. 125].

Єдиною частиною соціального захисту, виді-
леною із загальної системи, є страхування від 
безробіття, яке є добровільним і управляється 
профспілками.

Головною рисою скандинавських соціальних 
схем є загальна основа солідарності. 

У Фінляндії універсальна основа солідарності 
є дуже широкою та переслідується мета ство-
рення через соціальні схеми безпеки для всіх, 
тобто охоплюються всі особи, що проживають 
у країні. На практиці, безпека для всіх означає, 

що всі люди можуть планувати і будувати своє 
майбутнє, створювати сім’ї і ростити дітей, зна-
ючи, що навіть якщо трапиться щось несподіване 
(хвороба, нещасний випадок, інвалідність, втрата 
роботи, смерть годувальника і т. ін.), вони отри-
мають лікування або іншу необхідну допомогу і 
зможуть підтримувати свій рівень доходу. Це до-
помагає населенню планувати життя на довшу 
перспективу і бути впевненими в тому, що вони 
зможуть подолати важкі часи. Захист для всіх 
є одночасно фундаментом і стимулятором без-
перервного підвищення людського потенціалу в 
скандинавських країнах.

За континентальною моделлю (табл. 1), яка 
представлена Німеччиною, соціально орієнтована 
ринкова економіка надає провідну роль ринкові, 
який репрезентує приватну соціально-економіч-
ну ініціативу в громадянському суспільстві за до-
поміжної функції держави, встановлюється жор-
сткий зв’язок між рівнем соціального захисту та 
тривалістю професійної діяльності. В основу мо-
делі покладено соціальне страхування, послуги 
якого фінансуються переважно за рахунок вне-
сків роботодавців і застрахованих працівників.

Модель ґрунтується на наступних принципах: 
професійної солідарності, тобто, існування стра-
хових фондів, які управляються на паритетних 
засадах найнятими робітниками і підприємцями. 
Вони акумулюють соціальні відрахування із заро-
бітної плати, з яких і здійснюються страхові ви-
плати та на актуарій справедливості, коли вели-
чина страхових виплат визначається величиною 
страхових внесків: існують граничні рівні заро-
бітної плати, вище за які соціальне страхуван-
ня не є обов’язковим(можливе лише добровільне 
страхування), або обмеження відрахувань(в меж-
ах граничної заробітної плати) [5, с. 146]. 

Англосаксонська модель(табл. 1) соціального 
захисту характеризується мінімальним втру-
чанням держави в механізми розподілу та пе-
рерозподілу доходів, незначними соціальними 
гарантіями з боку держави, пріоритетом еконо-
мічних цілей над соціальними. Соціальний захист 
є адресним. Держава мінімально втручається в 
регулювання зайнятості, соціальні послуги пере-
важно надають приватні компанії та громадські 
організації, значною є роль ринкового регулю-
вання [6, с. 218].

У південно-європейській моделі (табл. 1) соці-
альна політика має переважно пасивний харак-
тер і орієнтована на компенсацію втрат в дохо-
дах окремих категорій громадян. В країнах, де 
представлена ця модель, системи соціального за-
хисту були створені або вдосконалені протягом 
останніх десятиліть. 

Дану модель можна інтерпретувати як таку, 
що розвивається, перехідну модель. Рівень соці-
альної захищеності відносно низький, а завдання 
соціального захисту розглядається часто як тур-
бота родичів та сім’ї [5, с. 148].

Незважаючи на деякі відмінності в держав-
них підходах до реалізації соціальної політики 
у зазначених моделях спільними для всіх країн-
членів ЄС встановлені високі соціальні стандар-
ти. Соціальні стандарти рівня життя населення 
країн ЄС стосуються встановлення мінімальних 
соціальних норм, які гарантують гідний рівень 
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життєдіяльності суспільства. Вони включають на 
сьогодні 14 стандартів соціальних норм, які вико-
ристовують співробітники ООН при розрахунку 
індексу людського розвитку(ІРЛП) країн та вико-
ристовуються для аналізу й прогнозування соці-
ально-політичної ситуації у тій чи іншій державі.

Такий широкий спектр соціальних стандартів 
дає змогу здійснювати універсальну, системну 
експертизу соціальної політики як соціального 

інституту та виявляти проблемні місця в його 
структурі, які потребують негайного державного 
та наднаціонального регулювання [2, с. 9].

Відмітимо, що більшості країн Європейського 
Союзу вдалося створити ефективну модель ор-
ганізації соціального захисту, закріпити на за-
конодавчому рівні високі соціальні стандарти, до 
яких прагнуть інші країни, що пов’язують своє 
майбутнє з Європейською спільнотою. Досвід 

Таблиця 1 
Моделі соціального захисту в країнах ЄС та їх переваги у розвитку людського потенціалу

Модель соціального 
захисту Країни Переваги для людського розвитку

1 2 3
Скандинавська Данія, Швеція і 

Фінляндія
Високий рівень видатків на соціальний захист, значне податкове 
втручання, висока роль профспілок та найбільш повна реалізація 
принципу соціальної рівності. Отримання соціальних послуг і виплат 
гарантується усім жителям країни та не обумовлюється зайнятістю і 
сплатою страхових внесків. 
Гарантовані державою мінімуми соціального забезпечення, оплата за 
результатами праці, боротьба з безробіттям, захист від основних видів 
соціальних ризиків використовуються Швецією для подолання дифе-
ренціації у заробітній платі, бідності, безробіття і дискримінації жінок. 
Висока зайнятість жінок – 74% жінок працездатного віку (77% серед 
чоловіків). Відношення жіночого середнього заробітку до чоловічого 
складає 78%.
Право на отримання медичної допомоги не базується на страхових внесках, 
більшість коштів надходять з місцевих та державного бюджетів. 

Континентальна Німеччина Базується на соціальному страхуванні, системі пенсій за принципом 
професійної солідарності, існуванні соціальних трансферт для непра-
цюючих членів суспільства. Встановлює тісний зв’язок між рівнем 
соціального захисту і тривалістю професійної діяльності. Доходи роз-
поділяються головним чином по горизонталі в межах професійних 
груп, переважно від економічно активного населення до пенсіонерів. 
Страхові внески формуються як за рахунок роботодавців, так і пра-
цівників. Розвивається система соціального партнерства, пріоритет-
ним завданням якої є висока зайнятість. Професійні спілки є вагомою 
силою, яка впливає на систему підтримки доходів. 
Для малозабезпечених членів суспільства, що не мають можливості 
отримувати страхові соціальні виплати з ряду причин (наприклад, 
внаслідок відсутності необхідного страхового стажу), національна со-
лідарність реалізується через системи соціальної допомоги. Систе-
ма соціальної допомоги управляється місцевою владою, яка на 80% 
забезпечує її фінансово. Понад 90% населення охоплено медичним 
страхуванням, з фондів якого фінансується допомога по тимчасовій 
непрацездатності і оплата медичних послуг. 
Поширене субсидування робочих місць для працевлаштування неза-
йнятих. Передбачені заходи з охорони праці (регулювання робочого 
часу, заборона працювати у вихідні та святкові дні, захист працівни-
ків від виробничих і професійних небезпек, охорона праці молоді та 
жінок, захист від незаконних звільнень з роботи). Діє принцип зміша-
ного державно-приватного розв’язання соціальних проблем. 

Англосаксонська Велікобрітанія 
та Ірландія

Базується на принципі національної солідарності. Фінансування 
системи соціального захисту здійснюється як за рахунок страхо-
вих внесків(фінансування іншої соціальної допомоги), так і з коштів 
оподаткування (фінансування сімейної допомоги і охорони здоров’я). 
Соціальне страхування характеризується достатньо низькими соці-
альними виплатами, а соціальна допомога відіграє в цій системі до-
мінуючу роль. Система охоплює всіх потребуючих матеріальної допо-
моги громадян та передбачає уніфіковані соціальні послуги і виплати 
(однаковий розмір пенсій, допомог та медичного обслуговування, а 
також умов їх надання). 

Південно-
європейська

Італія, Іспанія, 
Греція і 
Португалія

Рівень соціального захисту, характерний для даної моделі, порів-
няно низький, а завдання соціального захисту розглядається часто 
як клопіт родичів і сім’ї. Асиметрична струтура соціальних витрат 
характеризується наголосом на пенсійному забезпеченні та відносно 
невеликими сімейними допомогами і допомогами по безробіттю. Так, 
в Італії пенсійне забезпечення складає 14,7% ВВП (при середньоєв-
ропейському рівні 12,5%), в той час як на підтримку сім’ї, материн-
ства, освіти і політику зайнятості витрачаються порівняно незначні 
кошти (біля 1%). 

Джерело [3, с. 35]
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країн Євросоюзу свідчить, що навіть при невисо-
ких соціальних витратах можна значно поліпши-
ти систему соціального захисту. 

Сучасна система соціального захисту насе-
лення України є однією з найскладніших у світі, 
оскільки поєднує в собі залишки радянської сис-
теми соціального забезпечення та нові складові 
системи соціального захисту, яка функціонує в 
умовах ринкової економіки. Її існування не долає 
низький рівень соціальної захищеності громадян 
та соціальну несправедливість під час розподілу 
суспільних благ. За роки незалежності Україні 
не вдалося реформувати всю соціальну систему 
країни, вона залишилася дуже незручною для 
ринкової економіки і непосильною для бюджету. 
Відповідно, залишилася пострадянська, неефек-
тивна і протекціоністська система, яка підтримує 
не завжди тих, кого має підтримувати [3, с. 358].

Україна, визначивши курс на євроінтеграцію, 
створює власну систему соціального захисту, 
відтак досвід європейських країн може бути для 
неї корисним у таких напрямах:

– створення конкуренції на ринку соціаль-
них послуг, реалізація державних адресних 
програм, як це практикується у Великобританії 
та Ірландії; 

– розширення форм і видів соціального стра-
хування, використання для соціального забезпе-
чення коштів і ресурсів підприємств, підвищення 
рівня професіоналізму та універсалізму соціаль-
них працівників на місцевому рівні, що достат-
ньою мірою опрацьовано у Німеччині та Франції;

– установлення відносин довіри між громадя-
нином і державою, забезпечення високих соці-
альних гарантій кожній людині в обмін на чесну 
сплату визначених державою податків [7, с. 8].

На даному етапі дослідження необхідно під-
креслити, що сьогодні Україна перебуває у надто 
складних умовах (військові події на Сході, по-
гіршення економічної ситуації, значна соціальна 
напруга), які суттєво ускладнюють можливості 
реалізації соціальної політики та формують поле 
невизначеності [3, с. 359]. У зв’язку з цим особли-
вої актуальності набуває розгляд основних про-
блем соціальної політики в контексті розвитку 
людського потенціалу для подальшої розробки 
та реалізації дієвих заходів соціального захисту 
та підтримки населення у забезпеченні конку-
рентоспроможності його потенціалу.

На сучасному етапі соціально-економічні пе-
решкоди розвитку людського потенціалу заго-
стрюються із веденням воєнних дій і політичною 
нестабільністю, що спричиняє відволікання зна-
чних коштів від реалізації соціальних зобов’я-
зань. Отже, варто визначити основні проблеми 
соціальної політики в Україні в контексті розви-
тку людського потенціалу:

– нераціональне використання коштів, спря-
мованих на соціальний захист населення;

– неспроможність подолання високого рівня 
бідності населення;

– недотримання соціальної справедливості у 
пенсійній системі;

– зниження залежності населення від соці-
альних трансфертів;

– незрілість корпоративної соціальної відпо-
відальності бізнесу;

– надмірна кількість задекларованих соціаль-
них пільг;

– зростання демографічної залежності пен-
сійної системи;

– недосконалі методичні підходи до визна-
чення показника прожиткового мінімуму;

– розгалужені функціональні залежності між 
прожитковим мінімумом та широким спектром 
державних гарантій і нормативів у соціальній 
сфері;

– відсутність встановлених співвідношень 
між основними державними соціальними гаран-
тіями;

– необхідність імплементації міжнародних 
стандартів забезпечення високої якості життя 
населення;

– проблеми соціальних стандартів і гарантій 
у пенсійній системі;

– надмірне загальне податкове навантаження 
на населення;

– необхідність реформування сфери соціаль-
них послуг;

– обмеженість ресурсів через падіння ВВП та 
військові події на Сході;

– складність структури державної соціальної 
допомоги.

Слід зазначити, що такі проблеми соціальної 
політики, як нераціональне використання коштів, 
спрямованих на соціальний захист населення, не-
зрілість соціальної відповідальності бізнесу, недо-
сконалість визначення та використання показника 
прожиткового мінімуму, недотримання соціальної 
справедливості у пенсійній системі не дають мож-
ливості сформувати необхідний соціальний базис 
розвитку і підвищення національного людського 
потенціалу, загострюючи сучасний стан неста-
більності, коли більшість населення зосереджено 
на виживанні і задоволенні елементарних потреб, 
а не на підвищенні власного потенціалу.

На основі проведеного дослідження можемо 
констатувати, що різним соціальним державам 
Європейського Союзу притаманні різні моделі 
соціальної політики, отже не існує єдиної моделі 
соціальної держави, тобто існує сукупність моде-
лей, які відрізняються обсягом пільг, обґрунту-
ванням права на їх отримання, за фінансуванням 
і організацією. 

Суттєвим чинником, що відрізняє соціальні 
моделі держави, є структура та конфігурація, 
поєднання найважливіших інститутів соціально-
го захисту – страхування, соціальної допомоги, 
державного соціального забезпечення, медичної 
допомоги та освіти, розміри ресурсів, що спря-
мовуються на їхнє функціонування, а також до-
мінуюча роль одного з інститутів соціального за-
хисту [8, с. 618].

Зазначимо, що на шляху економічної інтегра-
ції України до європейського простору не вар-
то копіювати для впровадження будь-яку уста-
лену модель соціальної політики, оскільки вона 
має відповідати національним інтересам Украї-
ни, враховуючи соціокультурний аспект розви-
тку української ментальності та сучасні процеси 
глобалізації, які змінюють вже наявні форми й 
моделі соціальної політики держави.

У цьому контексті доречно відзначити, що 
прагнення України зайняти гідне місце серед 
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країн Європейського Союзу, потрібно докорін-
но змінити соціальну політику та соціальний 
захист населення, відповідно до європейських 
стандартів і побудувати політику, сконцентро-
вану на потребах всіх соціальних груп і кожної 
людини окремо. 

Основними характеристиками новоствореної 
моделі соціальної політики України, на нашу 
думку, мають стати [9, с. 125]: підвищення до-
бробуту населення, забезпечення високих соці-
альних стандартів і високого рівня якості жит-
тя; скорочення рівня безробіття, забезпечення 
ефективної зайнятості та запобігання втраті 
кваліфікованих кадрів; удосконалення системи 
пенсійного забезпечення та соціального захисту; 
створення цілісної системи надання пільг, ком-
пенсацій і державної допомоги малозабезпече-
ним верствам населення; забезпечення адреснос-
ті надання пільг; удосконалення системи надання 
пільг за професійною ознакою, їх персоніфікація, 
установлення зв’язку з фінансовим і майновим 
станом пільговиків; підвищення рівня конкурен-
тоспроможної національної економіки на засадах 
інноваційної моделі розвитку та реалізація ефек-
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тивної державної антикорупційної політики; за-
безпечення зростання рівня доходів громадян 
випереджаючими темпами порівняно з інфляці-
єю, яке дало б змогу підвищити платоспромож-
ний попит населення; підвищення соціальної мо-
більності населення.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, враховуючи курс України на євроінтегра-
цію, доцільно адаптувати досвід європейських 
країн з метою соціалізації економіки України та 
ефективного розвитку соціальної сфери, а саме: 
створення умов макроекономічної стабілізації, 
розробка напрямів щодо забезпечення соціаль-
ної орієнтації економіки, гармонізація соціальної 
і бюджетної політики, використання показників 
людського розвитку як індикаторів соціального 
ефекту державних програм, інфраструктурних 
проектів та впровадження проектів мобільнос-
ті [10, с. 210]. Впровадження у соціальну сферу 
норм і стандартів Європейського Союзу забез-
печить високий рівень якості життя населен-
ня, збільшення доходів за рахунок економічно-
го зростання, що надасть можливості розвитку 
українського людського потенціалу. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
господарювання одним з ключових пріоритетів 
діяльності підприємства є нарощування рівня 
прибутковості. Прибуток – це основна економіч-
на категорія, пов'язана із діяльністю підприєм-
ства. Тому, тема аналізу формування і розподі-
лу прибутку залишається актуальною і потребує 
подальших досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання формування та використання прибутку 
підприємств досліджували українські та зару-
біжні вчені: І. Балабанов, І. Бланк, Г. Крамарен-
ко, Л. Костирко, М. Коробова, Ю. Лисенко, А. По-
ддєрьогін, В. Стасюк та інші. Питанням організації 
аналізу багато уваги приділяють такі науковці як 
Білик М.С., Болюх М.А., Костецький Я.І., Костир-
ко Р.О., Лазаришина І.Д., Мних Є.В., Савчук В.К., 
Чумаченко М.Г., Шеремет А.Д. Нині необхідно роз-
глядати різні підходи до особливостей формуван-
ня і використання прибутку, його аналізу, які вза-
ємно не виключають, а доповнюють один одного.

Метою статті є дослідження окремих аспектів 
організації аналізу формування і розподілу при-
бутку сучасних аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовим підсумком господарської діяльності 
будь-якого підприємства є його прибутковість.

Прибуток – найважливіший комплексний якіс-
ний показник ефективності діяльності підприєм-
ства, який у вартісній формі відображає кінце-
вий підсумок всіх сторін роботи: виробництва та 
реалізації продукції, використання матеріальних, 
трудових та фінансових ресурсів, наявних в його 
розпорядженні. Від його величини залежить ста-
більність фінансового стану підприємства, вико-
нання зобов’язань перед бюджетом, кредиторами.

Прибуток як найважливіша категорія ринко-
вих відносин виконує наступні функції:

по-перше, прибуток є критерієм і показником 
ефективності діяльності підприємства;

по-друге, прибуток має стимулюючу функцію;
по-третє, прибуток є джерелом формування 

доходів бюджетів різних рівнів.
Отже, прибуток підприємства – основний чин-

ник його економічного та розвитку. Першоосновою 
прибутку є фінансовий результат діяльності під-
приємства, під яким розуміють величину прибутку 
або збитку. Традиційно під прибутком розуміють 
перевищення доходів від діяльності над витратами.

Управління прибутковістю діяльності є пер-
шочерговим завданням для забезпечення ефек-
тивності діяльності підприємства, тому аналізу 
фінансових результатів та факторам їх форму-
вання приділяється велика увага.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ58

4 (22), грудень 2018

Таблиця 1
Динаміка фінансових результатів ПСП «БІГУНЬ» за 2015-2017 рр.

Показники 2015 р 2016 р 2017 р Зміна  
2017-2015 рр, %

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 5302 5247 9075 171,2

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 3750 4097 7305 194,8

Валовий:
прибуток 1552 1150 1770 114,0

Інші операційні доходи 1001 523 372 37,2
Адміністративні витрати 362 371 674 186,2
Інші операційні витрати 214 184 401 187,4
Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток

1977 1118 1067 54,0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 1977 1118 1067 54,0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 1977 1118 1067 54,0

Складено авторами за фінансовою звітністю ПСП «БІГУНЬ» за 2015-2017 рр.

До завдань аналізу фінансових результатів 
діяльності слід віднести:

1) визначення можливостей одержання при-
бутку відповідно до наявного ресурсного потенці-
алу підприємства і тенденцій кон'юнктури ринку;

2) систематичний контроль за процесом фор-
мування та розподілу прибутку;

3) визначення впливу чинників на рівень при-
бутку;

4) виявлення резервів збільшення прибутку і 
підвищення рівня рентабельності господарської 
діяльності.

Інформаційною базою для аналізу прибутку є: 
бізнес-план, фінансовий план, Баланс підприєм-
ства, Звіт про фінансові результати та їх вико-
ристання за попередній та звітний періоди, Де-
кларація про прибуток підприємства, матеріали 
маркетингових досліджень [4].

Традиційно прибуток підприємства вико-
ристовується на виплату дивідендів власникам, 
формування резервного капіталу, для розшире-
ного відтворення діяльності.

Як відмічається у публікаціях Мниха Є.В., у 
процесі аналітичного дослідження формування і 
використання прибутку слід враховувати специ-
фіку аграрної галузі:

1. Висока ймовірність неотримання прибутку 
в результаті зовнішніх обставин (епідемія, посу-
ха, т.д.).

2. Частину прибутку необхідно спрямовувати 
на придбання та утримання основних засобів.

3. Формування прибутку відбувається залеж-
но від періоду закінчення виробничого процесу.

4. За частиною продукції не формуються фі-
нансові результати, оскільки вона спрямовується 
на внутрішньогосподарське споживання.

5. Застосовується різний порядок формування 
і розподілу прибутку, залежно від особливостей 
організаційно-правових форм аграрних підпри-
ємств.

6. Значний вплив на процес формування при-
бутку мають природньо-кліматичні фактори [5].

Як відмічає Костецький Я.І. базою для аналі-
зу прибутку аграрних підприємств служить сума 

балансового прибутку зафіксована у балансі до-
ходів і видатків, тобто у фінансовому звіті під-
приємства. Аналіз показників щодо одержання 
балансового прибутку необхідно аналізувати за 
його складовими частинами: прибутку від реалі-
зації основної продукції, прибутку від іншої реа-
лізації, прибутків (збитків) від позареалізаційних 
операцій. 

Всі статті позареалізаційних доходів (витрат) 
повинні аналізуватися з точки зору виявлення 
причин їх виникнення і можливих заходів, які 
можна здійснити для зменшення та повної лік-
відації їх у майбутньому, що може суттєво під-
вищити рентабельність роботи підприємства [2].

Таким чином, нині розрізняють такі показни-
ки фінансових результатів: чистий дохід від реа-
лізації продукції (товарів, робіт, послуг); валовий 
прибуток (збиток); прибуток (збиток) від опера-
ційної діяльності; прибуток (збиток) до оподатку-
вання; чистий прибуток (збиток) (таблиця 1).

Як свідчать дані таблиці 1, на ПСП «БІГУНЬ» 
чистий дохід від реалізації зріс за останні три 
роки на 71,2 %, однак темп росту собівартості був 
вищим і складав майже 95%. Це обумовило не-
значний ріст рівня валового прибутку ПСП «БІ-
ГУНЬ» на 14 %, з 1552 тис. грн. до 1770 тис. грн.

При цьому, за аналізований період скороти-
лися інші операційні доходи, а адміністратив-
ні витрати та інші операційні витрати навпа-
ки суттєво збільшилися. В результаті кінцевий 
рівень чистого прибутку скоротився на 46% до 
1067 тис. грн., що свідчить про негативну тенден-
цію у діяльності підприємства.

Для підвищення ефективності економічного 
аналізу витрат, доходів та результатів діяльнос-
ті підприємства ряд авторів обґрунтовують необ-
хідність розробки моделі організації аналітичної 
роботи [1; 3].

Модель націлена на більш чітку організацію 
процедури аналізу та визначення резервів збіль-
шення доходів та зменшення витрат. Така ор-
ганізація аналітичної роботи структурована за 
етапами, кожен з яких передбачає постановку 
актуальних задач аналізу, систематизацію ін-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 59

4 (22), December 2018

формаційних джерел і узагальнення результатів 
кожного етапу.

Наприклад у публікації Гуріна Н.В. представ-
лена модель організації аналітичної роботи щодо 
витрат, доходів та фінансових результатів під-
приємства, яка передбачає три стадії аналізу: 
планування, дослідження і підсумкова, у розрізі 
яких виділяють шість основних етапів. А саме, 
під час планування на першому етапі визнача-
ють мету та основні задачі аналізу, його об’єкт 
та суб’єкти; на другому етапі – засоби і способи 
проведення аналізу та призначення відповідаль-
них осіб. В результаті реалізації даних заходів 
на підприємстві розробляють план та програму 
аналізу [1]. 

Стадія дослідження охоплює: третій етап – 
формування та систематизацію інформаційного 
забезпечення аналітичного дослідження (роботи); 
на четвертому етапі відбувається безпосередній 
аналіз показників витрат, доходів та фінансо-
вих результатів у розрізі видів діяльності; на 
п’ятому – визначається вплив чинників на рівень 
кінцевих показників. Зовнішні чинники не зале-
жать від діяльності підприємства, але можуть 
значно вплинути на величину прибутку, проте 
внутрішні чинники прямо залежать від органі-
зації роботи самого підприємства. Вони можуть 
впливати на формування прибутку підприємства 
як безпосередньо, так і опосередковано.

На підсумковій стадії шостий етап узагаль-
нення результатів аналізу і на основі цього на 
сьомому етапі розробляють заходи, що сприяють 

підвищенню ефективності роботи підприємства 
шляхом виявлення резервів збільшення доходів 
та зменшення витрат.

Крім того, для підвищення ефективності 
управління формуванням і розподілом прибутку 
підприємства доцільно вирішувати завдання по 
зростанню обсягів діяльності підприємства, опти-
мізації витрат, підвищення продуктивності праці 
та ефективності використання його матеріально-
технічної бази.

Висновки з проведеного дослідження. При-
буток є однією з основних економічних категорій, 
пов'язаних із діяльністю підприємства. Значна 
роль цієї категорії визначається тим, що вона 
характеризує основну мету підприємницької ді-
яльності виробничого підприємства.

Прибутковість підприємств за економічною 
сутністю пов'язана з отриманням прибутку та 
оцінюється різноманітними його зв'язками з по-
казниками капіталу, витрат, доходів, які є голо-
вними орієнтирами і водночас критеріями стану 
та ефективності виробництва. 

У процесі формування прибутку відобража-
ються всі сторони виробничо-господарської ді-
яльності підприємства: рівень використання 
основних і оборотних коштів, технології, органі-
зації виробництва і праці.

Для підвищення ефективності аналізу при-
бутку слід звертати увагу на чіткість і послідов-
ність організації аналітичного дослідження, яка 
може бути структурована за етапами згідно об-
ґрунтованої моделі.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Протягом останніх двох десятирічь однією з кон-
цепцій, що мала найбільш динамічний розвиток 
стала концепція управління ланцюгами поставок 
(Supply Chain Management, SCM). Остання зна-
ходиться на стику маркетингу, менеджменту і 
логістики. Більшість досліджень концентрують 
увагу на стратегічному рівні управління ланцю-
гами поставок, а саме вказують на важливість 
координації традиційних бізнес-функцій в серед-
ині певної компанії та за її межами в рамках 
ланцюга поставок. Результатом такої діяльнос-
ті є покращення довгострокових показників як 
для кожної окремої компанії-учасника, так і для 
ланцюга поставок в цілому. При цьому концепція 
SCM все частіше концентрується на управлінні 
взаємовідносинами з постачальниками і парт-
нерами через призму інтересів кінцевих спожи-
вачів. Це дає нам підставу вважати управління 
ланцюгами поставок важливим елементом при 
розробці стратегії фірми, особливо її маркетин-
гового аспекту (орієнтація на ринок і на клієнта) 

в умовах сучасного мережевого підходу до ве-
дення бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасній науці дослідження функціональних 
аспектів управління ланцюгами поставок отри-
мало багатий теоретичний базис, здебільшого за-
вдяки науковому доробку американських авто-
рів, серед яких варто виділити роботи Д. Хьюза, 
С. Коена, С. Чопра, М. Крістофера, Дж. Айєрса, 
Д. Ламберта. В Україні дослідженню координації 
матеріально-інформаційних потоків присвячені 
праці таких авторів як О.М. Сумець, І.В. Паламар-
чук, Д.О. Пруненко, Є.В. Крикавський, Т.В. Нако-
нечна, О.І. Платонов.

Формулювання цілей статті. Мета досліджен-
ня полягає в доведенні пріоритетності концепції 
управління ланцюгами в умовах загострення 
конкуренції, що стало наслідком глобалізації сві-
тової економічної системи, активного розвитку 
цифрової віртуальної економіки. 

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Успішне функціонування суб’єктів економічних 
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відносин в умовах ринків з відносно інтенсивними 
показниками конкуренції, їх потенціал щодо по-
силення своїх ринкових позицій обумовлюється, 
перш за все, ціновими та якісними параметрами 
продукції, яку дані суб’єкти виробляють. Однак, 
слід зазначити, що необхідною умовою  належ-
ного рівня конкурентоспроможності продукції 
підприємств виступає ефективна організація та-
ких процесів як бізнес-планування, закупівля, 
виробництво, зберігання, збут. В умовах сучас-
ного бізнес-середовища ключовими факторами 
успіху є швидкість, ефективність та прозорість. 
Ефективне управління технологічним та робочим 
процесами, покликане зміцнити становище під-
приємства, дозволяючи отримати вигоду з усіх 
функціональних просторів: від сфери поставок 
(в контексті збільшення прибутковості шляхом 
оптимізації нормативних показників та аутсор-
сингу оборотних фондів) до боротьби за спожива-
чів шляхом запровадження ефективних методів 
розподільчої логістики.

Глобалізація ринків сировини та продукції ви-
сокої доданої вартості, розвинута система світо-
вого перерозподілу продукту науково-технічної 
еволюції (обладнання, технологій та інших не-
матеріальних активів) вимагає від суб’єктів біз-
нес-середовища цілісного підходу до планування 
та оптимізації логістичних мереж. Безсумнівно, 
клієнт-менеджмент відповідно має розвиватися 
та інтегруватися. Це означає, що перед управ-
лінцями сьогодні постає нетривіальне завдання 
знаходження шляхів ефективного поєднання 
потрібних операційних перебудов, націлених на 
зниження витрат, з усталеними вподобаннями 
своїх клієнтів, як правило, скептично налаштова-
них на непередбачувані зміни [9]. Пошук компро-
місів між конфліктуючими цілями передує у часі 
розробці збалансованих заходів реалізації про-
екту. Їх сутність не повинна суперечити прин-
ципу: найкраще – ворог хорошого. Менеджери, 
які несуть відповідальність за прийняття рішень 
стосовно імплементації програмних елементів, 
мають взяти до уваги всі «за» і «проти» [7].

Сьогодні корінного значення для підприємств-
учасників ланцюга поставок набуває розуміння 
факту, що найслабша ланка в ланцюгові визна-
чає рівень загального успіху на ринку. «Продук-
тивність ланцюгів поставок безпосередньо ви-
значає продуктивність підприємства» зазначає 
Д. Ламберт [6]. Технічно це можна пояснити на 
прикладі принципу компенсації в плануванні1. 
Традиційно він пояснював особливості лише вну-
трішнього середовища підприємства. На сьогод-
ні поняття розширилося і включає внутрішні та 
зовнішні ланцюги поставок. Вочевидь, дана си-
туація вимагає підвищеної уваги до можливос-
тей колаборації між підприємствами-учасниками 
ланцюгів поставок з метою переміщення «вузь-
кого місця» на вищий рівень якості виконуваних 
функцій в рамках окремо взятого ланцюга.

В результаті, всі підприємства стикаються з 
необхідністю постійного та ефективного плану-
вання і точного контролю матеріальних та ін-

формаційних потоків, починаючи з закупівель і 
закінчуючи реалізацією. Як ілюстрація, збутові 
плани часто складаються з використанням неа-
декватних прогнозних очікувань та з упущенням 
оцінки їх здійсненності, в підсумку підприємства 
потрапляють в ситуацію необхідності управління 
надлишковими запасами або витратного стиму-
лювання «вузьких місць». Крім цього, виробни-
цтво і закупівельна діяльність часто не здатні 
гнучко відповідати на флуктуації попиту [11]. Як 
наслідок, на виході підприємства мають гірші у 
порівнянні з очікуваними результати та накопи-
чення надлишкових потужностей.

Відтак, все частіше менеджерам доводиться 
шукати відповіді на питання:

• як створити послідовний баланс між ло-
гістичним простором (можливості зберігання, 
виробництва та транспортування тощо) та про-
стором попиту, приймаючи до уваги виробничі 
графіки, витрати та рівень сервісу;

• яким чином і в який момент часу логістич-
ний простір має бути збільшений або зменше-
ний [4].

Передові організації стратегічно вирішують 
дані питання, організовуючи процес планування 
з оглядом на особливості своїх партнерів і вза-
ємовідносин з ними. Таким чином, відбувається 
реалізація тактики тривалого покращення послі-
довності та прозорості управління бізнес проце-
сами, націленого на виявлення й усунення «вузь-
ких місць» і зволікання. Головним викликом в 
даному контексті є факт необхідності економічно 
обґрунтованої і гнучкої інтеграції даних віднос-
но партнерів (постачальників, логістичних про-
вайдерів, дистриб’юторів тощо) у власні системи 
планування закупівлі, виробництва, збуту, тран-
спортування та, відповідно, створення уніфікова-
них, заснованих на консенсусі планів [1].

З метою розвитку розуміння провідної ролі 
управління ланцюгами постачань, як визначаль-
ної ланки системи бізнес-процесів підприємств, 
суттєвого значення набуває перехід від широ-
ко розповсюдженого функціонального підходу 
дослідження ланцюгів постачань до процесно-
орієнтованого способу мислення та бачення. На 
рисунку 1 різниця між зазначеними підходами 
представлена графічно. 

Вплив процесно-орієнтованого бачення успіху 
підприємства не може бути виявленим інакше 
ніж через спостереження практики операційної 
діяльності. Це підтверджується науковими до-
слідженнями, які вивчають фактори, що мають 
значний вплив на успіх компанії, і демонструють 
факт безпосередньої та тісної залежності успіху 
на ринку від спостереження та вдосконалення 
ключових бізнес-процесів [8; 2]. 

В даному контексті варто зазначити, що з 
точки зору підвищення інтенсивності конкурен-
ції, як результату зростаючої глобалізації, еко-
номічних криз тощо, суб’єкти бізнес-середовища 
прагнуть отримувати вигоду з кожної потен-
ційної можливості для підвищення своєї еконо-
мічної стійкості і, зрештою, оптимізації проце-

1 Відповідно до принципу компенсації в плануванні, скоординований потік заходів на підприємстві вимагає тривалої взаємозалежної координації 
збутового потенціалу, виробничих потужностей, умов забезпечення запасами тощо. З часом, це призводить до обмежень щодо можливих змін у 
певному функціональному просторі, що перешкоджає кількісному і якісному розвитку інших функціональних просторів через взаємозалежність.
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су створення вартості. Щоправда, дані зусилля 
неминуче супроводжуватимуться характерною 
проблемою: оптимізація в окремій сфері (напри-
клад, шляхом зниження запасів) матиме лише 
обмежений ефект, якщо рух в певному напря-
мі (наприклад, збільшення/зменшення обсягів 
закупівлі) не буде відповідно скоординованим і 
пристосованим до змінних ринкових умов [10]. Як 
наслідок, загальні потоки матеріалів та інформа-
ції повинні досліджуватися в контексті засобу 
реального підвищення ефективності. Даний умо-
вивід доводить необхідність виявлення і усунен-
ня найслабших ланок ланцюгів постачань.

Як правило, на заваді практичної реалізації 
вищезазначеної стратегії управлінської діяль-
ності стають дві перешкоди: 

по-перше, необхідність організації проведен-
ня міжвідомчих заходів – ізольований аналіз та 
оптимізація неефективні, натомість необхідно 
налагодити координацію локальних аналогів; 

по-друге, заходи операційного поліпшення і 
скорочення видатків підпадають під категорію 
конфліктуючих цілей і тому мають розглядатися 
одночасно.

В даному контексті, метою вищого рівня є 
досягнення балансу запасів, виробничих і тран-
спортних потужностей (сторона пропозиції) та 
потреб споживачів (сторона попиту). Іншими 
словами, основна мета полягає в тому, щоб ви-
значити, де і коли сторона пропозиції повинна 
бути зменшена або збільшена для того, щоб за-
довольняти сторону попиту настільки чітко та 
оперативно, наскільки це можливо. Відповід-
ний контроль і координація ланцюга постачань 
у формі робочих, матеріальних та інформацій-
них потоків може бути спрощеним та названим 
"управлінням ланцюгами поставок" (“Supply 
Chain Management”(SCM)). Це має допомогти 
підприємству успішно конкурувати з ланцюгами 
постачань конкурентів.

Представлені попередніми науковими дослі-
дженнями погляди на підходи до управління лан-
цюгами постачань традиційно виходили з припу-
щення, що їх учасники є партнерами з конкретно 
вираженою матеріальною формою (підприємства 
й інші юридичні особи, фізичні особи). Відносно 
недавні тенденції становлення бізнес-процесів 

призвели до створення численних, так званих, 
віртуальних мереж, в яких конструкція віртуаль-
ного підприємства являє собою координаційний 
центр, або, іншими словами, тимчасове злиття 
ключових компетенцій залучених підприємств [5]. 
Функціонуючий таким чином об’єкт сприймається 
клієнтом у вигляді єдиного блоку. При цьому, вну-
трішньо віртуальному підприємству не характер-
не злиття юридичних і організаційних структур. 
Лінійна, традиційна модель ланцюга постачань 
трансформувалася, що показано на рисунку 2.

Досліджувана трансформація виходить за рам-
ки фізичних кордонів ринку та входить до гло-
бальної та швидко еволюціонуючої цифрової еко-
номіки. З розвитком засобів інтернет-комунікації 
та виникненням нової ролі інформаційних техно-
логій як каталізатору нових стратегій, підприєм-
ства опинилися в ситуації необхідності одночас-
ного вирішення стратегічних викликів і проблем 
управління. В минулому бізнес-стратегії визна-
чали вектор розвитку інформаційних технологій, 
сьогодні ж ІТ запроваджуються з метою створен-
ня можливостей для нових бізнес-моделей.

Обмін інформацією в режимі реального часу 
та інтерактивні можливості Інтернету зміни-
ли ділове середовище, оскільки тепер клієнти 
та інші підприємства мають кращий доступ до 
альтернативних товарів та послуг. Таким чином, 
створені нові канали розподілу пропонують нові 
способи оптимізації процесів створення вартості 
та одночасно дозволяють зробити взаємозв’язки 
прозорішими. Переможцями в цих мережах вір-
туальних цінностей будуть ті, хто має більш 
швидкий доступ до інформації та ресурсів, і в 
той же час здатні генерувати відповідні стратегії 
конкуренції та постачання.

В даний час дослідження процесів і законо-
мірностей сфери SCM є невід’ємною частиною 
освіти в області бізнес адміністрування всього 
світу. Сучасні тенденції розвитку конкурентно-
го середовища визначають актуальність вивчен-
ня SCM як дисципліни. Британський професор 
М. Кристофер зазначає: «Передові підприємства 
зосереджені на рівні конкурентоспроможності 
ланцюгів поставок через їх потенціал до створен-
ня вартості при одночасному зниженні витрат. 
Вони усвідомили, що справжня конкуренція – це 

Рис. 1. Схематичне представлення функціонального  
і процесно-орієнтованого бачення
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не бізнес проти бізнесу, а, радше, ланцюг поста-
вок проти ланцюга поставок» [3].

Підтвердженням цих слів є зростаючий попит 
на знання в області SCM, який задовольняєть-
ся низкою пропозицій у вигляді магістерських 
освітніх програм в таких закладах освіти як:

• Массачусетський технологічний інститут та 
Університет Південної Флориди в США;

• Монреальска вища комерційна школа та 
Університет Британської Колумбії в Канаді;

• Університет логістики Кюне в Німеччині;
• бізнес школи KEDGE та ESSEC у Франції;
• Університет Бокконі в Італії;
• Віденський університет економіки і бізнесу 

в Австрії;
• Роттердамський університет Erasmus і Ма-

астрихтський університет в Нідерландах;
• Бізнес школа в Копенгагені в Данії.
На практиці загальна картина схожа: упро-

довж останніх 15 років, з одного боку, помітно 
зросла важливість логістичних процесів у бізне-
сі, з іншого боку, однак, міжгалузева та інтегро-
вана концепція поглядів на ланцюги постачань 
вийшла на перший план. В минулому була до-
мінуючою вертикальна концепція представлення 
пов’язаних процесів у сфері закупівель, вироб-
ництва, складування та логістики. Як результат, 
зазначена зміна парадигми допомогла міцно впи-
сати сферу управління ланцюгами постачань в 
послідовність бізнес-процесів.

На наш погляд, Паламарчук І.В. правий, коли 
говорить, що тільки в недавньому минулому біз-
нес визнав, який важливий вплив може мати 
менеджмент ланцюга постачання у досягненні 
конкурентних переваг [12]. У зв’язку з цим, все 

більша кількість підприємств почали запрова-
дження таких нових для галузі корпоративного 
управління посад, як головний розпорядник з 
поставок (CSCO) або директор ланцюгів поста-
чань, який часто звітує безпосередньо перед ви-
конавчим директором (CEO) або президентом. 
Також, починаючи з 2003 року, почав функці-
онувати спеціальний веб-сайт, а в 2004 поба-
чив світ перший випуск відповідного журналу, 
який призначений спеціально для керівників у 
галузі управління ланцюгами постачань під на-
звою Chief Supply Chain Officer Insights (www.
cscoinsights.com). В подальшому аналогічного 
прикладу наслідували засновники таких, при-
свячених логістиці та SCM, журналів як: Supply 
Chain Technology News, Logistics Today і Material 
Handling Management and Industry Week. В Укра-
їні тенденції даної тематики висвітлюються в 
журналах «Дистрибуція і логістика». Також 
агентство Eyefortransport організовує щорічну 
конференцію, присвячену проблемам і перспек-
тивам розвитку менеджменту ланцюгів поста-
чань, відому як Головний форум розпорядників з 
поставок (www.eft.com).

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
світового досвіду функціонування підприємств 
дозволяє стверджувати, що концепція управлін-
ня ланцюгами постачань в системі менеджменту 
підприємств набуває пріоритетного значення, що 
зумовлено впливом на бізнес-структури проце-
сів трансформації бізнес-середовища. Серед них: 
зміна умов конкуренції, викликана глобалізацією 
світових ринків сировини, готової продукції, ін-
формації; віртуалізація економіки, що спричине-
на бурхливим розвитком ІТ-технологій.

Рис. 2. Розвиток структури віртуальних підприємств
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THE CONCEPT OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  
IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM  
THROUGH THE PRISM OF WORLD EXPERIENCE

Summаry
The article is devoted to determining the place of the supply chain management concept in the modern paradigm of 
enterprise management. It proves the priority of this concept as an approach to the organization of business processes 
in the increasing market competition framework. The usage principles of the supply chain management concept in the 
context of markets` intensive globalization and the economy virtualization have been formalized.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  
ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»»

У статті визначено поняття прибутку і прибутковості як економічних категорій. Розглянуто аналіз фінансових резуль-
татів діяльності підприємства. Проаналізовано динаміку показників рентабельності підприємства та ділової активності. 
Ключові слова: прибутковість підприємства, рентабельність підприємства, ділова активність, показник.

Постановка проблеми. В ринкових умовах 
прибуток складає основу економічного розвитку 
будь-якого господарського суб’єкта незалежно 
від сфери його діяльності. Зростання прибутку 
створює фінансову базу для розширеного від-
творення, вирішення соціальних та матеріаль-
них потреб трудового колективу і, як наслідок, 
є основою розвитку ринкової економіки. Якісний 
аналіз прибутковості підприємства дає змогу 
знайти найбільш витратні та збиткові осередки у 
діяльності підприємства, а також найбільш при-
буткові види діяльності та можливі шляхи роз-
витку та удосконалення. Тому вкрай важливо 
проводити цей аналіз за ефективною та резуль-
тативною методикою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання прибутковості підприємства висвітлені у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних до-
слідників, серед яких слід відзначити А.Д. Шере-
мета, А.М. Поддєрьогіна, В.В. Ковальова, В.П. Сав-
чука, Г.В. Савицьку, Г.Г. Кірейцева, Дж.К. Ван 
Хорна, Є.Ф. Брігхема, І.О. Бланка, М.Д. Білика, 
С.Ф. Покропівного та багатьох інших. Однак сьо-
годні у цьому напрямі дослідження залишається 
ще багато дискусійних питань, що мають простір 
для подальшого вивчення та обговорення. Саме 
це зумовило актуальність теми дослідження та 
визначило її мету.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення та обґрунтування підходів до підвищення 
прибутковості діяльності підприємства на основі 
аналізу прибутковості та ділової активності під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прибутковість підприємства є складною та бага-
тогранною економічною категорією, що одночас-
но характеризує як одержані результати діяль-
ності підприємства, так і можливості отримувати 
прибуток у майбутньому. Тому під прибутковіс-
тю варто розуміти стійке економічне явище, що 
проявляється як підтверджена здатність підпри-
ємства генерувати позитивний фінансовий ре-
зультат від здійснення як основної, так і всієї 
господарської діяльності, який полягає у переви-
щенні доходу над здійсненими витратами в роз-
мірі, достатньому для ефективного подальшого 
функціонування [2]. 

На сучасному етапі метою кожного підпри-
ємства різних форм власності є одержання 
прибутку, який є критерієм ефективності його 
господарської діяльності, важливим джерелом 
задоволення соціальних потреб суспільства, ру-
шійною силою економічного розвитку держави, 
основним джерелом формування фінансових ре-
сурсів [5]. 

Саме тому прибуток є центральною категорі-
єю в економіці кожного суб’єкта господарювання, 
це найважливіша фінансова категорія, що відо-
бражає позитивний фінансовий результат госпо-
дарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва. Його розподіл має 
безпосередній вплив на суспільно-економічну 
формацію і свідчить про рівень та якість виро-
бленої продукції, стан продуктивності праці, рі-
вень витрат і собівартості [9].

Аналіз фінансових результатів і рентабель-
ності є одним із найважливіших напрямків оці-
нювання ефективності виробничо-фінансової ді-
яльності підприємства. Основним інформаційним 
матеріалом для його виконання є звіт про фінан-
сові результати (Форма № 2), у якому прибутки 
(збитки) поділяються за видами діяльності під-
приємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності під-
приємства проводять за даними таблиці 1.

Чистий прибуток впродовж досліджува-
ного періоду мав різноспрямований характер. 
У 2014 році він підвищився порівняно з 2013 р. 
на 10999 тис грн. Однак, у наступні роки підпри-
ємство отримало збиток, розмір якого з кожним 
роком підвищувався, що вважається негативною 
тенденцією й свідчить про необхідність запропо-
нування заходів зі зниження збитковості й ви-
ходу на рівень прибутковості.

Динаміка чистого прибутку (збитку) пред-
ставлена на рисунку 1.

Проаналізуємо динаміку показників рента-
бельності підприємства. Отримані значення по-
казників рентабельності ПАТ «Харківський 
машинобудівний завод «Світло шахтаря»» у ди-
наміці за 5 років представлено у таблиці 2.

Результати розрахунків показників рента-
бельності показують, що рентабельність про-
дукції підприємства упродовж 2013-2017 рр. має 
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Таблиця 1
Аналіз фінансових результатів діяльності  

ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»» у 2013-2017 рр.

Стаття
Значення за роками

2013 2014 2015 2016 2017
Чистий дохід від реалізації продукції  
(товарів, робіт, послуг) 549314 503897 400215 695268 872153

Собівартість реалізованої продукції  
(товарів, робіт, послуг) 395388 379576 289922 609185 765724

Валовий: прибуток 153926 124321 110260 86083 106429
Інші операційні доходи 68193 61948 248681 112532 48405
Адміністративні витрати 31828 32912 59216 54495 62756
Витрати на збут 5268 6008 9860 5329 16033
Інші операційні витрати 76195 68677 307652 181931 87181
Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток (збиток) 108828 76672 -17787 -43140 -11136

Інші фінансові доходи 9720 30783 148 4616 1622
Інші доходи 0 0 0 0 433
Фінансові витрати 13148 31585 22873 2640 2641
Інші витрати 0 0 0 0 49296
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток (збиток) 105400 77870 -40512 -41164 -61018

Витрати (дохід) з податку на прибуток -35052 3477 2564 3910 -1442
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 70348 81347 -37948 -37254 -62460

тенденцію до зниження. У 2013-2014 рр. суттєво 
знизилася як рентабельність оборотних акти-
вів, так і рентабельність необоротних активів, а 
у 2015-2017 рр. підприємство характеризується 
збитковістю необоротних й оборотних активів.

Валова та чиста рентабельність також суттє-
во знижаються на протязі аналізованих років.

Підсумовуючи результати розрахунків, 
можна сказати, що рівень використання наяв-
них ресурсів у процесі виробництва та реаліза-
ції продукції, робіт, послуг є впродовж 5 років 
має тенденцію до зниження, що потребує за-
провадження заходів з підвищення рівня при-
бутковості.

В умовах дефіциту ресурсів проблеми ефек-
тивного розподілу та використання ресурсів 

підприємств виходять на одне з перших місць. 
Основним інструментом для оцінки ефективнос-
ті використання ресурсів підприємства в умовах 
нестабільної економіки є оцінка й аналіз ділової 
активності суб’єкта господарювання. 

Рівень ефективності й інтенсивності викорис-
тання ресурсів підприємства характеризують 
показники рентабельності й оборотності коштів 
і їхніх джерел.

Аналіз ділової активності підприємства поля-
гає в дослідженні рівня й динаміки різноманіт-
них показників, зокрема коефіцієнтів оборотності 
й тривалості одного обороту різних видів активів 
і пасивів тощо (таблиця 3).

Коефіцієнти оборотності показують кількість 
оборотів відповідних видів активів і пасивів про-
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Рис. 1. Динаміка чистого прибутку (збитку) у 2013-2017 рр.
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Таблиця 2
Динаміка показників рентабельності  

ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»»

№ Показник
Значення за роками

2013 2014 2015 2016 2017
Витратні показники

1 Рентабельність (збитковість) продукції (товарів, 
робіт, послуг) 38,93 32,75 38,03 14,13 13,90

2 Рентабельність (збитковість) операційної діяльності 21,39 15,74 -2,67 -5,07 -1,20
3 Коефіцієнт окупності виробничих витрат 71,98 75,33 72,44 87,62 87,80

Ресурсні показники
4 Економічна рентабельність (збитковість) 8,45 8,34 -3,04 -2,53 -4,08
5 Рентабельність (збитковість) власного капіталу 10,77 11,08 -4,69 -4,54 -8,11
6 Рентабельність (збитковість) залученого капіталу 40,06 34,26 -8,72 -5,75 -8,21
7 Рентабельність (збитковість) необоротних активів 29,40 36,27 -14,99 -14,27 -27,00
8 Рентабельність (збитковість) оборотних активів 11,93 10,86 -3,83 -3,09 -4,81
9 Коефіцієнт окупності активів 151,47 193,63 311,58 211,39 175,68
10 Коефіцієнт окупності власного капіталу 118,86 145,75 202,20 117,99 88,35

Дохідні показники

11 Валова рентабельність (збитковість) реалізації 
продукції 28,02 24,67 27,55 12,38 12,20

12 Чиста рентабельність (збитковість) реалізації 
продукції 12,81 16,14 -9,48 -5,36 -7,16

13 Рентабельність (збитковість) доходу від операційної 
діяльності 19,81 15,22 -4,44 -6,20 -1,28

Таблиця 3
Результати аналізу ділової активності  

ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»»

№ Показник
Значення за роками

2013 2014 2015 2016 2017
Вихідні дані, тис. грн

1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 549314 503897 400215 695268 872153

2 Собівартість реалізованої продукції 395388 379576 289922 609185 765724
3 Середньорічна вартість капіталу 832043 975692 1246998 1469756 1532160
4 Середньорічна вартість необоротних активів 239282 224290 253100 261153 231321
5 Середньорічна вартість оборотних активів 589620 748860 991869 1206659 1299375
6 Середньорічна вартість запасів 104413 111613 155508 200261 222387
7 Середньорічна вартість готової продукції 3579 11171 33846 25266 4179

8 Середньорічна величина поточної дебіторської 
заборгованості 482142 632401 830106 1002966 1074886

9 Середньорічна вартість власного капіталу 652906 734442 809219 820353 770543

10 Середньорічна величина кредиторської 
заборгованості 123112 171347 276829 388998 478315

Показник ділової активності
11 Загальний коефіцієнт оборотності капіталу 0,66 0,52 0,32 0,47 0,57
12 Фондовіддача необоротних активів, грн 2,30 2,25 1,58 2,66 3,77
13 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,93 0,67 0,40 0,58 0,67
14 Тривалість одного обороту оборотних активів, дні 386 535 892 625 536
15 Коефіцієнт оборотності запасів 3,79 3,40 1,86 3,04 3,44
16 Тривалість одного обороту запасів, дні 95 106 193 118 105
17 Коефіцієнт оборотності готової продукції 153,50 45,11 11,82 27,52 208,72
18 Тривалість одного обороту готової продукції, дні 2 8 30 13 2

19 Коефіцієнт оборотності поточної дебіторської 
заборгованості 1,14 0,80 0,48 0,69 0,81

20 Тривалість одного обороту поточної дебіторської 
заборгованості, дні 316 452 747 519 444

21 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,84 0,69 0,49 0,85 1,13
22 Тривалість одного обороту власного капіталу, дні 428 525 728 425 318

23 Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 3,21 2,22 1,05 1,57 1,60

24 Тривалість одного обороту кредиторської 
заборгованості, дні 112 163 344 230 225
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тягом календарного року. Їх збільшення (і, від-
повідно, скорочення тривалості одного обороту) 
свідчить про прискорення оборотності активів 
і пасивів, а отже, зростання ділової активності 
підприємства. Тривалість одного обороту поточ-
ної дебіторської заборгованості у 2017 р. 444 дні, 
а кредиторської заборгованості – 225 днів, що 
означає, що з підприємством контрагенти розра-
ховуються повільніше, ніж підприємство розра-
ховується зі своїми кредиторами.

Отже, ділова активність підприємства визна-
чається оборотністю активів та рентабельністю. 
За умови прискорення оборотності активів під-
приємство має можливість вивільнити з обороту 
певну суму оборотних коштів, а при уповільненні 
оборотності виникає необхідність в додатковому 
їх залученні для обслуговування тієї ж самої 
суми обороту.

Прибутковість підприємства може бути від-
новлена шляхом:

– обґрунтованого зниження суми запасів і ви-
трат;

– прискорення оборотності капіталу в поточ-
них активах;

– поповнення власного оборотного капіталу за 
рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Таким чином, результати аналізу дозволя-
ють зробити висновок про наявність першої ста-
дії кризового стану підприємства у 2017 році. 
У зв’язку з чим необхідно проводити заходи 
щодо економічного і фінансового оздоровлення.

Висновок з проведеного дослідження. При-
буток є однією з найважливіших економічних 
категорій, основною та обов’язковою умовою роз-
ширеного відтворення та функціонування підпри-
ємства, забезпечення його конкурентоспромож-
ності на ринку. Завданням кожного підприємства 
різних форм власності є одержання прибутку, 
який є критерієм ефективності його господар-
ської діяльності. Проведений аналіз прибутковості 
ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світ-
ло шахтаря»» показав, що з 2015 року підприєм-
ство працює збитково. Рівень використання наяв-
них ресурсів у процесі виробництва та реалізації 
продукції, робіт, послуг у впродовж 5 років має 
тенденцію до зниження. Підприємству необхідно 
запровадити заходи з підвищення рівня прибутко-
вості, оскільки існують загрози банкрутства.
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Постановка проблеми. Однією з визначальних умов прогресу суспільства є формування та роз-
виток економіки знань. Саме людські знання, а 
не матеріальні засоби виробництва, є визначаль-
ним чинником конкурентоспроможності, запору-
кою економічного розвитку та інструментом за-
доволення постійно зростаючих потреб людства. 
Перехід економіки до інноваційної фази розви-
тку пов’язаний з посиленням ролі теоретичного 
знання, розвитком високотехнологічних галузей 
та сфери послуг, впливом інформаційних мере-
жевих технологій (Інтернет). Перераховані тен-
денції вимагають ретельного дослідження теоре-
тичних аспектів економіки знань та доцільного їх 
застосування на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика формування та розвитку еконо-
міки знань цікавила вчених ще з античних часів. 
У працях Сократа, Платона, Аристотеля, Е. Кан-
та, Г. Гегеля стверджується, що у знаннях нако-
пичується суспільна потужність людини. А. Сміт 
наголошував на важливості професій, що ство-
рюють «економічно корисні знання». Д. Рікардо 
обґрунтовував відставання країн в економічному 
розвитку «нестачею освіти в усіх верствах на-
роду» [4, с. 89]. К. Маркс наголошував, що «ро-
боча сила працівника є товаром, а не капіталом, 

капіталом вона стає після продажу» [3, с. 428] 
та виділяв матеріальні і духовні продуктивні 
сили. Духовні продуктивні сили – це не лише 
пізнавальна, конструктивна діяльність, але й 
продуктивні сили «у формі знань». А. Маршалл 
розглядав знання як необхідний фактор здій-
снення підприємницької діяльності. М. Кондра-
тьєв пов’язував перехід до нового циклу з хви-
лею нововведень. Мірою економічної цінності 
сукупності навичок працівника Г. Беккер вва-
жав людський капітал – «сукупність вроджених 
здібностей і набутих знань, навичок і мотивацій, 
ефективне використання яких сприяє збільшен-
ню доходу та інших благ» [6]. Д. Белл підкрес-
лював, що головною рисою постіндустріального 
суспільства є «теоретичні знання як джерела 
нововведень і формулювання політики» [7, с. 12]. 
Дж. Мінцер, розрахувавши норми віддачі від 
освіти, довів, що внутрішня норма віддачі пря-
мопропорційно залежить від змінної освіти. 
Е. Денісон доводив, що різниця в оплаті праці 
на 60% визначається рівнем освіти і на 40 % ін-
дивідуальними здібностями. Вчений писав, що 
на економічне зростання впливають не стільки 
кількість факторів, скільки їх якість, особли-
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во робочої сили. Проаналізувавши економічне 
зростання США у період з 1929 по 1982 роки, 
Е. Денісон дійшов до висновку, що найголовні-
шим чинником продуктивності праці є освіта. 
Розрахунки Е. Денісона доводять, що протя-гом 
післявоєнного періоду приріст душового доходу 
у США становив 15-30% завдяки покращенню 
рівня освіти робочої сили [1]. В ході розвитку 
теорії «суспільства майбутнього» виникають такі 
поняття як «технотропне суспільство» (З. Бже-
зинский), теорія «третьої хвилі» (Е. Тоффлер), 
«інформаційна економіка» (М. Кастельс). Тер-
мін «економіка знань» ввів Ф. Махлуп, і якщо 
в 1962 році під цим словосполученням розуміли 
просто сектор економіки, то сьогодні даний тер-
мін використовується для визначення типу еко-
номіки, де знання відіграють вирішальну роль, 
а виробництво знань стає джерелом зростання.

Даній проблемі приділяли увагу й українські 
та російські вчені: В. М. Геець, В. П. Семиножен-
ко, В. Л. Макаров. Науковці довели: людський ка-
пітал, подібно будь-якому іншому капіталу, вини-
кає в результаті інвестування і протягом певного 
часового проміжку створює дохід. Ефект виникає 
у разі здобуття людиною освіти, результатом чого 
є продуктивна висококваліфікована робота, а та-
кож моральне задоволення від праці [2, с. 719]. 

Численні дослідження доводять, що економі-
ка знань не тільки забезпечує державу кваліфі-
кованими кадрами, але має вплив на розширене 
суспільне відтворення в його економіко-соціаль-
них та демографічних аспектах.

Деякі з припущень вчених активно впрова-
джуються високорозвинутими країнами: прово-
диться політика зі створення економіки, що ба-
зується на знаннях. Поряд з цим залишається 
багато невирішених питань, пов’язаних із окре-
мими аспектами формування та розвитку еконо-
міки знань, застосування досвіду високорозвине-
них країн у країнах напівпериферії.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розкритті сутності економіки знань 
та виявленні її ролі у розвитку країн «центру» та 
«напівпериферії» в межах ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобальна економіка являє собою нерівномірну 
за структурою та темпами розвитку систему, мо-
дель якої І. Валлерстайн представив у концепції 
«світ-система». Дана модель характеризується 
обмеженою у просторі та часі інтегрованою су-
купністю структурних одиниць; усі елементи 
структури мають економічні, політичні та інші 
взаємозв’язки, цим самим утворюючи внутрішній 
ієрархічний порядок. На думку І. Валлерстайна, 
«світ-система» – це альтернативна можливість 
організації матеріального світу, особлива одини-
ця аналізу горизонтальних зв’язків між історико-
географічними регіонами, економіками, спільно-
тами. Ієрархія «світ-системи» полягає у виділенні 
трьох зон: «центр – напівпериферія – перифе-
рія» [11]. Згідно з даною моделлю, до країн «цен-
тру» відносяться країни з високим рівнем соці-
ально-економічного та науково-технологічного 
розвитку, які володіють найважливішими моно-
поліями, є лідерами в політико-ідеологічній сфері 
та впроваджують економіку знань (у межах ЄС 

це Німеччина, Франція, Великобританія); краї-
ни «центру» перерозподіляють ресурси всереди-
ні системи та транслюють на неї свої культурні 
зразки. 

До країн периферії належать віддалені від 
«центру» економіки, для яких характерне тех-
нологічне відставання та низька продуктивність 
праці: країни Латинської та Центральної Аме-
рики, що розвиваються, країни Азії та Африки 
з традиційним індустріальним та доіндустріаль-
ним виробництвом. Периферія залежна від ядра 
та активно експлуатується ним.

Напівпериферія складається з народних гос-
подарств, що займають проміжне положення – 
актори, що піднялися з периферії та активно 
розвиваються, а також колишні лідери, що втра-
тили гегемонію (Іспанія, Португалія, Польща, 
Греція). Виконуючи роль компенсатора та амор-
тизатора, напівпериферія займає важливе місце 
у геополітичній структурі та системному пере-
розподілі ресурсів праці. Країни периферії та 
напівпериферії зберігають стратегію експортної 
орієнтації: постачають в країни «центру» нафту, 
газ, руду та інші природні ресурси. Хоча еко-
номіку країн напівпериферії характеризують як 
індустріальну, ці національні господарства часто 
виступають джерелом різних інноваційних змін. 
Тому формування та розвиток економіки знань 
має особливо актуальне значення. Здатність ге-
нерувати знання, впроваджувати та засвоювати 
передові технології має безпосередній вплив на 
динамічний розвиток економіки.

Науково-технічний прогрес і структурно-тех-
нологічні зміни в економіці стали підґрунтям ви-
никнення сучасної концепції економіки знань. Як 
зазначав Т. Шульц «освіта робить людей більш 
продуктивними, а охорона здоров’я зберігає ін-
вестиції в освіту і дає можливість виробляти» [6]. 
Послідовник Т. Шульца, Гері Беккер, розгляда-
ючи людський капітал – сукупність знань, умінь, 
навичок, – найважливішими витратами вважав 
інвестиції у навчання. Віддачу від цих інвести-
цій вчений розрахував як відношення доходів до 
витрат; в результаті дослідження було отримано 
12-14% річного прибутку [6]. За оцінками Світо-
вого банку, фізичний капітал в сучасній еконо-
міці формує 16% загального обсягу багатства 
кожної країни, природний – 20%, а людський ка-
пітал – 64% [10]. 

Для доіндустріальної економіки основним ре-
сурсом була земля, для індустріального суспіль-
ства – капітал, а для економіки знань головними 
ресурсами стають інформація і знання. Економі-
ка, заснована на знаннях, відрізняється від по-
передніх типів економіки такими рисами: 

• формування інформаційного суспільства;
• інтернаціоналізація та глобалізація еконо-

мік різних держав;
• розвиток системи сучасної освіти та її інте-

грація в міжнародну систему;
• збільшення долі ринку сфери послуг в за-

гальній структурі економіки держав (у 2017 році 
у сфері послуг Великобританії, Франції та Ні-
меччини зайнято 79,2%, 78,8%, 68,6% населення 
відповідно (рис. 1));

• підвищення витрат на наукові дослідження 
та освіту;
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• закон зростаючої віддачі – збільшення 
кількості учасників ринку та виробничих ресур-
сів не знижує віддачу від них після переходу че-
рез екстремум (що характерно для індустріаль-
ної економіки), а навпаки збільшує таку віддачу;

• ефекти мережі – цінність товару чи послу-
ги збільшується при збі-льшенні користувачів;

• безперервний розвиток та удосконалення 
інформаційно-комунікаційного середовища, пер-
сональних та корпоративних мереж;

• формування нових інноваційних структур: 
технопарки, технологічні платформи, класте-
ри, спеціальні економічні зони, бізнес-інкубато-
ри, венчурні фонди, а також інфраструктури та 
центри трансферту наукомістких технологій для 
функціонування всього вищеперерахованого.

Дана специфіка формування та використання 
знань безперервно оновлюється, завдяки чому 
економіка знань повсякчас виробляє та генерує 
нові інновації та перетворює нові знання на нові 
товари та послуги, що наділені необхідними спо-
живачеві сучасними якостями.

Економіка знань включає три сфери: освіту 
та навчання (що удоскона-люють людський капі-
тал), науково-дослідні та дослідно-конструктор-
ські розробки (НДДКР) та інновації, інформацій-
но-комунікаційні технології [5].

Економіку знань можна охарактеризува-
ти на основі оцінки загального обсягу витрат 
(сумарних інвестицій) на розвиток та розпо-
всюдження базових знань (освіта та НІОКР), а 
також за допомогою оцінки вкладу по доданій 
вартості галузей, що використовують знання 
(високотехнологічні галузі, оборонна промисло-
вість, тощо).

З рис. 1 можемо побачити, що відсоток ство-
рення ВВП сферою послуг в усіх країнах ЄС зріс 
у 2017 році, порівняно з 2010.

Слід відзначити, що з розвитком економіки 
знань у країнах «центру» та «напівпериферії» ЄС 
спостерігаються дві взаємопов’язані тенденції:

• у ВВП країн зростає доля сфери послуг, а 
долі сільськогосподарського та індустріального 
сектору – зменшуються;

• збільшуються вкладення у ВВП країни висо-
котехнологічних, наукомістких галузей економіки.

На меті у ЄС «покращити умови для іннова-
цій, досліджень та розробок» [10], зокрема, з ме-
тою «збільшення сукупних державних та при-
ватних інвестицій у дослідження та розробки до 
3% ВВП». У 2017 році у країнах ЄС витрати на 
дослідження та розробки становили від 0,44% до 
3,25% від ВВП (рис. 2).

Північні держави-члени Фінляндія та Шве-
ція не тільки найбільше витра-чали на розви-
ток НДДКР, а й мали найамбітніші національні 
цілі. Це пов’язано з тим, що у країнах північної 
Європи особливу увагу приділяють прикладним 
науковим дослідженням. Країни Скандинавії 
є світовими лідерами за деякими напрямками 
реалізації досягнень НТП на практиці: Шве-
ція займає передову позицію серед країн ЄС за 
кількістю роботів; Данія виробляє найкраще ви-
сокотехнологічне обладнання для харчової про-
мисловості; Фінляндія – безпрецедентний лідер з 
будівництва льодоколів. У 2017 році Данія трохи 
перевищила свою ціль в інвестуванні НДДКР на 
рівні 3% від ВВП, а Словаччина, Кіпр та Німеч-
чина наблизились до досягнення своїх цілей на 
рівні 1,2%, 0,5% та 3% відповідно. Рівень меншої 
інтенсивності вкладень у дослідження та розроб-
ки – нижче 1% – був зафіксований переважно у 
східних та південних державах-членах (країни 
«напівпериферії» ЄС). 

У країнах «центру» сконцентрована більша 
частина інтелектуального та технологічного 
потенціалу людства; в них зосереджені основні 
торгові обороти, інвестиційні потоки. Це при-
зводить до поляризації країн за рівнем роз-
витку людського капіталу, за його часткою в 
суспільному багатстві. Розглянемо в межах 
країн ЄС макроекономічні показники чинників 

 
Рис. 1. Відсоток сфери послуг у ВВП у 2010 та 2017 роках
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Рис. 2. Витрати на НДДКР у країнах ЄС (% від ВВП) [9]
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Австрія 8,754 417,566 47,7 5,2 5,6 23,383 11,3 8,61
Бельгія 11,491 493,7 45 5,2 6,4 33,094 11,4 8,71
Болгарія 7,101 56,94 20,4 4,5 4,1 5,939 10,8 6,8
Великобританія 64,769 2746,21 42,4 5,5 5,8 159,279 13,3 8,76
Греція 10,768 288,582 26,8 4  4 11,543 10,5 7,51
Данія 5,605 325,6 48,2 5,4 8,6 23,233 12,7 9,16
Естонія 1,251 37,1547 29,7 4,8 4,8 1,783 12,5 8,4
Ірландія 5,011 347,262 69,3 5,2 5,3 18,404 12,3 8,86
Іспанія 48,958 1777,18 36,3 4,7 4,3 76,418 9,8 8,35
Італія 62,137 2286,64 36,8 4,5 4,2 96,038 10,9 7,89
Кіпр 1,221 42,735 35 4,3 6,4 2,735 11,7 7,56
Латвія 1,944 49,9608 25,7 4,4 4,9 2,448 11,7 7,8
Литва 2,823 84,69 30 4,6 4,6 3,895 12,7 7,41
Люксембург 0,594 62,8452 105,8 5,2 4,1 2,576 12 8,37
Мальта 0,416 16,5984 39,9 4,6 8,3 1,377 11,3 7,88
Нідерланди 17,084 874,701 51,2 5,7 5,6 48,983 11,9 9,11
Німеччина 80,594 3900,75 48,4 5,7 4,9 191,136 13,2 8,9
Польща 38,476 1065,79 27,7 4,6 4,9 52,223 11,9 7,41
Португалія 10,839 313,247 28,9 4,6 5,3 16,602 8,9 7,61
Румунія 21,529 480,097 22,3 4,3 2,9 13,922 10,8 6,82
Словаччина 5,445 170,429 31,3 4,3 4,1 6,987 12,2 7,64
Словенія 1,972 63,4984 32,2 4,5 5,5 3,492 12,1 8,01
Угорщина 9,85 270,875 27,5 4,3 4,2 11,376 12 8,02
Фінляндія 5,518 233,411 42,3 5,5 7,2 16,805 11,2 9,33
Франція 67,106 2838,58 42,3 5,2 5,5 156,122 11,6 8,21
Хорватія 4,292 215,8 22,9 4,2 4,6 4,521 11,2 7,29
Чехія 10,674 357 33,5 4,8 4,1 14,66 12,3 8,14
Швеція 9,96 496,008 49,8 5,5 7,7 38,192 12,3 9,43

Джерело: складено автором на основі [8; 10].
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впливу на розвиток людського потенціалу за 
2017 рік.

Проаналізувавши показники, можемо відзна-
чити, що в країнах «центру ЄС» – Великобри-
танії, Німеччині, Франції, Нідерландах, тощо – 
високі макроекономічні показники та високий 
індекс економіки знань, тобто технології, ноу-хау 
сприяють розвитку цих країн; а в країнах напів-
периферії – Боглгарія, Румунія, Хорватія – ці 
показники значно нижчі, тому й виходить, що 
вони здебільшого є постачальниками ресурсів 
(в т.ч. й людських у вигляді дешевої робочої сили) 
для високорозвинених країн «центру». Відтак, у 
створенні економічного багатства досягають успі-
ху ті країни, у ВВП яких значну питому вагу 
складають знання, нематеріальні активи, великі 
обсяги інвестицій у освіту, науку. Саме вироб-
ництво знань є джерелом зростання економіки в 
розвинених країнах «центру». 

Скориставшись формулою кореляційного ана-
лізу (1) виявимо наявність зв’язку між показни-
ками вибірок.

r n
X X Y Y

x y

=
⋅ − ⋅ −

⋅

∑1

σ σ
               (1)

де r – коефіцієнт кореляції: -1<r<1 (при 
r=0 лінійної залежності між вибірками немає);

X X Y Y− ⋅ −  – сума центральних відхилень;
n – число спостережень;
σ

X
 σ

Y
 – середньоквадратичні відхилення Х та Y,  

що обчислюються за формулою

σ =
−∑( )X X

n

2

                   (2) 

У результаті обчислень у Microsoft Excel ми 
отримали високу залежність (0,849131), що свід-
чить про значний взаємовплив конкурентоспро-
можності та індексу економіки знань у країнах 
ЄС, тобто рівень розвитку інтелектуального ка-
піталу людства є одним з головних складових 
стратегії конкурентоспроможності при форму-
ванні економіки, що базується на знаннях.
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Серед взаємовпливаючих факторів також слід 
відзначити середні залежності (0,634012) між ін-
десом економіки знань та ВВП на душу населен-
ня і (0,608095) між індесом економіки знань та 
продуктивністю праці виробника, що пояснюєть-
ся тим, що чим краща у людей освіта, тим вищі 
показники продуктивності праці та ВВП на душу 
населення. Між чисельністю населення та індек-
сом економіки знань взаємозв’язку майже немає 
(0,011611), що свідчить про те, що кількість не 
завжди є запорукою якості. 

Досвід передових країн «центру» щодо фор-
мування та розвитку економіки знань не завжди 
може бути успішно застосований в інших кра-
їнах. Перед країнами «напівпериферії» стоїть 
задача створення соціальних механізмів вироб-
ництва та розповсюдження якісних знань, що за-
безпечить перехід до економіки знань.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити такі висновки:

Економіка знань – це закономірна, об’єктивно 
обумовлена, більш висока, порівняно з індустрі-
альною фазою, стадія розвитку суспільства. Пе-
рехід до цієї нової стадії неможливий без відпо-
відної економічної, механіко-технологічної бази. 
Звідси можна зробити висновок про те, що країни 
з недостатнім рівнем економічного розвитку і, від-
повідно з нерозвиненим сектором знань, не в змозі 
перейти до економіки, що базується на знаннях.

Взаємозв’язки між «центром» та «напівпе-
риферією» були сформовані під впливом між-
народного поділу праці: в країнах «центру» ЄС 
зосереджено високваліфіковані трудові ресурси, 
які запезпечують високі результати інтелекту-
альної праці, визначають напрямки науково-тех-
нічного прогресу. Ринки країн «напівпериферії» 
пропонують дешеву робочу силу та є місцем за-
родження проривних інновацій, які згодом екс-
портуються в країни центру. 

Подальші дослідження у даному напрямку 
будуть присвячені закону зростаючої віддачі в 
економіці знань на прикладі країн «центру» та 
«напівпериферії».
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та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

У статті висвітлено особливості сільського господарства як виду діяльності національної економіки. Досліджено чин-
ники, які впливають на формування витрат на аграрних підприємствах. Визначено основні шляхи зниження витрат 
на сільськогосподарських підприємствах. 
Ключові слова: витрати, сільське господарство, планування витрат, резерви зниження витрат.

Постановка проблеми. В умовах функціону-
вання ринкової економіки витрати відіграють 
дуже важливу роль і вважаються одним з ви-
рішальних чинників впливу на фінансові резуль-
тати суб’єктів господарювання.

У будь-якій державі, в будь-якому суспіль-
стві сільське господарство являє собою життєво 
необхідну галуззь народної економіки, оскільки 
зачіпає інтереси кожної людини, адже виробни-
цтво продуктів харчування – перша умова жит-
тя населення.

Для України, що перебуває на шляху до рин-
кової економіки, сільське господарство має до-
сить велике значення тому, оскільки воно є одні-
єю з найбільших галузей народного господарства. 
Тому проблема формування витрат на аграрних 
підприємствах є досить важливою, оскільки рі-
вень витрат на виробництво продукції є одним з 
найважливіших показників ефективності діяль-
ності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблему формування витрат на сільськогоспо-



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 75

4 (22), December 2018

дарських підприємствах досліджували у своїх 
наукових роботах Андрійчук В. Г. [1], Морщенко 
Т. С. [3], Борисова О. В. [2], Шутько Т. І. [4]. Вище 
згадані вчені досліджували їх особливості у сіль-
ськогосподарських підприємствах, які пов’язані 
з специфікою функціонування галузі сільського 
господарства.

Постановка завдання. На основі вищевикла-
деного можна сформувати наступні завдання до-
слідження:

– дослідження процесу формування витрат 
на підприємстві;

– аналіз особливостей сільського господар-
ства, порівняно з іншими галузями діяльності;

– визначення специфіки формування витрат 
на аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Витрати є досить важливим показником, тому 
що отримання будь-якого результату діяльності 
підприємств неможливе без здійснення витрат. 

Процес формування витрат виробництва є 
надзвичайно складним. На формування витрат 
впливає багато чинників, що мають безпосеред-
ній вплив на їх обсяг та динаміку у процесі здій-
снення господарської діяльності підприємства. Їх 
можна об’єднати в наступні групи:

1. Технологічна, що передбачає наявність 
інноваційних технологій, стан технологічного 
оснащення виробництва, обсяги фізичного й мо-
рального зношення устаткування, наявність не-
обхідної виробничої інфраструктури, наявність 
власної бази сировини, рівень матеріалоємності 
виробництва;

2. Організаційна, що включає рівень вер-
тикальної інтеграції підприємства, обсяг ви-
робництва підприємства, ступінь використання 
виробничої потужності підприємства, необхід-
ний досвід виробничої діяльності, організаційна 
структура підприємства, наявність тісних діло-
вих зв’язків із постачальниками і покупцями, 
близькість до сировинної бази та ринків збуту, 
кваліфікація персоналу підприємства;

3. Фінансово-економічна, що характеризує 
ступінь капіталомісткості виробництва, загаль-
ну вартість капіталу підприємства, вартість за-
лучення додаткових фінансових коштів, ціна 
матеріально, технічних і трудових ресурсів 
[4, с. 126-127].

Сільське господарство як галузь виробництва 
має багато особливостей, порівняно з іншими га-
лузями, що впливають на його функціонування 
в умовах ринкової економіки та мають вплив на 
формування його витрат. До таких особливостей 
належать:

1. Земля є найважливішим засобом вироб-
ництва. Процес створення нових земель майже 
неможливий, тому сільськогосподарське вироб-
ництво обмежене в можливостях екстенсивного 
розширення даного фактора; 

2. Ефективність виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, окрім кліматичних та погод-
них умов, залежить також від якості самої землі. 
Тому що у межах невеликих територій завжди є 
місце як кращі, так і гірші за своєю родючістю, 
розташуванням та рельєфом землі;

3. Важливою особливістю сільськогосподар-
ського виробництва є те, що виробництво досить 

сильно пов'язане з біологічними процесами. Це 
дуже обмежує процес виробництва межами пев-
ного періоду; 

4. На сільськогосподарське виробництво впли-
ває такий чинник, як сезонний характер вироб-
ництва, що призводить до сильного коливання 
цін на сільськогосподарську продукцію та до не-
рівномірності процесів формування доходів. 

5. Особливістю сільськогосподарських підпри-
ємств є й те, що їх продукція, як правило, довго 
не зберігаєтьсь без втрати своєї якості, що силь-
но впливає на утворення ціни на продукцію това-
ровиробника; 

6. Сільське господарство більше ніж будь-яка 
інша галузь виробництва, пов’язане з станом на-
вколишнього середовища. За деяких умов вироб-
ництва у сільському господарстві може завдава-
ти значної шкоди навколишньому середовищу;

7. У сільському господарстві процес виробни-
цтва продукції здійснюється на великих площах, 
що призводить до зайвих транспортних витрат;

8. Земля завжди виснажується в процесі її 
використання, проте, за певних умов вона може 
свою родючість як залишати на сталому рівні, 
так і підвищувати [3, с. 12-13].

Суттєвою особливістю обороту коштів у сіль-
ському господарстві є значна питома вага вну-
трішнього обороту продукції, коли готова про-
дукція однієї галузі слугує вихідним продуктом 
для іншої, тобто створена продукція дуже часто 
використовується самою галуззю в якості засобів 
виробництва.

Внутрішній оборот в сільському господарстві 
проходять насіння, корми, органічні добрива, 
тварини для відтворення стада, яйця для інкуба-
ції та деякі господарські матеріали, виготовлені 
для потреб власного виробництва. Таким чином, 
значна частина власної продукції не набуває то-
варної форми, а залишається в господарстві для 
потреб виробничого процесу. При цьому частина 
витрат однієї галузі переноситься на іншу.

Крім того, визначають собівартість незавер-
шеного виробництва, що складається із собі-
вартості сільськогосподарських робіт і вартості 
спожитих ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва, які виконані в поточному році під 
урожай майбутнього року.

Сільське господарство є кредитоємною галузь, 
оскільки воно не може ефективно розвиватися 
без залучення зі сторони додаткових фінансо-
вих коштів, зокрема у формі короткострокових 
та довгострокових кредитів, для здійснення по-
точних платежів з метою здійснення операційної 
діяльності. У сільському господарстві присутній 
значний сезонний розрив між вкладенням обо-
ротного капіталу і отриманням доходів. 

Через це сільськогосподарським підприєм-
ствам необхідно мати великі суми коштів для по-
криття сезонних витрат. Залишати спеціально на 
такі цілі власні кошти тривалий час є економічно 
невиправдано. Більш ефективним є мати міні-
мальні виробничі запаси та кошти на рахунках 
формувати за рахунок власних джерел, а також 
з використанням позичкових, тобто за рахунок 
кредитів.

Сільське господарство не є інвестиційно при-
вабливою галуззю порівняно з низкою інших га-
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лузей національного господарства. Це спричинено 
порівняно значним періодом виробництва про-
дукції сільського господарства, який триває час-
то більше року і характеризується поступовим 
накопиченням вкладень від початку виробництва 
до його завершення і одночасним вивільненням 
коштів у кінці виробництва при одержанні гото-
вої продукції. 

Потенційні інвестори вкладають свій капі-
тал насамперед у те виробництво, де присутній 
досить швидкий кругообіг коштів, а отже, де є 
можливість отримати і швидку віддачу від його 
інвестування. За цією характеристикою сільське 
господарство є менш привабливою галуззю.

Специфікою сільського господарства є те, що 
в структурі витрат на виробництві більшості ви-
дів сільськогосподарської продукції переважа-
ють постійні витрати. Це призводить до більш 
повільних темпів зниження собівартості продук-
ції порівняно з темпами зростання урожайності 
культур і продуктивністю тварин, і навпаки – до 
швидкого підвищення собівартості за їх знижен-
ня, що загрожує прискореним настанням порогу 
беззбитковості виробництва.

Крім того, витрати в сільському господарстві є 
інерційними в тому розумінні, що їх важко або ж 
неможливо скоригувати відповідно до змін обся-
гу виробництва продукції, викликаних дією при-
родного фактора. За несприятливих природних 
умов знижується урожайність, але підприємство 
вже не в змозі знизити змінні витрати, бо вони 
понесені для одержання запланованого врожаю 
(добрива, отрутохімікати, заробітна плата на їх 
підготовку і внесення тощо). 

Можуть лише дещо зменшитися витрати на 
збирання культури. Внаслідок такої інерційності 
витрат зростає собівартість продукції і знижу-
ється дохідність аграрних підприємств.

Важливою особливістю агропромислового ви-
робництва є короткі строки зберігання окремих 
видів сільськогосподарської продукції і продо-
вольства, що породжує загрозу значних втрат 
підприємств агропромислового комплексу від 
можливого їх псування. Це вимагає додаткових 
інвестицій для обмеження таких втрат через по-
шук каналів швидкого просування продукції до 
кінцевого споживача [1, с. 345-346].

Планування витрат здійснюється в такій по-
слідовності: спочатку визначаються витрати за 
видами робіт на 1 га посіву і на голову худоби, 
а потім з урахуванням урожайності та продук-
тивності визначається собівартість окремих ви-
дів продукції.

Калькулювання витрат одиниці продукції 
(робіт, послуг) необхідно для визначення ефек-
тивності проектованих і здійснюваних агрозоо-
технічних, технологічних, організаційних та еко-
номічних заходів щодо розвитку і вдосконалення 
виробництва, обґрунтування цін, визначення 
прибутку та обчислення податків.

Планові витрати на виробництво продук-
ції визначають на основі технологічних карт по 
окремих культурах і видам худоби, за стаття-
ми витрат з урахуванням необхідного переліку 
робіт, обґрунтованих норм витрат матеріальних 
ресурсів і нормативів витрат праці і фінансових 

коштів і раціонального використання землі та 
основних фондів, застосування прогресивних аг-
розоотехнічних і організаційних заходів.

Визначення витрат починають насамперед з 
продукції рослинництва, тому що певна її час-
тина споживається тваринництвом. Об’єктами 
визначення витрат в рослинництві є різна про-
дукція, що отримують від різних сільськогоспо-
дарських культур. 

Також, визначають витрати незавершеного 
виробництва, що складається із витрат на здій-
снення сільськогосподарських робіт і вартості 
ресурсів, необхідних для виробництва продукції 
рослинництва, які здійснені у поточному році для 
урожаю майбутнього року.

Таким чином, об'єктами калькуляції у рослин-
ництві є: технічні культури; зернові та зернобо-
бові; багаторічні насадження; картопля та овочеві 
культури; кормові культури; витрати під урожай 
майбутнього року, тобто незавершене виробництво.

Від розвитку рослинництва залежить й роз-
виток іншої галузі сільського господарства – тва-
ринництва. Об’єктами калькуляції у тваринни-
цтві є: велика рогата худоба м’ясного напрямку; 
свинарство; велика рогата худоба молочного на-
прямку; птахівництво; інкубація; вівчарство (ко-
зівництво); рибництво, бджільництво, конярство; 
кролівництво і звірівництво; штучне осіменіння 
тварин і птиці.

Для будь-якого підприємства є досить важ-
ливим пошук резервів зменшення витрат вироб-
ництва для підвищення ефективності функціо-
нування. До основних резерви зниження витрат 
сільськогосподарських підприємств можна від-
нести: підвищення фондовіддачі основних ви-
робничих фондів; зниження матеріаломісткості 
виробництва продукції; підвищення урожайнос-
ті сільськогосподарських культур і продуктив-
ності тварин; поліпшення якості та скорочення 
втрат сільськогосподарської продукції підпри-
ємств впровадження комплексної механізації й 
автоматизації виробництва, застосування нових 
машин та обладнання; запровадження індустрі-
альних технологій у рослинництві й тваринни-
цтві [2, с. 147-151].

Висновки з проведеного дослідження. Витра-
ти представляють собою одну з найбільш важли-
вих складових процесу виробництва. Адже ви-
робництво починається насамперед з витрат, а 
вже потім, як похідні від них, розглядаються пи-
тання організації, управління та отримання ре-
зультатів господарської діяльності підприємства.

Процес формування витрат на виробництво 
продукції сільськогосподарських підприємств 
обумовлений рядом особливих факторів, таких 
як сезонність виробництва, залежність від при-
родно-кліматичних умов, використання землі у 
якості основного засобу виробництва, а основою 
галузі – біологічні активи рослинництва і тва-
ринництва.

Управління витратами підприємств у нових 
економічних умовах повинно відтворювати ре-
альну ефективність використання факторів ви-
робництва і набуває іншого економічного змісту, 
який полягає в їх оптимізації та виявленні ре-
зервів зменшення.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 77

4 (22), December 2018© Мосумова Айнура Кярам Кізі, 2018

Література:
1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.
2. Борисова О. В. Корпоративні фінанси: підручник. М.: Видавництво Юрайт, 2014. 651 с.
3. Морщенко Т. С. Особливості визначення собівартості основних видів сільськогосподарської продукції // Економічний 

вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 2. с. 11-18
4. Шутько Т.І. Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств // Економічна наука. 2015. 

№ 22. с. 125-128.

Момотюк Андрей Петрович
студент специальности «Экономика предприятия»
Национального университета водного хазяйства
и природопользования

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ В СЕЛЬСЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация
В статье освещены особенности сельского хозяйства как вида деятельности национальной экономики. Исследованы 
факторы, влияющие на формирование затрат на аграрных предприятиях. Определены основные пути снижения за-
трат на сельскохозяйственных предприятиях.
Ключевые слова: расходы, сельское хозяйство, планирование затрат, резервы снижения затрат.

Momotyuk Andriy Petrovich
student of specialty “Enterprise Economics”
National University of Water and Environmental Engineering

FEATURES OF FORMATION OF EXPENSES IN AGRICULTURAL HOUSEHOLDS

Summary
The article highlights the features of agriculture as a form of activity of the national economy. The factors influencing 
the formation of expenses at agrarian enterprises are investigated. The basic ways of reduction of expenses at agricultural 
enterprises are determined.
Key words: costs, agriculture, cost planning, cost reduction provisions.

УДК 35.08:352

Мосумова Айнура Кярам Кізі
аспірант кафедри державного управління,

публічного адміністрування та регіональної економіки
Харківського національного економічного

університету імені Семена Кузнеця

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті запропоновано підхід щодо комплексної оцінки рівня кадрового забезпечення в органах місцевого самовря-
дування. Його реалізація включає три етапи: обґрунтування інформаційної складової оцінки кадрового забезпечен-
ня органів місцевого самоврядування; організаційно-економічна характеристика органів місцевого самоврядування в 
кількісному та якісному розрізі; аналіз розвитку кадрового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. 
Застосування даного підходу дозволяє не тільки підвищити обґрунтованість управлінських рішень стосовно кадрового 
забезпечення в системі місцевого самоврядування, але й виявити особливості взаємодії органів місцевого самовряду-
вання з організаціями вищої професійної освіти. 
Ключові слова: кадрове забезпечення, органи місцевого самоврядування, комплексна оцінка, результативність діяль-
ності органів місцевого самоврядування, ефективне функціонування органів місцевого самоврядування.

Постановка проблеми. Місцеве самоврядуван-
ня як інститут суспільного розвитку займає клю-
чове місце у формуванні соціальної та політичної 
активності громадян та забезпеченні сприятли-
вих умов їх життєдіяльності, підвищення рівня і 
якості життя. Сьогодні, в контексті децентраліза-
ції влади, саме органи місцевого самоврядуван-

ня є каталізатором реформ, що відбуваються в 
умовах взаємодії з населенням, вони вирішують 
соціально-економічні проблеми, що виникають на 
місцевому рівні та забезпечують реалізацію рі-
шень, спрямованих на модернізацію життя гро-
мадянських спільнот і українського суспільства в 
цілому. Окрім цього, наявність якісних кадрових 
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ресурсів в органах місцевого самоврядування і 
правильне управління ними, є умовою політич-
ної, соціальної та економічної стабільності грома-
дян. Тому, враховуючи те, що від компетентнос-
ті органів місцевого самоврядування залежить 
ефективність державного управління, важли-
вою передумовою вирішення поставлених перед 
державою і суспільством стратегічних завдань є 
комплексна оцінка кадрового забезпечення орга-
нів місцевого самоврядування.

Постановка завдання. Питанням кадрового 
забезпечення в органах місцевого самоврядуван-
ня та аспектам його оцінки присвячені напра-
цювання відомих вчених-науковців, серед яких: 
О. Бабінова, О. Васильєва, А. Волков, С. Газарян 
С., Н. Гончарук, Я. Жовнірчик, Т. Кагановська, 
І. Козюра, В. Куйбіда, Н. Липовська, А. Лелечен-
ко, С. Серьогін, В. Сороко, Ю. Сурмін, А. Ткачук 
[1–8]. Але до сьогодні залишається чимало дис-
кусійних моментів та невирішених теоретико-
прикладних проблем, що пов'язані з розумінням 
самого явища, що визначається терміном «кадро-
ве забезпечення органів місцевого самоврядуван-
ня», та методичним обґрунтуванням його комп-
лексної оцінки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш ніж перейти до теоретико-методичного об-
ґрунтування підходу щодо комплексної оцінки 
кадрового забезпечення органів місцевого само-
врядування, визначимо наукове трактування по-
няття кадрового забезпечення. Так, незважаючи 
на ґрунтовний аналіз в науковій літературі окре-
мих положень розвитку кадрового забезпечення, 
виявлена широка диференціація в визначенні 
поняття «кадрове забезпечення», кожне з яких 
відрізняється підходом щодо його розуміння та 
має певні переваги та недоліки. Узагальнення 
існуючих визначень, дозволило визначити під-
ходи, з точки зору яких кадрове забезпечення 
розуміється як:

одна з підсистем управління (програмно-ці-
льовий підхід);

процес формування посадових осіб місцевого 
самоврядування (процесний підхід);

сукупність цільових технологій (програмно-
цільовий підхід);

сукупність професійних ознак працівників 
(ресурсний підхід);

специфічна форма кадрового планування 
(процесний підхід);

сукупність кількісного і якісного складу пра-
цівників (системний підхід);

один з механізмів управління (функціональ-
ний підхід).

Отже, необхідно зазначити, що саме кадро-
ве забезпечення визначає можливість будь-якої 
економічної системи стосовно досягнення цільо-
вих орієнтирів власного розвитку. У свою чергу, 
професійно підібраний і висококваліфікований 
склад кадрів має величезний потенціал і легко 
сприймає передові тенденції інноваційного ста-
новлення економіки. Тоді як колектив низькоква-
ліфікованого персоналу, що визначає напрямки 
розвитку економічної системи, є фактором ризи-
ку, який значно знижує ймовірність ефективного 
розвитку всієї системи. Відповідно, аналіз кадро-
ве забезпечення в рамках дослідження дозволяє 

оцінити саму систему, її здатність до розвитку і 
досягнення цільових станів.

Враховуючи вищезазначене, акцентуємо увагу 
на сутності кадрового забезпечення, що представ-
ляє собою характеристику економічної системи, 
яка визначає здатність досягати цілей власного 
розвитку за допомогою реалізації інструментів по 
підбору, підготовки, розстановки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації персоналу кадрів. 
Його оцінка дозволяє проаналізувати:

якісний і кількісний склад продуктивних сил 
економічної системи;

здатність економічної системи досягати за-
вдання власного розвитку;

реалізовану в економічній системі технологію 
організації цільового економічного процесу;

потенціал економічної системи до інновацій-
ного розвитку;

реалізовану в економічній системі кадрову по-
літику;

відкритість економічної системи до взаємодії 
з організаціями вищої професійної освіти.

Необхідно зазначити, що встановлення цілей 
і контроль досягнення результатів складають 
сутність оцінки моделі управління органами міс-
цевого самоврядування. Тому своєчасними для 
вирішення є такі головні проблеми оцінки ді-
яльності органів місцевого самоврядування, як: 
спрямованість на миттєвий результат; управлін-
ня тільки на основі «легкодоступних» числових 
показників; атестація і ранжування персоналу.

Більшість сучасних підходів до оцінки роботи 
посадових осіб місцевого самоврядування різних 
рівнів засновані на ранжируванні за показника-
ми, які регулярно змінюються. Окрім цього, дані 
оцінки часто не узгоджені між собою, оскільки 
суб'єктами – замовниками рейтингів є різні відом-
ства, і не мають об'єктивного наукового підґрунтя.

Уточнення науково-теоретичних аспектів 
кадрового забезпечення ефективного функціо-
нування органів місцевого самоврядування (яке 
було здійснено у першому розділі) призвело до 
необхідності розробки методичного підходу щодо 
комплексної оцінки рівня кадрового забезпечен-
ня органів місцевого самоврядування. Його засто-
сування дозволить не тільки виявити передумови 
до вдосконалення даного напряму, але вирішити 
ряд важливих завдань:

запропонувати методичне забезпечення для 
якісної та кількісної оцінки характеристик кадро-
вого складу органів місцевого самоврядування;

проаналізувати їх склад і структуру та ви-
явити функціональні особливості;

оцінити особливості розвитку кадрового за-
безпечення органів місцевого самоврядування в 
контексті ретроспективних тенденцій, статево-
вікової, кваліфікаційної й освітньої структури на 
рівні регіону;

виділити особливості взаємодії органів місце-
вого самоврядування з організаціями вищої про-
фесійної освіти;

оцінити результативність функціонування 
організацій вищої професійної освіти, що зна-
ходяться на території регіону, і їх здатність і 
націленість на вирішення задач вдосконалення 
кадрового забезпечення діяльності органів місце-
вого самоврядування.
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Схема запропонованого підходу, яка представ-
лена на рис. 1, складається з наступних етапів:

1) обґрунтування інформаційної складової 
оцінки кадрового забезпечення органів місцевого 
самоврядування;

2) організаційно-економічна характеристика 
органів місцевого самоврядування;

3) аналіз розвитку кадрового забезпечення ді-
яльності органів місцевого самоврядування.

Перший етап розпочинається з узагальнення 
науково-теоретичних та практичних напрацю-
вань щодо оцінки кадрового забезпечення органів 
місцевого самоврядування та визначення й об-
ґрунтування показників оцінки кадрового забез-
печення органів місцевого самоврядування.

Необхідно також зазначити, що для аналі-
зу кадрового забезпечення в органах місцевого 
самоврядування доцільно використовувати три 
групи методів:

збір інформації (спостереження, бесіда, аналіз 
документів, обстеження, інтерв'ювання, анкету-
вання, експертне опитування);

обробка та аналіз інформації (метод побудови 
шкали, метод еталона, групування);

визначення пріоритетів проблеми (ранжуван-
ня, дерево цілей).

Система показників оцінки кадрового забез-
печення органів місцевого самоврядування, яку 
було запропоновано в результаті узагальнення 
існуючих показників, подано на рис. 2.

В контексті другого етапу запропонованого 
підходу було проаналізовано показники оцінки 
кадрового забезпечення органів місцевого само-
врядування та виявлено наступні тенденції:

зниження престижу та привабливості робо-
ти посадової особи місцевого самоврядування у 
зв'язку з невідповідністю оплати праці і обсягу 
роботи в умовах багатозадачності;

Рис. 1. Схема підходу щодо комплексної оцінки  
рівня кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування
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самоврядування з організаціями системи вищої професійної освіти 
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обмежені можливості бюджету щодо організа-
ції й розвитку кадрового резерву та професійно-
го розвитку посадових осіб місцевого самовряду-
вання, про що свідчить факт самофінансування 
їх додаткової професійної освіти;

наявність складностей при організації стиму-
лювання та мотивування найбільш ефективних 
посадових осіб місцевого самоврядування, що 
пов’язано з недостатнім методичним і право-
вим забезпеченням для розробки і затвердження 
кваліфікаційних вимог в залежності від області і 
виду професійної діяльності.

Важливими процесами останнього етапу є: 
розрахунок інтегрального показника рівня ефек-
тивного функціонування органів місцевого само-
врядування; аналіз результативності розвитку 
системи вищої професійної освіти в регіоні; ви-
явлення особливостей взаємодії органів місцево-

го самоврядування з організаціями системи ви-
щої професійної освіти.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у роботі представлено методичний підхід 
щодо комплексної оцінки рівня кадрового забезпе-
чення в органах місцевого самоврядування, який, 
на відміну від існуючих, передбачає обґрунтуван-
ня інформаційної складової оцінки кадрового за-
безпечення органів місцевого самоврядування; 
організаційно-економічну характеристику органів 
місцевого самоврядування в кількісному та якісно-
му розрізі; аналіз розвитку кадрового забезпечен-
ня діяльності органів місцевого самоврядування, 
що дозволяє підвищити обґрунтованість управлін-
ських рішень стосовно кадрового забезпечення в 
системі місцевого самоврядування, виявити осо-
бливості взаємодії органів місцевого самовряду-
вання з організаціями вищої професійної освіти.
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Рис. 2. Система показників оцінки  
кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування
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Аннотация
В статье предложен подход к комплексной оценки уровня кадрового обеспечения в органах местного самоуправления. 
Его реализация включает три этапа: обоснование информационной составляющей оценки кадрового обеспечения ор-
ганов местного самоуправления; организационно-экономическая характеристика органов местного самоуправления в 
количественном и качественном разрезе; анализ развития кадрового обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления. Применение данного подхода позволяет не только повысить обоснованность управленческих решений 
относительно кадрового обеспечения в системе местного самоуправления, но и выявить особенности взаимодействия 
органов местного самоуправления с организациями высшего профессионального образования.
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COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE LEVEL  
OF PERSONNEL PROVISION OF LOCAL AUTHORITIES

Summary
The article proposes an approach to comprehensive assessment of the level of staffing in local government bodies. Its 
realization includes three stages: substantiation of the information component of the assessment of staffing of local 
governments; organizational and economic characteristics of local self-government bodies in quantitative and qualitative 
terms; analysis of the development of human resources provision of local self-government bodies. The application of this 
approach allows not only to increase the validity of managerial decisions regarding staffing in the system of local self-
government, but also to identify the features of the interaction of local self-government with organizations of higher 
vocational education.
Key words: personnel support, local government bodies, integrated assessment, performance of local government bodies, 
effective functioning of local self-government bodies.
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АВТЕНТИЧНІСТЬ СВІТОВОГО РИНКУ КІНОІНДУСТРІЇ

У статті розкрито поняття кіноіндустрії, визначені свої унікальні характеристики світового ринку кіноіндустрії, ви-
явлені стадії циклу виробництва фільму, представлена схема розповсюдження фільму при стандартному релізі, що 
дозволяє фільму скористатися різними ринками: кінотеатр, домашній перегляд, телебачення у різний час. Також 
зазначено особливості витрат кіноіндустрії і розглянуто середній бюджет одного кіновиробництва. Проведено аналіз 
залежності касових зборів від бюджету виробництва фільму.
Ключові слова: кіноіндустрія, світовий ринок кіноіндустрії, кіновироб-ництво, кінопродукція, кінопрокат, кінопоказ, 
кінопромисловість, дистрибуція фільму, бюджет фільму, пост-продакшн.

Постановка проблеми. Сектор кіноіндустрії 
послуг є важливим та впливовим середовищем 
для вираження культури, а отже, торгівля в цьо-
му секторі часто регулюється для збереження 
культурної ідентичності та соціальних цінностей. 
Домінування кількох інтегрованих виробників 
аудіовізуальних продуктів на глобальному рівні 
ускладнює навіть успішних виробників фільмів 
та телевізійних програм з країн, що розвивають-
ся, для конкуренції на світових ринках і навіть 
на своїх внутрішніх ринках.

Актуальність цієї роботи підтверджується 
тим, що послуги у сфері кіноіндустрії є основою 
глобалізації та одночасно є важливими носія-
ми окремих культур. Культурні продукти най-
краще розуміються як "досвід роботи", вартість 
яких не завжди можна вимірювати так само, 
як і інші комерційні продукти. Характер спо-
живання кінопродуктів є унікальним, а кожен 
культурний продукт є незамінним, оскільки 
споживачі цінують ці продукти головним чином 
за досвід, який вони передають, а не за їх ма-
теріальну форму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
сить обмежена кількість спеціалізованих вче-
них та організацій займаються дoслiдженням 
ринку кіноіндустрії, i oкремих його елементiв, 
взаємoзв'язкiв i прoявiв. Своїми працями з ви-
значення поняття, ролі та функцій кіноіндустрії 
відомі такі вітчизняні науковці як Євменова А. Д., 
Данилова П. В., Какосьяна Е. К., Сахарова І. Н, 
Бабкіна Н. І., Носкова М. А.. Вагомий внесок в 
аналіз кіноіндустрії зробили роботи ряду іно-
земних економістів: Монако Д., Аль-Хаким М., 
Маклюэн Г., Мерит Г., Рутман В.. Кіноіндустрія 
стала предметом досліджень і міжнародних ор-
ганізацій. Так, документи IMDb (з англ. Інтернет-
база кінофільмів), звіти СОТ (Світової організації 
торгівлі) з торгівлі аудіовізуальними товарами, 
бази Американської кіно асоціації MPAA, звіти 
Європейської Комісії містять аналіз та особли-
вості розвитку кіноіндустрії в окремих країнах 
та регіонах світу.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення поняття кіноіндустрії, аналіз окремих уні-
кальних характеристик та тенденцій розвитку 
світового ринку кіноіндустрії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кіноіндустрія передбачає комплексний процес 
створення кінофільмів від початкового задуму до 
безпосереднього показу готового продукту ауди-
торії в кінотеатрах, за допомогою телебачення 
або інтернету. 

Саме поняття кіноіндустрії означає галузь 
промисловості, що займається виробництвом і 
розповсюдженням (зокрема маркетингом і про-
катом) кінофільмів [1]. Даний процес в силу 
своєї масштабності вимагає залучення великої 
кількості людей, а також великих матеріальних 
і тимчасових витрат. Найбільш складним і ви-
тратним є виробництво художніх ігрових філь-
мів, але воно ж в разі успіху є найприбуткові-
шим. Вважається, що кінематограф виник як вид 
мистецтва тільки з появою платних кіносеансів 
у грудні 1895 року, коли в Парижі брати Люм'єр 
створили перший кінотеатр на бульварі Капу-
цинів. Поширення кіно в більшості країн почи-
налося з кінопрокату, що демонстрував фільми, 
зроблені в інших країнах. Дуже швидко на дода-
ток до переобладнаним театрам і кафе стали від-
криватися спеціалізовані кінотеатри, утворилися 
кіномережі. 

Продукти творчої індустрії, зокрема галузей 
культури, таких як кіно та телебачення (тобто 
кіноінустрія), відрізняються від інших, більш 
традиційних, товарів і послуг, і мають свої уні-
кальні характеристики. 

По-перше, культурні продукти найкраще ро-
зуміються як "досвід роботи", вартість яких не 
завжди можна вимірювати так само, як і інші 
комерційні продукти. Характер споживання кі-
нопродуктів відрізняється, оскільки споживачі 
цінують ці продукти головним чином за досвід, 
який вони передають, а не за їх матеріальну 
форму. Оскільки кожен культурний продукт є 
унікальним і незамінним, існує, крім того, більш 
обмежений простір для заміни. 

По-друге, поведінка попиту також є специ-
фічною. Попит на новини та спортивні програ-
ми практично миттєво зникає, а фільми можуть 
зберігати свою привабливість протягом десяти-
літь. Крім того, часто не існує вільного вибору 
споживачів для багатьох культурних продуктів. 
Більшість таких об'єктів підпорядковані прикор-
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донникам, наприклад, телерадіомовникам або ви-
давцям, які в значній мірі можуть заздалегідь ви-
значати попит. Такі учасники ринку часто мають 
специфічні інтереси у пропаганді одного продук-
ту над іншим і не завжди можуть відображати 
справжні смаки або побажання публіки. Це зали-
шається особливим викликом для країн, що роз-
виваються, оскільки їхній сектор внутрішнього 
розподілу, як правило, слабкий (для кінофільмів).

По-третє, непередбачуваність попиту робить 
кінобізнес однією з найбільш ризикових сфер 
для інвестування. Високі ризики і непередбачу-
ваність фінансових результатів відлякують по-
тенційних інвесторів, що не може не позначитися 
на кількості і якості джерел фінансування. Тому 
зниження витрат в організаціях кіноіндустрії – 
одна з найбільш актуальних економічних завдань 
будь-якого господарюючого суб'єкта, оскільки 
сам процес кіновиробництва, як вказувалося, є 
високозатратним [1]. 

По четверте, усі типи кіно-бізнесу вимагають 
правильно вгадати конечну прибутковість про-
дукту, але майбутні пристрасті кінематографіс-
тів особливо непрозорі. Якщо велика компанія 
хоче запровадити новий автомобіль, вона, при-
наймні, може базуватися на своїх економічних 
прорахунках. З іншого боку, кожного літа у Гол-
лівуді висуваються безліч нових теорій про те, 
що хочуть глядачі – 3-D технології, 2-D іннова-
ції, вампіри, комікси, настільні ігри тощо – тоді, 
іноді з’являються зовсім нові теорії.

По-п’яте, фільми мають особливі характерис-
тики для правильного розповсюдження на міжна-
родному ринку. Тому що вони по суті представ-
лять собою авторські права, а не фізичні продукти, 
теоретично витрати на додаткові продажі є ну-
льовими. Виробництво плівки, зйомка, монтаж 
передбачають високі ендогенні занижені витрати, 
відшкодовуванні через оренду авторських прав на 
фільм. Граничний зовнішній дохід дорівнює гра-
ничному чистому доходу (і граничні прибутки піс-
ля того, як витрати на виробництво фільму будуть 
повністю амортизовані). Усі великі чи малі підпри-
ємства кіновиробництва враховують зовнішні про-
дажі при встановленні бюджетів фільмів.

Кіноіндустрія включає в себе технологічні та 
комерційні складові, такі як сценаристка і дра-
матургія, зйомка і монтаж, озвучування і звукові 
ефекти, анімація, попереднє виробництво, пост-
продакшн, маркетингове просування, дистрибу-
ція, основні з яких зображені на рисунку 1.

Голлівуд – це найстаріша кіноіндустрія світу і 
найбільша з точки зору валових доходів касових 
зборів. Індійське кіно (у тому числі Боллівуд) – це 
найбільша кіноіндустрія за кількістю випущених 
фільмів та кількістю проданих квитків, що щоріч-
но продаються: 3,5 мільярда квитків (у порівнян-
ні з щорічним продажем Голлівуду 2,6 мільярда 
квитків) [1] та 1986 художніх фільмів щорічно.

Кіноіндустрія представлена основними підга-
лузями: виробництво філь-мів; кінопрокат (кіно-
дістрібьюція), в тому числі «відео за запитом» з 
англ. Video on Demand (VoD), кінопоказ (кіноме-
режа), в тому числі он-лайн кінотеатри, що зо-
бражені на рисунку 2.

Типовий голлівудський цикл виробництва 
фільму складається з п'яти основних стадій: 

розробка, довиробнича підготовка, виробництво, 
пост-виробництво, розповсюдження. Такий роз-
поділ відображено на рисунку 3.

Цей виробничий цикл традиційно займає три 
роки. Першій рік ведеться розробка, другий до-
виробнича підготовка і виробництво. На третьо-
му році відбувається пост-виробництво та розпо-
всюдження.

Варто розуміти, що кінодистрибуція – діяль-
ність з низькою рентабельністю, кінотеатри дуже 
сильно ризикують, починаючи показувати той чи 
інший фільм, так як глядач часто сам не знає, що 
хоче, і не можна передбачити отриманий при-
буток від показів. Тому покладатися тільки на 
кінопокази вельми утопічно.

Кінопрокат бореться з тенденцією індивідуаль-
ного перегляду, удосконалюючи кінотеатри та по-
кращуючи технологію; наприклад масове впрова-
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Рис. 1. Основні складові кіноіндустрії [1]

Рис. 2. Основні підгалузі кіноіндустрії [2]
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Рис. 3. П’ять основних стадій  
циклу виробництва фільму [3]
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дження багатозальних кінотеатрів, 3D кінотеатрів, 
IMAX кінотеатрів, 4D технологій тощо. Проте, вже 
в середині 1980-х років доходи кінематографічних 
компаній від продажу відеокасет в США перевер-
шили касові збори в американських кінотеатрах [2].

Кінотеатр платить в середньому близько 
50-55% виручки від продажів квитків до кіносту-
дії, як плату за прокат фільмів [2]. Фактичний 
відсоток плати починається з числа вище, ніж 
це, і зменшується, оскільки тривалість показу 
фільму продовжується, як стимул для кінотеа-
трів показувати фільми довше. Тим не менш, на 
сьогодні велика кількість високо розрекламова-
них фільмів гарантує те, що більшість фільмів 
показують фільм менш ніж 8 тижнів. Щорічно є 
декілька фільмів, які відходять від цього прави-
ла і показуються довше. Часто, це фільми із об-
меженим тиражем, які починаються лише в де-
кількох театрах, і збільшують кількість глядачів 
через хороші відгуки та рецензії.

Стандартна дистрибуція дозволяє фільму 
скористатися різними ринками (кінотеатр, до-
машній перегляд, телебачення тощо) у різний 
час (рис. 4). У стандартному процесі фільм впер-
ше випускається через кінотеатри (так зване 
«театральне вікно»), після чого приблизно через 
16,5 тижнів його виводять у служби VHS, DVD 
та VOD (відео за запитом) – це так зване «відео 
вікно». Після додаткових кількох місяців він, як 

правило, випускається на Pay TV (платні теле-
візійні канали), а приблизно через два роки після 
дати його театрального випуску, він доступний 
для безкоштовного телебачення.

На відміну від інших індустрій, кіноіндустрії 
не тільки прогнозується нелегкий час, але також 
це ускладняється неможливістю правильного 
аналізу минулих результатів. Неможливо точно 
відповісти на питання, чому конкретний фільм 
набув такого великого успіху. Можливо, оскіль-
ки він мав уже свою книжкову аудиторію, або 
тому що в ньому зіграли відомі актори, або тому 
що він був випущений навколо весняної перерви. 
Кіноіндустрія наповнена аналітиками, які ствер-
джують, що вони мають точні прогнози успіху, 
але той факт, що більшість фільмів з великим 
бюджетом провалюється, доводить, що насправді 
ніхто точно нічого не знає [3].

Основний показник успішності кіноіндустрії – 
касові збори, стабільно зростають щорічно на 
близько 5% за обсягам реалізації квитків у кіно-
театрах (рис. 5).

У 2017 році збори з усіх фільмів, випущених 
в кожній країні по всьому світу, досягли 40,6 мі-
льярдів доларів, у порівнянні з 38,3 у 2016 році. 
Така динаміка зображена на рисунку 2.1, що 
ілюструє постійне збільшення касової виручки 
починаючи з 2005 року. І така тенденція є ста-
більною.

Рис. 4. Схема розповсюдження фільму при стандартному релізі 

Рис. 5. Динаміка світових касових зборів у 2005-2017 рр, у млрд дол. [2]
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Світовим лідером по зростанню відвідува-
ності кінотеатрів залишається Китай. За 8 ро-
ків (2009-2017 рр.) в цій країні кількість прода-
ваних квитків зросла в три рази з 210 млн шт. 
до 612 млн шт. Сьогодні це третій ринок світу 
за кількістю проданих квитків (2,6 млрд квитків 
продають в Індії і 1,3 млрд в США і Канаді). За 
зазначені п'ять років відчутне зростання відвід-
уваності спостерігався в таких країнах (з топ де-
сять найбільших ринків світу): Мексика +8,6%, 
Південна Корея +8,0%, Росія +7,6%, Бразилія 
+7,4%. В Японії, Великобританії, Франції і США / 
Канаді в ці роки відвідуваність впала на 1-2% [3].

У таблиці 1 продемонстровані групи країн-ви-
робників кінопродукції. Не зважаючи на те, що 
США не посідає перше місце за кількістю ви-
роблених фільмів в рік (лише 755 фільмів, про-
ти 1600 фільмів в Індії), проте до 300 фільмів у 
США це високобюджетні проекти з бюджетом до 
1 млн дол.

Витрати, пов'язані зі створенням фільму, з 
кожним роком зростають. Глядачі вимагають від 
творців фільмів все більш яскравих і різноманіт-
них спецефектів, нових технологій, а це, в свою 
чергу, збільшує бюджети кіно на мільйони доларів 
[3]. Якщо у 1910-ті роки середній бюджет на вироб-
ництво одного фільму складав лише 0,2 млн дол. 
(рис. 6), то вже у 1960-ті роки бюджет одного філь-
му в середньому дорівнював 7,2 млн дол.

Кінокомпанія починає нести з самого першого 
етапу життєвого циклу цієї продукції – підготов-
чого. З кожним наступним знімальним і монтаж-

но-тонувальним кроком вони будуть пропорційно 
зростати [3]. На підготовчий період розробки при-
падає велика частина творчої роботи, яка оціню-
ється в грошовому еквіваленті досить високо, а 
також пошук, аналіз інформації та планування. 

Маркетинг на різних стадіях дозволяє оптимі-
зувати процес створення і реалізації кінофільму. 
За дотепним зауваженням американського дослід-
ника кіно Джеймса Монако, раніше кінематограф 
в США був індустрією, тепер він стає бізнесом.

Це означає, що якщо раніше його господарі 
були орієнтовані на виробництво фільмів, то те-
пер вони набагато більше зацікавлені у вироб-
ництві грошей. Якщо, припустимо, аналітики-
маркетологи доведуть, що виробництво одного 
стомільйонний блокбастера дасть більше прибут-
ку, ніж виробництво п'яти скромніших картин, 
суперстудіі тут же скоротять кількість випуще-
них фільмів рівно в п'ять разів. І їх потужності 
замруть в очікуванні наступного прорахованого 
до дрібниць проекту [4]. 

Аналізуючи витрати кіноіндустрії серед про-
відних виробників фільмів, бачимо на рисун-
ку 6 цілком очікуваний результат, що США 
лідирує з величезним відривом. Однак, це не сти-
кується з тим фактом, що середня оцінка амери-
канських фільмів кінокритиками IMDb є досить 
невисокою. Виходить, що у США нераціонально 
використовують свої ресурси, витрачають біль-
ше ніж інші країни, але за якістю програють. 
Хоча ніхто не заперечує, що вони можуть брати 
не якістю, а кількістю [5].

Таблиця 1
Основні країни кіно-виробники за групами за 2017 рік 

Група А Група В Група С Група D
від 500 фільмів на рік 

і більше на рік
від 200 шт. до 500 шт. 

фільмів на рік
від 100 шт. до 200 шт. 

фільмів на рік до 100 шт. фільмів на рік

Індія 1 600 шт. Франція 270 шт. Італія 167 шт. Бразилія 82 шт.

Нігерія 1024 шт. Велико-
британія 239 шт. Аргентина 166 шт. Австралія 27 шт.

США 755 шт. Німеччина 236 шт. Бразилія 127 шт. Ірак 25 шт.

Китай 638 шт. Іспанія 230 шт. Мексика 126 шт. Північна 
Корея 3 шт.

Японія 591 шт. Південна 
Корея 207 шт. Велико-

британія 117 шт. Саудівська 
Аравія 2 шт.
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Рис. 6. Середній бюджет одного фільму за десятиріччя, з 1910 по 2017 рік, у млн дол. [2]
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Великі витрати кіноіндустрії у США, зобра-
жені на рисунку 6, можна обґрунтувати так зва-
ним «голлівудським обліком», що може приймати 
різні форми. Як правило, такі махінації прово-
дяться за допомогою дочірньої компанії, утворе-
ної для виконання певного виду діяльності. Кон-
кретні схеми можуть варіюватися від простої і 
очевидної до вельми складних.

Наприклад, створюється дочірня компанія, 
яка нібито надає унікальні послуги, необхід-
ні для виробництва фільму. І хоча формально 
«дочка» є окремою компанією, у неї, і у кіно-
студії один власник. Дочірні фірми за завище-
ними цінами здійснюють рекламу і маркетинг, 
створюють фільмокопії та переводять фільм іно-
земною мовою. Більшість послуг, за які материн-
ська компанія у вигляді зборів переводить гроші, 
можуть бути непотрібними. В цьому випадку у 
кіностудії на папері не буде ніякого прибутку, а 
тільки збитки. В цьому випадку можна заощади-
ти на податках і гонорарах, так як останні часто 
нараховуються від прибутку, а не від валового 
збору [5].

Проаналізуємо залежність виручки від філь-
му від кількості витрат на нього. Так візьмемо 
касові збори фільмів та бюджет на виробни-
цтво 11706 фільмів, які були випущені з 1940 по 
2016 рік. Усі значення долара були скориговані 
до курсу долара 2016 року.

Рис. 7. Середній бюджет одного фільму основних країн кіновиробників,  
з 1940 по 2017 рік, у млн дол. [2]

Аналіз зосереджений лише на фільмах з 
великим бюджетом, тобто фільмі, які набрали 
принаймні 1 мільйон доларів США бюджету та 
виручки від продажу квитків. Отриманий ре-
зультат кореляції нам демонструє рисунок 7.

Незважаючи на слабку кореляцію між бю-
джетом виробництва кінематографа та прода-
жем квитків (R2 = 0,32), досить зрозуміло, що 
просто заливання грошей у бюджет виробни-
цтва фільму для залучення глядачів, додавання 
нових CGI, не означає, що фільм буде продава-
ти більше квитків. Фактично, якщо порівнюва-
ти лінійну регресії (синя лінія) з лінією пари-
тету (чорна лінія), то чим більше витрачається 
на виробництво фільмів, тим менш імовірно, що 
фільм призведе до повернення інвестицій у про-
дажу квитків.

Висновки з проведеного дослідження. Кіно-
індустрія передбачає ком-плексний процес ство-
рення кінофільмів від початкового задуму до 
безпосереднього показу готового продукту ау-
диторії в кінотеатрах, за допомогою телебачення 
або інтернету. 

Продукти кіноіндустрії, відрізняються від ін-
ших, більш традиційних, товарів і послуг, і ма-
ють свої унікальні характеристики: кожен куль-
турний продукт є винятковим, тому існує більш 
обмежений простір для заміни; попит на кіно-
продукцію може зникати миттєво або зберіга-
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Рис. 8. Залежність касових зборів від бюджету виробництва фільму [5]

тися протягом десятиліть; кінобізнес є однією з 
найбільш ризикових сфер для інвестування; зни-
ження витрат в організаціях кіноіндустрії – одне 
з найбільш актуальних економічних завдань; 
кінопродукція потребує правильного розповсю-
дження на міжнародному ринку, де теоретично 
витрати на додаткові продажі є нульовими; про-
цес кіновиробництва в силу своєї масштабності 
вимагає залучення великої кількості людей, а та-
кож великих матеріальних і тимчасових витрат. 

Касові збори США / Канада (11,4 мільярда до-
ларів) виросли на 2%, а міжнародні касові збори 
(27,2 мільярда доларів) у доларах США залиши-
лися стабільними в порівнянні з 2016 роком, не-

зважаючи на збільшення позицій долара США та 
сповільнення зростання в Китаї. Кількість екра-
нів зросла на 8% по всьому світі у 2017 році до 
майже 164000, що в значній мірі пов'язане з про-
довженням динамічного зростання в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні (+ 18%). На сьогодні 
95% світових кіноекранів є цифровими. Світовим 
лідером по зростанню відвідуваності кінотеатрів 
залишається Китай. За 8 років (2009-2017 рр.) в 
цій країні кількість продаваних квитків зросла в 
три рази з 210 млн шт. до 612 млн шт. Сьогодні це 
третій ринок світу за кількістю проданих квитків 
(2,6 млрд квитків продають в Індії і 1,3 млрд в 
США і Канаді.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Современные преобразования, происходящие в мире, обусловливают необходимость изучения и использования новых 
возможностей, и разнообразных факторов, которые изменяют динамику и закономерности развития социально-
экономических систем. Цель исследования состоит в углублении эмпирико-теоретических исследований и выявлении 
закономерностей развития социально-экономических систем. В статье проанализированы закономерности разви-
тия на основе показателей динамики развития глобальной социально-экономической системы. Определены новые 
экономические качественные закономерности, которые обуславливаются инвариантностью моделей экономического 
развития и методов решения глобальных и макроэкономических задач в зависимости от состояния социально-
экономической системы, уровня ее развития, институциональных особенностей и накопленного капитала. Результаты 
исследования подтверждают возникновение закономерностей развития на глобальном уровне в процессе ускорения 
или стимулирования экономического развития под влиянием мировых финансовых кризисов.
Ключевые слова: закономерности развития, социально-экономическая система, экономическое развитие, финансовый 
кризис, энтропия.

Постановка проблемы. Современные преоб-
разования, происходящие в мире, обусловли-
вают необходимость изучения и использования 
новых возможностей, появляющихся под вли-
янием разнообразных факторов, изменяющих 
динамику и закономерности развития соци-

ально-экономических систем. Эти особенности 
предусматривают применение новых методик и 
подходов к измерению развития и определению 
закономерностей социально-экономических си-
стем, что и обусловливает актуальность темы 
исследования.
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Проблеме развития социально-экономических 
систем посвящены труды многих исследовате-
лей, среди которых А.Б. Данильчук, И.И. Ку-
курудза, У. Ростоу, К. Маркс, И. Пригожин и 
др. [1- 2; 9-10]. Их работы отличаются большим 
разнообразием теоретических и методологиче-
ских подходов к исследованию социально-эконо-
мических систем, форм и логики их развития, 
анализа уровней взаимодействия систем и их 
субъектов. Несмотря на достигнутые результаты 
учёных в исследовании развития социально-эко-
номических систем некоторые теоретические и 
методические аспекты не нашли широкого отра-
жения в научной литературе. Особенно это каса-
ется важной проблемы измерения и определения 
закономерностей развития социально-экономи-
ческих систем.

Постановка задания. Цель исследования со-
стоит в углублении эмпирико-теоретических ис-
следований и выявлении закономерностей раз-
вития социально-экономических систем.

Изложение основного материала исследова-
ния. В ХХІ в. одной из важных проблем совре-
менной экономики является определение зако-
номерностей развития социально-экономической 
системы для предупреждения глобальных кри-
зисов и выявления тенденций улучшения каче-
ственных показателей развития. Под экономи-
ческой закономерностью понимают постоянную 
устойчивую причинно-следственную повторя-
емость и последовательность в экономических 
процессах и явлениях, при этом экономические 
закономерности отражают последовательность в 
явлениях, которая проявляется в определенном 
месте и в определенное время и обусловлена, как 
правило, не одной, а рядом причин, что сложи-
лись под влиянием нескольких экономических 
законов [1]. Различают общие, специфические 
и универсальные закономерности. Качество са-
мой закономерности определяется комбинацией 
факторов в структуре системы, а количествен-
ные связи определяются изменением субсидиар-
ности применяемых факторов в данной системе. 
Поэтому в процессе развития социально-эконо-
мических систем возможность моделирования 
факторами возрастает, комбинация их повышает 
степень произвольности, а качество функциони-
рования системы во многом начинает зависеть от 
закономерностей развития системы. 

Мы говорим о развитии социально-эконо-
мической системы, что представляет собой по-
ложительные постепенные количественные и 
качественные изменения, новшества функцио-
нирования социальных и рыночных институтов 
системы, то есть речь идет об инновационных 
трендах трансформации социально-экономи-
ческой системы. Под социально-экономической 
системой мы предлагаем понимать целостную 
сложную, динамичную совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих социальных и 
рыночных институтов (субъектов) и отношений 
по поводу производства, распределения, обмена 
и потребления товаров и услуг в целях разви-
тия [2]. 

Развитие социально-экономических систем 
предусматривает количественные и качествен-
ные изменения каждой составляющей на всех 

уровнях системы: микро- (уровень корпораций), 
макро- (уровень отдельной страны), мезо- (уро-
вень определенной территории, отрасли, регио-
на), мегауровне (глобальная социально экономи-
ческая система).

В процессе своего развития, как было обосно-
вано У. Ростоу, любая социально экономическая 
система проходит несколько стадий, среди ко-
торых:

– становление (восходящее развитие новой 
системы);

– зрелость (наиболее проявление всех потен-
циальных возможностей системы и присущих ей 
противоречий функционирования);

– упадок старой системы и зарождения эле-
ментов новой (нисходящее развитие старой си-
стемы) [3]. У. Ростоу предусматривал, что дли-
на развития системы с момента становления до 
упадка может занять от сорока до шестидесяти 
лет. При этом основными факторами выступают 
международная торговля и конкуренция. Каж-
дая стадия имеет определённые закономерности 
развития и трансформации, которые приводят к 
следующей стадии развития системы.

Для определения стадии развития использу-
ют различные подходы, методы и показатели. 
Остановимся на определении показателей раз-
вития социально-экономической системы. Мы 
предлагаем систему показателей, которые мож-
но сгруппировать как национальные (макроэ-
кономические); показатели динамики развития; 
показатели уровня экономического развития; по-
казатели развития внешнеэкономических связей 
и др. (табл. 1).

Применение такой системы показателей со-
циально-экономического развития позволяет вы-
являть эмпирические закономерности развития 
социально-экономических систем, что делает 
возможным постановку конкретных целей и за-
дач для осуществления перехода к новому этапу 
развитию.

Для установления закономерностей развития 
проанализируем показатели динамики развития 
глобальной социально-экономической системы 
(рис. 1).

Прогноз развития до 2040 года был сделан 
на основании полиноминальной функции. Также 
при помощи программы Excel рассчитана корре-
ляция между показателями. Наилучшие резуль-
таты получены между показателями роста ВВП 
и ВВП на душу населения после 1980 годов (ко-
эффициент корреляции составил 0,837, что ука-
зывает на правильный подбор показателей и на 
наличие взаимосвязи между ними). Динамичное 
развитие этих показателей наблюдается в пери-
од с 1980 до 2010 годов. Наименьше коррелируют 
показатели ВВП и рост населения.

По логике развития: при снижении роста на-
селения и увеличении ВВП, должен наблюдаться 
рост ВВП на душу населения, такая зависимость 
существует с 1980 годов и разрыв между показа-
телями сокращается. 

Проанализируем периоды и факторы, кото-
рые изменили динамику развития глобальной со-
циально-экономической системы. В 1970–1980 гг. 
параллельно с насыщением рынка новыми то-
варами и распространением достижений НТР 
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Таблица 1
Показатели развития социально-экономической системы 

Показатели Экономические индикаторы Комментарии

Макроэкономические 
показатели

Валовой внутренний продукт (ВВП), 
валовой национальный продукт 
(ВНП*), валовой доход на душу на-
селения, численность населения, 
уровень инфляции и др.

*ВНП в чистом виде не исчисляется, а 
рассчитывается как разница между ВВП и 
сальдо внешнеторговых операций (экспорт – 
импорт). В промышленно развитых странах 
ВВП и ВНП различаются не более чем на 1%

Показатели динамики 
развития

Темпы роста (отношение пока-
зателя текущего к показателю 
предыдущего периода, умноженное 
на 100%); темп прироста (темп роста 
минус 100%)

Ежегодные темпы прироста ВВП в развитых 
странах составляют 2-3%, в период 
конъюнктурных спадов - 1-1,5%. В развиваю-
щихся странах прирост ВВП в год - около 6%, в 
новых индустриальных странах – 9-12%. В Ки-
тае – ежегодные показатели динамики роста 
ВВП – 9-10%

Показатели уровня 
экономического 

развития

Отраслевая структура ВВП; про-
изводство основных видов продук-
ции на душу населения; уровень и 
качество жизни населения, индекс 
развития человеческого потенциала

Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) является комплексным сравнительным 
показателем грамотности, продолжительности 
жизни, образования и уровня жизни для стран 
во всём мире. Первые места в рейтинге зани-
мают Норвегия, Австралия, Швейцария, Дания, 
Нидерланды, Германия, Ирландия.

Показатели развития 
внешнеэкономических 

связей

Объем экспорта и импорта, объем 
инвестиций,  внешнеторговый 
оборот, внешнеторговая квота, 
коэффициент эластичности внешне-
торгового оборота по отношению к 
ВВП, коэффициент долговой ответ-
ственности, платежный баланс и др.

Промышленно развитые страны (Великобрита-
ния, Италия, Канада, Германия, США, Фран-
ция, Швеция, Япония) занимают передовые по-
зиции во внешнеэкономических связях.
Платёжный баланс является важным показате-
лем и инструментом, позволяющим предвидеть 
степень возможного участия страны в мировой 
торговле, международных экономических свя-
зях, установить её платёжеспособность

Показатели 
сравнительной 

конкурентоспособности 
и экономической 
эффективности 

системы

Индекс (уровень) конкурентоспо-
собности, эффективность бизнеса, 
рентабельность, уровень здравоох-
ранения и образования, уровень ин-
новаций, развитие инфраструктуры, 
институций, производительность 
труда

За совокупностью показателей конкурентоспо-
собности передовые позиции занимают Швей-
цария, Сингапур, Финляндия, Германия, США

Составлено на основании источников [4; 5; 6]

возрастает экономическое неравенство и соот-
ветственно нарастает неустойчивость мировой 
экономики. Этот период сопровождался энерге-
тическим кризисом, дополнился сырьевыми и ва-
лютными неурядицами, как следствие – инфля-
цией. Далее мы наблюдаем изменение динамики 
мирового развития в 2010 г., наблюдаем подъем 
после мирового финансового кризиса (2008 г.), 

что характеризуется нестабильностью и асимме-
трией развития мировой системы. В анализиру-
емые кризисные периоды наблюдается сначала 
падение ВВП в пределах 4-5%, а потом резкий 
подъем экономики. 

Из данных видно, что темпы роста ВВП име-
ют наибольшее значение по сравнению с ростом 
ВВП на душу населения и темпами роста насе-

 
Рис. 1. Сопоставление показателей динамики мирового развития 1950–2040 гг. 

Составлено и рассчитано автором на основании источников [6; 7]
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ления. В основе расчета показателей взято ус-
редненные показатели за предыдущий период 
(за десятилетие). Можно отметить несколько эта-
пов развития с различными закономерностями: с 
1950 до 1980 годов наблюдается сокращение при-
роста мирового ВВП и при этом возрастает пока-
затель ВВП на душу населения и незначительно 
сокращается прирост населения. 

Другая закономерность состоит в том, что, не-
смотря на сокращение прироста населения, оно 
растет настолько быстрыми темпами, что рост 
мирового ВВП не способен удовлетворять расту-
щие потребности населения. При этом числен-
ность населения мира в 2000 г. достигла 6 млрд. 
человек, превысив показатель 1950 г. в 2, 4 раза, 
за этот же период мировой ВВП вырос в 6,4 раза. 
В 2015 г. мировое население достигло отметки в 
7,310 млрд. человек, что почти в з раза больше по 
сравнению с 1950 годом. Мировой номинальный 
ВВП за последние 65 лет увеличился в 15 раз. 

Прирост мирового ВВП в 2030–2040 годах 
(по прогнозным данным) оценивается на уровне 
3,3-3,4%, что ниже среднего роста в период до 
1980 годов (около 4,6%), но выше среднего темпа 
роста в период в 2001-2016 годов (3,0%). При этом 
в условиях нарастания демографических, при-
родных ограничений, финансовой нестабильно-
сти, цикличности развития экономики, глобаль-
ной асимметрии развития, высокого долгового 
бремени, в долгосрочной перспективе не можно 
гарантировать высокие темпы развития мировой 
социально-экономической системы. 

За данными нашего исследования и осущест-
вленного прогноза возникает закономерность ци-
кличного развития с периодичностью в 30 лет. 
Соответственно можно предположить, что в кон-
це 2040 г. нас ожидает следующая закономер-
ность изменения вектора развития. 

Как показывает история последних 200 лет 
развитие социально-экономической системы 
подвержено циклическому характеру. Зарожде-
ние теории циклов и кризисов можно отнести к 
началу 19 века. Эта проблема освещалась в ра-
ботах Т. Мальтуса, К. Родбертуса, К. Маркса, 
М. Туган-Барановского, И. Шумпетера, Дж. Кит-
чина, Н. Кондратьева, К. Жюгляра, С. Кузнеца и 
др. В наше время преобладающее место заняла 
идея взгляда на цикл как на единый процесс, по-
следовательно проходящий через фазы кризисов 
и подъёмов. Цикличность рассматривается как 
периодическое отклонение от состояния равно-
весия системы, вызванное определенными фак-
торами. Под экономическими циклами подразу-
меваются регулярные колебания уровня деловой 
активности от экономического подъёма до спада 
(экономической депрессии). Обычно выделяют 
четыре основных типа экономических циклов:

–краткосрочные циклы Китчина (характер-
ный период – 3-4 года);

–среднесрочные циклы Жюгляра (характер-
ный период – 7-11 лет);

–циклы (ритмы) Кузнеца (характерный пери-
од – 15-25 лет);

–длинные К-волны или К-циклы Кондратьева 
(характерный период – 48-55 лет) [8].

В основе цикличности развития экономики 
лежат экономические кризисы. Существует ряд 

теорий, которые объясняют возникновение эко-
номического кризиса, рассмотрим некоторые из 
них. Кейнсианское объяснение – нехватка де-
нежной массы, монетаризм аргументирует воз-
никновение кризиса как результат деятельности 
денежной политики Федеральной резервной си-
стемы США (ФРС). С точки зрения марксист-
ской теории – это очередные кризисы перепро-
изводства, присущие капитализму. Современные 
взгляд на кризис можно связать с теорией эконо-
мического пузыря (быстрый рост цен на финан-
совые активы, инвестиции в производство сверх 
реальной необходимости, постоянное увеличение 
денежного предложения и кредита); смещением 
точки бифуркации системы (критическое состо-
яние системы, при котором система становится 
неустойчивой относительно флуктуаций и воз-
никает неопределённость), инфляцией и др. 

Поскольку все социально-экономические си-
стемы имеют пространственно-временные ха-
рактеристики, то все цикличные (эволюцион-
ные) процессы, осуществляемые в них, имеют 
свое прошлое, настоящее и будущее. Будущее 
развитие можно предвидеть через бифуркации 
и обмены устойчивостью, которые происходят 
в настоящем. Результаты бифуркаций заранее 
предсказать невозможно: последующее течение 
событий определяется как случайными факто-
рами (усиливающимися в окрестности точки би-
фуркации флуктуациями), так и потенциальной 
структурой (в частности, набором потенциаль-
ных альтернатив), которая находится вне обла-
сти эмпирического знания. 

В связи с этим ми считаем, что современ-
ная социально-экономическая система отлича-
ется ростом неустойчивости, неопределенности, 
непредсказуемости и это отображается на ее 
развитии. В дальнейшем кризисы социально-
экономической системы могут учащаться, а рас-
сматриваемая нами закономерность взаимосвязи 
экономических показателей динамики развития 
демонстрирует значительное сокращение раз-
рыва между показателями ВВП и ВВП на душу 
населения с учетом фактора времени и исключая 
негативные флуктуации. Это характеризует ка-
чественный тренд развития системы. Такие ре-
зультаты являются подтверждением закона диа-
лектики перехода количественных изменений в 
качественные, который объясняет, как и каким 
образом происходит движение и развитие. Марк-
систская философия рассматривает этот закон 
не как предпосылку для конструирования мира, 
а как результат изучения мира, как отображение 
того, что происходит в реальной действительно-
сти [9]. Таким образом, любой процесс развития 
одновременно и прерывен и непрерывен. При 
этом прерывность выступает в форме качествен-
ного скачка, а непрерывность – в форме количе-
ственных изменений. Следует предположить, что 
в конце 2040 годов следует качественный скачок 
развития. Поэтому на основании эмпирических 
данных мы пытаемся сформулировать законо-
мерности развития глобальной социально-эко-
номической системы. В связи с этим возникает 
научная проблема: как соотносится теория раз-
вития социально-экономических систем с ее за-
кономерностями. 
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Мы считаем, что новые экономические каче-
ственные закономерности должны основываться 
на признании неравномерности экономического 
развития (на основе эмпирических данных), ко-
торое обуславливается инвариантностью моде-
лей экономического развития и методов решения 
глобальных и макроэкономических задач в зави-
симости от состояния социально-экономической 
системы, уровня ее развития, институциональ-
ных особенностей и накопленного капитала.

Современные преобразования, происходящие 
в глобальной социально-экономической системе, 
обусловливают необходимость изучения и ис-
пользования новых возможностей (детерминант) 
качественно изменять динамику развития систе-
мы. В современной науке, используя метод ана-
логии, социально-экономическую систему обще-
ства можно рассматривать как биологический 
организм, который представляет собой совокуп-
ность специфически соединенных между собой 
элементов (детерминант), обладающих относи-
тельно замкнутыми и самообеспечивающими 
свойствами. Развитие при этом будет представ-
лять собой некую цепь (аналогичную ДНК), кото-
рая состоит из звеньев определяющих факторов 
(детерминант), которые стимулируют (сдержи-
вают) процесс эволюции и трансформации соци-
ально-экономической системы.

Так как развитие это определенная цепочка, 
то это непрерывный необратимый процесс, кото-
рый может приостановиться, или сделать виток 
(зигзаг) под влиянием новых факторов или ката-
клизмов ноосферного, космического или социаль-
ного характера. Динамика изменений, учитывая 
цикличность развития, описывает волнообразную 
непрерывную кривую, и эта природа изменений 
отдельных элементов развития характеризует 
закономерности развития социально-экономиче-
ских систем. Благодаря этому можно использо-
вать характеристику и принципы генетических 
аспектов развития, свойственных как биологиче-
ским, так и общественным системам к анализу 
социально-экономических систем. 

В этом случае возникает закономерность – 
чем выше уровень развития структуры и детер-
минант социально-экономической системы, тем 
быстрее происходит ее качественное развитие. 
Это позволяет направлять развитие высокоор-

ганизованных систем по определенному пути и 
управлять переходом их из одного состояния в 
другое, что имеет принципиальное значение для 
управления сменой типов экономики, видов вос-
производства, технологических укладов. В этом 
процессе усложнение организации социально-
экономических систем ведет к тому, что имею-
щаяся структура и ее составляющие обновляет-
ся, приобретая новые свойства.

Парадокс заключается в том, что в представ-
ленной нами теории упорядочение социально-
экономических систем происходит благодаря не-
равновесности. По мнению И. Пригожина [10], 
неравновесность порождает порядок и энтропию, 
что обеспечивает движение материи во времени. 
При этом равновесная система, по представленной 
логике, вообще не имеет права на существование.

В результате подтверждается закономерность 
энтропийного развития социально-экономиче-
ской системы, которую можно сформулировать, 
как изменение уровня упорядоченности системы 
за определенный период определяется уровнем 
изменения энтропии в системе за данный пери-
од. В тоже время упорядоченность системы воз-
растает при уменьшении энтропии в системе и 
снижается при ее росте, т.е. любое вмешатель-
ство в социально-экономическую систему извне 
может обратить процесс возрастания энтропии. 
Подтверждением этого являются исследования 
А.Б. Данильчук [11], которая аргументирует, что 
различные виды энтропийных показателей мо-
гут использоваться для оценки динамических 
изменений в социально-экономических системах.

Выводы из проведенного исследования. За-
кономерности развития на глобальном уровне 
возникают в процессе ускорения или стимули-
рования экономического развития под влиянием 
экономических кризисов. Существенные зако-
номерности и трансформации (изменение тра-
ектории) развития произошли в конце 1980 и 
2010 годов обусловлены изменчивостью и неу-
стойчивостью социально-экономической систе-
мы. Феноменом современного развития миро-
вой социально-экономической системы является 
генерация импульсов экономической динамики 
и энтропии, что в свою очередь создает пред-
посылки к экономическому росту, качественным 
изменениям и асимметрии мирового развития.
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Анотація
Сучасні перетворення, що відбуваються в світі, обумовлюють необхідність вивчення і використання нових можливостей, 
які з'являються під впливом різноманітних факторів та змінюють динаміку і закономірності розвитку соціально-еконо-
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Ключові слова: закономірності розвитку, соціально-економічна система, економічний розвиток, фінансова криза, ен-
тропія.
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REGULARITIES OF DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Summary
Modern transformations in the world, necessitate the study and use of new opportunities that change the dynamics and 
patterns of development of socio-economic systems. The purpose of the study is to deepen empirical and theoretical research 
and identify patterns of development of socio-economic systems. The article analyzes the regularities of development 
are established on the basis of indicators of the dynamics of the development of the global socio-economic system. It 
is theoretically justified that new economic qualitative regularities are based on the recognition of the unevenness of 
socioeconomic development that is caused by the invariance of models of economic development and methods for solving 
global and macroeconomic problems, depending on the state of the socio-economic system, the level of its development, 
institutional features and accumulated capital. The results of the study confirm the emergence of regularities of 
development at the global level in the process of accelerating or stimulating economic development under the influence 
of world financial crises.
Key words: regularities of development, socio-economic system, economic development, financial crises, entropy.
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Русин-Гриник Роман Романович
аспірант кафедри підприємництва
та екологічної експертизи товарів

Національного університету «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ

Проаналізовано наукові літературні джерела на предмет формування теоретичних аспектів управління підприєм-
ницькими структурами на засадах їх конкурентоспроможності. Проведено аналізування поняття «конкурентоспро-
можність», «підприємництво», «конкуренція» тощо. Визначено сутнісні ознаки понять «конкурентоспроможність», 
«підприємництво», «конкуренція».
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, торгівля, підприємницькі структури.

Постановка проблеми. Актуальні умови функ-
ціонування суб’єктів господарювання підприєм-
ницьких структур в Україні ускладненні значною 
кількістю політичних та макроекономічних чин-
ників. Удосконалення управління конкуренто-
спроможністю являється одним із найскладніших 

та найактуальніших завдань, перед яким стоїть 
як вітчизняні так і закордонні підприємницькі 
структури, що логічно зумовлено перехідними 
процесами у сфері інновацій, технологій, глоба-
лізації та лібералізації ринкових відносин. Під-
приємства та групи, які вони утворюють неми-
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нуче постають перед необхідністю узагальнення 
існуючих підходів та їх удосконалення з метою 
формування нових інструментів щодо генеруван-
ня рішень із забезпечення високого рівня конку-
рентоспроможності у довгостроковому періоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ре-
зультаті огляду та аналізу літературних джерел 
[1; 2; 3; 4; 5; 6], виявлено, що загалом терміноло-
гічні проблеми у трактуванні категорій «конку-
рентоспроможність» і «підприємництво» відсутні, 
як і відсутні суперечності і неузгодження їхньо-
го трактування чинним законодавством України. 
Це дозволяє досить адекватно розуміти змістову 
складову вживання цих категорій при досліджен-
ні різноманітних проблем економіки та менедж-
менту на макро-, мезо-, і мікрорівнях, в тому 
числі у різноманітних словосполученнях. Серед 
науковців, які займались проблемами конкурен-
тоспроможності відомими є А. Сміт, М. Портер, 
Й. Шумпетер, В. Адамик, Р. Грецький, С. Мочер-
ний, Д. Панасенко, П. Пуцентейло, М. Рудниць-
ка, Г. Филюк, П. Дойля, П. Зав’ялова, Е. Мінько, 
М. Глазов. У свою чергу, А. Ластовецький, В. Кол-
паков, С. Покропивний, А. Шнейдера, Ю. Погорє-
лова, А. Бризгаліна, Г. Саймон, Р. Акофф, Є. Чер-
нявської, А. Азріліяна, З. Варналій, М. Маліка, 
В. Сизоненко, Н. Сафронов, Є. Майовцев здійсни-
ли чималий внесок у теорію підприємництва.

Проте, слід зазначити, що детальне дослі-
дження конкурентоспроможності підприємниць-
ких структур в межах окремої країни, особливо 
в Україні, недостатньою мірою висвітлено у на-
уковій літературі.

Формування цілей статті. Враховуючи ак-
туальність досліджуваної наукової проблеми та 
недостатній рівень її висвітлення у фахових на-
укових літературних джерелах, зумовило обрати 
наступну ціль: провести аналізування вивчення 
у науковій літературі таких понять як «конку-
рентоспроможність», «конкуренція», «підприєм-
ництво», а також визначення їх сутнісних ознак.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі 
досить багато уваги приділено визначенню сут-
ності таких категорій як «конкурентоспромож-
ність» і «підприємництво». Застосування контент-
аналізу цих означень дозволяє стверджувати, що 
сутнісні ознаки категорії «конкуренція» можна 
розділити на три групи: 

1) ті, які характеризують дану категорію як 
відносини (виробничі або політики-економіч-
ні). Відносини між суб’єктами господарювання, 
як основна сутнісна ознака категорії «конку-
рентоспроможність», виділяють Д. Панасенко і 
Р. Грецький;

2)  ті, які характеризують дану категорію як 
динамічне явище, що є властивістю ринку (дина-
мічний процес, стимул, економічне явище, влас-
тивість ринку). Такої позиції притримуються 
М. Портер, Й. Шумпетер, П. Пуцентейло;

3)  ті, які характеризують дану категорію як 
суперництво, в якому перемагає той, хто більш 
майстерно управляє перевагами і здатен швид-
ко приймати обґрунтовані регулювальні рішення 
стратегічного, тактичного і оперативного харак-
теру. Тобто йдеться про такі ознаки як супер-
ництво, боротьба, процес управління перевагами 

і засіб регулювання. На цих ознаках акцентують 
увагу А. Сміт, В. Адамик, С. Мочерний, Г. Филюк.

На основі синтезу ідентифікованих сутнісних 
ознак категорії «конкуренція» є підстави ствер-
джувати, що конкуренція є явищем, яке власти-
ве ринковій економіці, що формується внаслідок 
виникнення таких відносин між суб’єктами під-
приємництва, які супроводжується їх суперни-
цтвом за ринки.

Щодо конкурентоспроможності, то ця катего-
рія похідна від категорії «конкуренція». Якщо на 
ринку є хоча б два суб’єкти підприємництва, які 
борються за цей ринок, то очевидно явище конку-
ренції має місце, проте конкурентоспроможність 
кожного із цих суб’єктів вимірюється здатністю 
набувати конкурентних переваг (цінових, якісних 
тощо) і забезпечувати позитивну динаміку показ-
ників економічного розвитку внаслідок схвалю-
ваних рішень. Таке трактування категорії «кон-
курентоспроможність» стосується макрорівня, 
тобто суб’єктів господарювання і базується на тих 
сутнісних ознаках даної категорії, які ідентифіко-
вано внаслідок контент-аналізу означень, сфор-
мульованих М. Портером, Г. Скударом, М. Єрмо-
ловим, А. Яновським, С. Ярошенко, Г. Азоєвим, 
А. Мареничем, І. Астаховою, Л. Калашніковою, 
М. Перцовським, П. Канінським, Ф. Зав’яловою, 
Р. Фатхудіновим, З. Васильєвою, П. Бєлєньким, 
В. Шинкаренком, Ю. Мануйловичем, Ю. Леон-
тьєвою, К. Рудаковою, І. Піддубним і А. Пддуб-
ною, Ю. Леонтьевою, К. Рудаковою, С. Ожеговим, 
М. Книш, П. Забєліним, М. Моїсєєвою, Х. Фасхі-
євим, В. Стівенсоном, М. Єрмоловим, В. Хруць-
ким, І. Корнєєвою, Б. Райзбергом (див. Додаток 
А). На основі опрацювання запропонованих цими 
авторами означень виявлено, що на рівні суб’єкта 
господарювання сутнісними ознаками категорії 
«конкурентоспроможність» є такі здатності:

• отримувати прибуток, ефективно розпоря-
джатися ресурсами (цю ознаку виділяють П. За-
бєлін, М. Моісєєва, С. Ярошенко, Г. Азоєв, Л. Ка-
лашнікова, М. Перцовский, П. Канінський);

• витримувати конкуренцію, протистояти 
конкурентам (цю ознаку виділяють С. Ожегов, 
А. Маренич, І. Астахова);

• задовольняти споживчі потреби (цю ознаку 
виділяють Х. Фасхієва, В. Стівенсон, В. Хруцький, 
І. Корнєєва Б. Райзбрг, М. Єрмолов, Ф. Зав’ялова, 
Р. Фатхудінов, З. Васильєва);

• адаптуватись до змін зовнішнього серед-
овища (цю ознаку виділяють В. Шинкаенко, 
А. Бондаренко, Ю. Мануйлович).

Критично проаналізувавши визначення кате-
горії «підприємництво», які наводяться вчени-
ми-економістами встановлено, що, як правило, 
до сутнісних ознак даної категорії відносяться 
такі, які характеризують підприємництво як 
явище, або як процес. Так, про «підприємни-
цтво», як явище, що має організаційну єдність 
і є суспільним інститутом пишуть З. Варна-
лій, А. Шнейдер, Є. Чернявська, А. Бризгаліна, 
Р. Акофф. Підприємництво як процес розгляда-
ють А. Ластовецький, В. Копаков, А. Азріліяна, 
М. Маліка, Н. Сафронов, Є. Майовцев. Ця група 
науковців акцентує увагу на тому, що підпри-
ємництво є видом економічної діяльності. Слід 
визнати, що існують й інші позиції до іденти-
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фікування сутності категорії «підприємництво». 
Так, С. Покропивний переконує, що підприєм-
ництво є здібністю, В. Сизоненко впевнений, що 
підприємництво – це розвиток ініціативної ідеї, 
а Г. Сайман стверджує, що підприємництво, не 
що інше як адаптивна система. Попри наявність 
цих авторських позицій до трактування да-
ної категорії виявлено, що більшість науковців 
схиляються до думки, що підприємництво має 
самостійний і систематичний характер (А. Лас-
товецький, В. Копаков, А. Азріліяна, М. Маліка, 
Н. Сафронов, Є. Майовцев), провадиться з метою 
отримання доходу, прибутку (А. Ластовецький, 
В. Копаков, А. Азріліяна, М. Маліка, Н. Сафро-
нов, Є. Майовцев, С. Покропивний, А. Шнейдер, 
Н. Сафронов, Є. Майовцев, З. Варналій) і супро-
воджується ризиком і відповідальністю (А. Лас-
товецький, В. Копаков, А. Азріліяна).

Проведені дослідження дозволяють ствер-
джувати, що для повноти ідентифікування сут-
ності категорії «підприємництво» застосування 
якогось одного з наукових підходів є недостат-
нім, необхідним є їх синтез, проте, слід взяти до 
уваги, що серед сутнісних ознак цієї категорії є 
основні і додаткові (уточнювальні).

У межах статичного підходу єдиною ознакою 
підприємництва є явище, яке може мати різні 
форми. Так, якщо йдеться про утворення юри-
дичної особи, то додатковими сутнісними озна-
ками даного явища є:

1) виникнення нового суспільного інституту – 
підприємства.

2) організаційна єдність підприємства, яке по-
чинає займатись підприємницькою діяльністю. 
Під організаційною єдністю розуміємо утворення 
організаційної структури підприємства, страте-
гічних, тактичних і оперативних планів його роз-
витку, корпоративних правил і процедур, відно-
син субординації;

3) підприємницька ініціатива (бажання реалі-
зувати певну ідею з метою отримання доходу, 
прибутку).

Якщо ж мова йде про утворення фізичної 
особи, приватного підприємця, то це явище ха-
рактеризується лише однією уточнювальною 
сутнісною ознакою – підприємницька ініціатива, 
оскільки інші ознаки для підприємництва у такій 
формі є нехарактерними.

З позиції динаміко-функціонального підходу 
сутнісною ознакою категорії «підприємництво» є 
діяльність з метою отримання доходу, прибутку. 
Власне кажучи, отримання, доходу, прибутку є 
цільовим орієнтиром будь-якого виду економічної 
діяльності. Цей цільовий орієнтир відрізняє еко-
номічну (господарську) діяльність від будь-яких 
інших видів діяльності. Як бачимо, з табл. 1.1 до-
датковими ознаками категорії «підприємництво», 
в межах динаміко-функціонального підходу є сис-

тематичність і ризиковість підприємницької діяль-
ності, а також самостійність суб’єкта підприємни-
цтва і його відповідальність за прийняті рішення. 
Ці ознаки віднесено до додаткових, оскільки вони 
характерні не для усіх випадків провадження під-
приємницької діяльності, а стосуються лише умов, 
в яких функціонують конкретні суб’єкти господа-
рювання. Для пояснення своєї позиції розглянемо 
кожну з виділених ознак окремо. Так, щодо ознак 
«самостійна діяльність» і «власна відповідаль-
ність» зазначимо, що державні підприємства, які 
перебувають у загальнодержавній чи комунальній 
власності справді, певною мірою, є самостійними 
організаціями, які займаються підприємництвом 
на свій страх і ризик щодо прийнятих господар-
ських рішень, проте їхня самостійність і відпові-
дальність досить умовна, оскільки їхня суспільна 
відповідальність за наслідки діяльності ділиться з 
вищестоящими організаціями (міністерствами, ві-
домствами тощо). Підставою для цього є накази, 
розпорядження, постанови та інші нормативні до-
кументи, якими керуються державні підприємства. 
Доцільно визнати, що і «систематична діяльність» 
також є ознакою підприємництва лише в частині 
випадків. Так, поширеною є практика започатку-
вання підприємницької діяльності для реалізації 
лише однієї конкретної операції, або низки опе-
рацій, які дають можливість отримання прибутку 
упродовж певно обмеженого періоду, наприклад, 
внаслідок виникнення можливості отримання фі-
нансування по підприємницьких грантах. Щодо 
ризику як додаткової сутнісної ознаки категорії 
«підприємництво», то, на перший погляд, справді 
реалізація будь-якої підприємницької ідеї супро-
воджується ризиком, проте, якщо взяти до уваги 
практику провадження підприємницької діяльнос-
ті в умовах держзамовлення, і, наприклад, повно-
го фінансування підприємницьких ініціатив гран-
товими програмами або факти такої діяльності в 
умовах природної монополії, то не викликає сум-
ніву те, що підприємницькі ризики щонайменше 
мають різну актуальність для кожного із суб’єктів 
підприємництва, а в окремих з них цей ризик зво-
диться до нуля.

Висновки з проведеного дослідження. Озна-
йомившись з наведеними вище позиціями мож-
на дійти висновку, що причиною відсутності 
науково-обгрунтованого розуміння сутності по-
нять «підприємницька структура» і «конкурен-
тоспроможність підприємницької структури» є 
вузькість трактування терміну «структура». Для 
його уточнення слід в подальшому дослідженні 
виділити сутнісні ознаки терміну «структура» 
та сформулювати його означення з побудовою 
класифікаційної структури. Це, в подальшому 
дозволить уточнити змістові характеристики по-
нять «підприємницька структура» і «конкуренто-
спроможність підприємницької структури».
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Постановка проблеми. Першочерговим за-
вданням соціальної політики держави є забез-
печення достойної старості її громадянам. Згід-
но Конституції України, це право гарантується 
загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових внесків гро-
мадян, підприємств, установ і організацій, а та-
кож бюджетних та інших джерел соціального за-
безпечення.

Пенсійна система України залишається 
складною та непрозорою, як з погляду юридич-
ного регулювання, так і з погляду організації 
фінансових потоків. Незважаючи на певні кроки 
щодо розмежування пенсійних програм за дже-
релами фінансування, в міжбюджетних відноси-
нах Пенсійного фонду та державного бюджету 
чимало плутанини та неоднозначності. 

Водночас аналіз міжнародного досвіду засвід-
чив, що в національних пенсійних системах важ-
ливу роль відіграє недержавне пенсійне забезпе-
ченню, яке призначене для доповнення державної 
складової. При цьому, провідна роль у системі 
недержавного пенсійного забезпечення належить 
недержавним пенсійним фондам (НПФ). Наявні 
організаційно-правові форми НПФ дозволяють 
обрати оптимальну форму колективного або осо-
бистого добровільного пенсійного страхування, 
забезпечуючи населення додатковим захистом. 
Окрім того, недержавні пенсійні фонди у біль-
шості країн є потужними інституційними інвес-
торами в економіку. Тож, активізація недержав-
ного пенсійного забезпечення сприяє не лише 
зростанню рівня життя пенсіонерів, але й розви-
тку економіки загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням діяльності сис-теми недержавного 
пенсійного страхування та її окремих елементів 
займа-лись та продовжують займатися багато 
науковців та практиків, зокрема: Бабірад М. М., 
Оліярник В. В., Бачинська О.В., Кравчук О.М., 
Глущенко В.В., Калінеску Т. В., Конопліна Ю.С., 
Миськів Г. В. та ін. Особливий інтерес з прак-
тичної точки зору представ механізм пенсійного 
страхування робітників для підприємств. Адже, 
завчаючи на заінтересованість власників в утри-
манні висококваліфікованих робітників, надання 
соціального захисту у вигляді пенсійного стра-
хування стає вагомим стимулом для продуктив-
ної роботи.

Метою статті є систематизація і узагальнен-
ня вад, переваг пенсійної системи, можливості її 
удосконалення за допомогою різноманітних захо-
дів і встановлення причин гальмування розвитку.

Виклад основного матеріалу. Одними з осно-
вних небанківських посередників на світовому 
фінансовому ринку є недержавні пенсійні фон-
ди, які є недостатньо розвиненими в Україні. Ця 
теза підтверджується тим, що станом на червень 
2017 року загальна вартість активів, управління 
якими здійснювалося в рамках пенсійних про-
грам, регульованих відповідно до вимог Закону 
України «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня», становила усього 2,24 млрд грн. При цьому 
частка пенсійних активів відносно ВВП складає 
близько 0,01%, що є значно меншим, ніж показ-
ники розвинутих країн, таких як США, Німеч-
чина та Іспанія.

Система недержавного пенсійного забезпечен-
ня – це складова пенсійної системи, яка ґрун-
тується на засадах добровільної участі фізичних 
та юридичних осіб, крім випадків, передбачених 
законами, у формуванні пенсійних накопичень з 
метою отримання учасниками НПЗ додаткових 
пенсійних виплат.

Розвиток в Україні недержавного пенсійного 
забезпечення був обумовлений наступними чин-
никами: 

– демографічними. Посилення демографічного 
старіння населення призводить до незбалансо-
ваного навантаження на працездатне населен-
ня. Згідно зі статистичними даними станом на 
01.01.2017р на двох пенсіонерів (13,8 млн осіб) 
припадає усього троє працюючих (21 млн осіб). 
За прогнозом до 2050 р. кількість пенсіонерів в 
Україні збільшиться у два рази [2]; 

– соціальними. Перехід до ринкової економі-
ки зумовив відмову від основних принципів солі-
дарної системи пенсійного забезпечення, а саме: 
«працюючі повинні забезпечувати грошима не-
працюючих»; зниження економічної активності 
працездатного населення; масштабна трудова мі-
грація працездатного населення; поширення ті-
ньової зайнятості і тіньових доходів; наявність у 
значної частини працюючих пільг із сплати вне-
сків у Пенсійний фонд; низький рівень заробітної 
плати, високий рівень заборгованості зі сплати 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування.

Основними принципами діяльності недержав-
них пенсійних фондів є економіко-соціальна за-
цікавленість працівників (учасників) і роботодав-
ців та добровільність участі особи у будь-якому 
недержавному пенсійному фонді. За видами пен-
сійні фонди можуть утворюватися як: відкриті 
пенсійні фонди, учасниками якого можуть бути 
будь-які фізичні особи незалежно від місця та 
характеру їх роботи; корпоративні пенсійні фон-
ди, засновником якого є юридична особа-робото-
давець або декілька юридичних осіб-роботодавців 
і до якого можуть приєднуватися роботодавці-
платники [3, c. 218].

При впровадженні третього рівня пенсійної 
системи Україна стикну-лася з низкою проблем, 
зокрема: суперечливі питання державного регу-
лювання та оподаткування, недостатній рівень 
розвитку фінансових ринків. До них також на-
лежить низька поінформованість населення про 
діяльність нових інститутів в економіці країни 
(недержавних пенсійних фондів) і, як резуль-
тат, – недовіра населення до їхної діяльності.

Для того, щоб оцінити можливість системи 
НПЗ та її перспективи, потрібно здійснити ана-
ліз стану та динаміки загальних тенденцій роз-
витку недержавних пенсійних фондів (табл. 1).

Згідно з даними таблиці 1 можна зробити ви-
сновок, що у 2017 році адміністраторами недер-
жавних пенсійних фондів укладено 58,7 тис. шт. 
пенсійних контрактів, що менше на 6,2% (3,9 тис. 
шт.) порівняно з 2016 роком.

Структура пенсійних контрактів у 2017 році:
– з вкладниками – фізичними особами – 

51,7 тис. шт.;
– з вкладниками фізичними особами-підпри-

ємцями – 0,1 тис. шт.;
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– з вкладниками – юридичними особами – 
6,9 тис. шт.

Відбулося зменшення кількості пенсійних 
контрактів пов'язане зі змен-шенням пенсійних 
контрактів з фізичними та юридичними особами. 
Так:

– порівняно з 2016 роком зменшилась кіль-
кость контрактів з фізичними особами становило 
6,3% (3,5 тис. шт.) та зменшення кількості контр-
актів з юридичними особами становило 5,5% 
(0,4 тис. шт.);

– порівняно з 2015 роком зменшилась кіль-
кость контрактів з фізичними особами і станови-
ло 0,6% (0,3 тис. шт.), зменшення кількості контр-
актів з юридичними особами становило 9,2% 
(0,7 тис. шт.).

Пенсійні контракти у 2017 році укладено 
52,5 тисячі вкладників, з яких:

– юридичні особи – 1,8 тисячі, або 3,4% від 
загальної кількості вкладників,

– фізичні особи – 50,7 тисячі, або 96,6%.
Одним з основних якісних показників, що ха-

рактеризують систему НПЗ, є сплачені пенсійні 
внески. У 2017 р. їх сума становила 1897,3 млн грн, 
що на 0,1 % менше, ніж на кінець 2016 р.

Метою інвестування пенсійних активів є на-
самперед збереження пенсій-них заощаджень 
громадян. Тому стратегія інвестування НПФ 
є консервативнішою, ніж в інших фінансових 
установах.

Для впровадження позитивних зрушень у 
функціонуванні недержавних пенсійних фондів 
потрібно дослідити зарубіжні моделі.

Американська модель – накопичувально-со-
лідарна (запроваджена у США, країнах Латин-
ської Америки, Португалії), яка складається із 
трьох рівнів: державне страхування за накопи-
чувальною та розподільчою схемами, приватне 
страхування в межах різних пенсійних планів і у 
формі добровільних відрахувань, що здійснюєть-
ся страховими компаніями та НПФ (M. Schwarz, 
A. Demirguc-Kunt).

Розподільча система (Social Security) держав-
ного пенсійного забезпечення в основному вико-
нує соціальну функцію, тоді як побудовані за на-

копичувальним принципом недержавні пенсійні 
системи є джерелом довгострокових інвестицій 
в економіку країни. Тому в останні десятиліття 
стрімко розвиваються НПФ, які за своїми масш-
табами практично досягли рівня другої націо-
нальної пенсійної системи [5, с. 26].

Німецька модель – розподільчо-накопичу-
вальна, трирівнева система, яка використову-
ється не лише в Німеччині, а і в Австрії, Італії, 
Франції, Бельгії, Греції, Швеції та інших євро-
пейських країнах.

До першого рівня пенсійного захисту відно-
сяться «обов'язкові системи», побудовані за со-
лідарним принципом: роботодавець і працівник 
порівну вносять внески до Пенсійного фонду 
(20,3%). Розмір пенсії сягає 60% заробітної плати.

До другого рівня належить корпоративне пен-
сійне забезпечення за рахунок добровільних від-
рахувань роботодавців; до третього – недержав-
ні добровільні пенсійні плани як альтернативне 
джерело додаткових пенсійних виплат. При цьо-
му роль держави полягає у стимулюванні недер-
жавних пенсійних накопичень шляхом податко-
вих пільг та трансфертів до НПФ [6, с. 41]

Японська модель – умовно накопичувальна, 
яка деюре – солідарна, а де-факто – накопичу-
вальна, де держава виконує функції НПФ. Су-
часна пенсійна система Японії має два основних 
рівні. Перший рівень – це базові пенсії, на які 
мають право всі мешканці країни, і які поділя-
ються на пенсію через старість (за умови досяг-
нення 65 років та наявності страхового стажу) 
або інвалідність і втрату годувальника. Додат-
ково до базових наймані робітники одержують 
державні та професійні пенсії (другий рівень). 
Модель, подібна до японської, характерна і для 
Великобританії, Австралії та Північної Європи.

Чилійська модель – накопичувальна. У 1980 р. 
у Чилі розпочалася пен-сійна реформа, резуль-
татом якої стало створення нової пенсійної сис-
теми, що базувалася на обов'язковості здійснення 
пенсійних внесків на особисті рахунки та при-
ватному управлінні фондами. Сформована у Чилі 
пенсійна система є цілковито накопичувальною і 
дворівневою. Перший рівень – накопичувальний, 

Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

Показники 2015 2016 2017 Темп приросту,  
% 2017/2016

Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт. 59,7 62,6 58,7 -6,2%
Загальна кількість учасників НПФ, тис. осіб. 836,7 834,0 840,8 -0,8%
Загальна вартість активів НПФ, млн грн 1 980,0 2 138,7 2 465,6 15,3%
Пенсійні внески, млн грн : 1 886,8 1 895,2 1 897,3 0,1%
від фізичних осіб 80,3 92,2 124,3 34,8%
від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0%
від юридичних осіб 1 806,3 1 802,1 1 772,3 -1,7%
Пенсійні виплати, млн грн 557,1 629,9 696,3 10,5%
Кількість учасників, що отримали/отримують пенсійні 
виплати, тис. осіб. 82,2 81,3 78,8 -3,1%

Сума інвестиційного доходу, млн грн 872,2 1 080,5 1 455,5 34,7%
Прибуток від інвестування активів НПФ, млн грн 657,0 834,8 1 183,9 41,8%
Сума витрат, що відшкодовується за рахунок пенсійних 
активів, млн грн 215,2 245,7 271,5 10,5%

Джерело [2]
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формується за рахунок обов'язкових внесків 
(10%) до управляючої НПФ компанії, де робітник 
має іменний пенсійний рахунок. Другий рівень – 
страхування на випадок інвалідності або смерті 
годувальника. Пенсійний вік у Чилі наступає в 
60 років у жінок і в 65 років – у чоловіків; до-
строковий вихід на пенсію – лише за умови до-
статніх накопичень [7].

Отже, основним принципом реформування 
пенсійних систем є поступове заміщення солідар-
ної системи системою індивідуальних накопичу-
вальних рахунків з обов'язковими і добровільними 
внесками. Але слід зазначити, що в розвинутих 
країнах НПФ забезпечують у середньому 20% 
пенсійних виплат (а у США, Канаді, Великобри-
танії, Австралії – понад 40%), тоді як у Чехії, 
Польщі, Угорщині, Словаччині – менш як 5%.

Висновки з даного дослідження. Таким чи-
ном, на рівні недержавних пенсійних фондів 
удосконалення їх діяльності має бути спрямова-
не на підвищення якості та диверсифікованості 
фінансових послуг, що надаються. Це можливо 
реалізувати у випадку укрупнення НПФ. Роз-
вивати сферу недержавного пенсійного забез-
печення шляхом укрупнення НПФ можливо за 
рахунок залучення максимальної кількості плат-
ників внесків на потреби недержавного пенсійно-
го забезпечення або залучення платників з ви-
соким рівнем доходів і збільшення прибутку за 

рахунок відповідного зростання загальної суми 
комісійних. Враховуючи сучасні економічні реа-
лії, пріоритетною може бути друга стратегія, що 
обумовлено низьким рівнем оплати праці. 

Подальший розвиток НПФ створить мож-
ливості для економії на масштабі. В цьому ви-
падку, рентабельність стає позитивною (додат-
ною) навіть для платників з низькими доходами 
і нерегулярною сплатою відрахувань. Економія 
на масштабі дозволить активізувати діяльність 
НПФ у сегменті громадян з низьким рівнем до-
ходів, які є менш прибутковими. Окрім того, дже-
релом економії є витрати на утримання агентств, 
адміністрування пенсійних коштів і на загальне 
забезпечення функціонування НПФ.

На державному рівні можливими заходами є:
– імплементація міжнародних стандартів фі-

нансової звітності, що сприятиме підвищенню 
прозорості діяльності НПФ;

– запровадження більш жорстких умов реє-
страції НПФ як фінансової установи;

– обов'язкове страхування фінансових ризи-
ків, що підвищує рівень гарантій для вкладників 
НПФ;

– врегулювання стандартів обліку пенсійних 
коштів, накопичених на ко-ристь учасника НПФ;

– підвищення кваліфікації працівників НПФ, 
а також загального рівня фі-нансової культури 
населення.

Література:
1. Звіт про діяльність Пенсійного фонду України у 2017 році [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/04/block_03-149_budget-2017.pdf
2. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.09.2018 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/OsnPokazn/NPF_II_kv_2018.pdf
3. Свідерська І. М. Недержавне пенсійне забезпечення в соціальному та економічному розвитку України / 

І. М. Свідерська, В. І. Стойчик. // Приорноморські економічні студії. – 2017. – № 17. – С. 217–220.
4. Черненок К. П. Проблеми та перспективи розвитку недержавного пен-сійного забезпечення в Україні / К. П. Чер-

ненок // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 45-48
5. Ріппа М. Б. Порівняльна характеристика світових систем пенсійного забез-печення і страхування / М. Б. Ріппа // 

Світ фінансів. – 2017. – No 1 (10). – С. 25–27.
6. Попов А. А. Пенсионные системы США и России: эволюция и попытка ре-форм / А. А. Попов // США и Канада: 

Экономика. Политика. Культура. – 2014. – No 3. – С. 35–45.
7. Криклій В. А. Зарубіжний досвід функціонування недержавних пенсійних фондів та можливості його застосування 

в Україні./ В. А. Криклій // Еко-номiчний часопис-XXI. – 2013. – № 1-2(2). Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/ecchado_2013_1-2%282%29__13

Абдуллаева Анастасия Евгеньевна
ассистент кафедры финансов
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
Саенко Ярослав Анатольевич
студент учетно-финансового факультета
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация
В статье определено, что одним из основных небанковских посредников на мировом финансовом рынке являются не-
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ 
ТА ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 

У статті проведено дослідження складних економічних систем із використанням нейронних мереж глибинного на-
вчання. В контексті чого досліджено алгоритм прогнозування показників фінансових ринків за допомогою простих та 
складних ланцюгів Маркова. Проаналізовано метод глибинної нейронної мережі прямого поширення, відомого як бага-
тошаровий перцептрон та алгоритм прогнозування часових рядів на основі ланцюгів Маркова. Здійснено порівняльний 
аналіз фінансових ринків на основі зазначених методів.
Ключові слова: нейронна мережа, глибинне навчання, ланцюги Маркова, фінансовий ринок, прогнозування.

Постановка проблеми. Сучасні фінансові ринки 
характеризуються складністю процесів, які на них 
проходять. Зростають ризики, відбувається глоба-
лізація міжнародних ринків, збільшується вола-
тильність валют, відсоткових ставок, курсів цінних 
паперів та цін на сировину і, як результат, фінан-
сові ринки стали більш нестабільними, складними 
та ризикованими. Стандартні методи моделювання 
часових рядів для аналізу та прогнозування про-
цесів, що відбуваються на фінансових ринках, в 
таких умовах часто дають незадовільні результа-
ти. Можна відмітити розрив між дійсними еконо-
мічними реаліями та економічними теоріями.

В зв’язку з цим, розробка та використання но-
вітніх методів та моделей, що дозволяють краще 
зрозуміти структуру та поведінку ринку, як єди-
ного цілого, так і його складових, стає все більш 
актуальною. В наш час стають особливо актуаль-
ними роботи, що дозволяють хоча б в мінімальній 
мірі змоделювати та пояснити закони ринку. Такі 
роботи важливі і для інвесторів, що цікавляться 
можливістю прогнозування поведінки цін фінан-
сових активів, і для регулюючих органів, котрі 
цікавляться можливістю впливу на ринок таким 

чином, щоб він якнайкраще відповідав цілям роз-
витку економіки.

З розвитком комп’ютерних технологій 
з’являється можливість проводити аналіз фі-
нансових ринків набагато швидше, аніж раніше, 
оперувати більшими даними, отримувати більш 
точні результати, у тому числі, й при побудові 
прогнозів поведінки фінансових ринків у часі. 

Останні роки великої популярності набуває 
використання машинного навчання для аналізу 
великих даних. Оскільки спроби спрогнозувати 
поведінку фінансового ринку – це не що інше 
як обробка великої кількості даних, тому досить 
актуальним є використання досягнень в області 
машинного навчання, які вказують на можливос-
ті прогнозування фінансових ринків методами 
глибинного навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами використання нейронних мереж 
глибинного навчання та складних ланцюгів Мар-
кова, займаються такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці, як Бердуго У., Сутла С., Петров А., 
Бонгард М., Ніколенко С., Романовський В., Сап-
цін В., Чабаненко Д., Соловйов В. та інші. Тим 
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часом безперервний процес розвитку та транс-
формації наявного інструментарію потребує про-
довження проведення наукових досліджень, що і 
зумовлює актуальність даної роботи.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
визначенні особливостей функціонування роз-
глянутих методів при розв’язанні задачі про-
гнозування економічних показників, поданих у 
вигляді часових рядів, та проведенні порівняль-
ного аналізу можливості застосування й точності 
алгоритмів прогнозування часових рядів за до-
помогою ланцюгів Маркова та нейронних мереж 
глибинного навчання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У практичних задачах найчастіше використо-
вуються нейронні мережі прямого поширення, 
відомі як багатошаровий перцептрон або MLP 
(Multilayer Perceptron), для навчання яких вико-
ристовуються різні модифікації методу [1]. Згід-
но з теоремою Колмогорова, нейронна мережа 
MLP є універсальним класифікатором [2]. 

Для проведення порівняльного аналізу було 
обрано ряд курсу криптовалюти Bitcoin, взятий 
з 28.04.2013 р. по 14.09.2018 р. та ряд ціни акцій 
корпорації Caterpillar Inc., взятий з 2.01.1962 р. 
по 25.02.2016 р. В якості досліджуваних відріз-
ків часу було обрано відрізок з 24.02.2017 р. по 
14.09.2018 р. (567 значень ряду, рис. 1а) для 
криптовалюти та відрізок з 20.01.1970 р. по 
19.12.1977 р. (2001 значення ряду, рис. 1b) для 
цін акцій. 

Такий вибір пояснюється формами графіків 
рядів на вибраних відрізках, а саме: для ряду 
криптовалюти спостерігається тенденція до по-
стійного зростання у першій половині ряду, та 
постійного спадання у другій половині, а для 
ряду цін акцій спостерігається динаміка у вигля-
ді постійних коливань значень ряду.

Обидва ряди були попередньо оброблені пе-
ред дослідженням, оскільки для застосування 
нейронних мереж вибраної топології значення 
ряду повинні належати відрізку [0,1], то значен-
ня рядів попередньо перерахувались за допомо-
гою послідовного застосування формул (1) та (2).

Y X X1 = −min( ) ;                  (1)

Y
Y

Y
=

( )
1

1max
.                     (2)

Застосування формули (1) дозволяє отримати 
найменші значення ряду X рівними 0, а наступне 
застосування формули (2) дає в результаті ряд 
з максимальними значеннями, рівними 1. Цілком 
очевидно, що зворотнє приведення ряду можна 
виконати, застосувавши формулу

X Y Y X
∧

= ⋅ + ( )max( ) min1 .            (3)
Результат навчання з використанням простих 

ланцюгів Маркова [5] на ряді Bitcoin зображено 
на рис. 2.

На рис. 2 (а) для навчання використано відрі-
зок ряду з 1 по 525 точку, обрана проста ієрархія 
приростів часу, абсолютні значення приростів 
та рівномірне за кількістю розподілення станів. 
Останній параметр був вибраний саме таким піс-
ля візуального порівняння отриманих резуль-
татів з використанням різних типів розподілів. 
На рис. 2 (b) зображено результат з тими ж по-
чатковими даними, отриманий з використанням 
складної ієрархії приростів часу та рівномірним 
за відхиленням розподіленням станів.

З рисунків видно, що часовий ряд, зроблений з 
використанням простих ланцюгів Маркова, є точні-
шим для частини ряду, де спостерігається тенден-
ція до спадання значень початкового ряду, у той 
час як при використанні складних ланцюгів Мар-
кова [5] точнішим виявився ряд, отриманий для 
ділянки, де значення початкового ряду зростають.

Для ряду цін акцій Caterpillar Inc. найкращий 
результат було отримано при використанні про-
стих ланцюгів Маркова та рівномірного за кількіс-
тю розподілення станів (рис. 3). У цьому ряді для 
навчання було обрано відрізок з 1 по 1900 точки.

Після аналізу результатів застосування лан-
цюгів Маркова для прогнозу часових рядів було 
обрано наступні параметри:

1) прогнозування ряду криптовалюти Bitcoin 
у точці 450 з використанням простих ланцюгів 
Маркова на 32 значення уперед (рис. 4а);

 
a)        b) 

Рис. 1. Графік вибраного відрізку ряду курсу Bitcoin (a) та цін акцій Caterpillar Inc. (b)
Джерело: розраховано авторами за [3; 4]
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2) прогнозування цін акцій Caterpillar Inc. у 
точці 1800 з використанням простих ланцюгів 
Маркова на 32 значення уперед (рис. 4b).

Як видно з рисунка 4а, прогноз правильно ви-
явив загальну тенденцію до спадання значень 
часового ряду. Наявність невеликого приросту 
у точках 455-465 можна вважати стохастичною 
складовою процесу формування значень вихід-
ного ряду, а тому її прогнозування є надзвичайно 
складним, якщо, взагалі, можливим. Тому засто-
сування простих ланцюгів Маркова до прогнозу 
значень ряду виявилось виправданим у даному 
випадку.

Як видно з рисунка 4b, прогнозовані значення 
коливаються у околі останнього значення ряду, 
після якого проводився прогноз, що показує не-
здатність ланцюгів Маркова спрогнозувати ряд 
на обраному відрізку. Пояснити це можна вели-
ким і, можливо, неочікуваним падінням ціни ак-
цій на відрізку [1650,1700], яке не вдалось адек-
ватно описати за допомогою ланцюгів Маркова, 
що й відбилось на результаті.

Тестування можливості прогнозування ча-
сових рядів за допомогою нейронних мереж 
проводилось з використанням тих же вхідних 
даних.

Рис. 2. Графік відрізку криптовалюти Bitcoin для навчання та графік, згенерований  
з використанням простих ланцюгів Маркова a) та з використанням складних ланцюгів Маркова b)

Джерело: розраховано авторами за [3]

Рис. 3. Графік відрізку цін акцій Caterpillar Inc. для навчання  
та графік, згенерований з використанням простих ланцюгів Маркова
Джерело: розраховано авторами за [4]

 
a)       b) 
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Результат оцінки роботи мережі з одним при-
хованим шаром, що містить 90 нейронів (далі ви-
користовуватимемо позначення 128×90×32 та по-
дібні до нього), для курсу криптовалюти Bitcoin 
зображено на рис. 5.

З рисунка добре видно, що загалом значен-
ня мережі добре узгоджуються зі значеннями 
часового ряду. Однак, варто зауважити, що для 
отримання такого графіка зі значень мережі, що 
отримувались у вихідному шарі, бралось лише 
перше значення, яке й відображувалось. Пояс-

нюється це тим, що мережа для кожного вхід-
ного набору повертає 32 вихідних значення, з 
яких побудувати один ряд практично неможли-
во, оскільки для однієї й тої ж точки існуватиме 
32 різних значення з 32 різних наборів. Тому для 
кожної точки вибиралось значення лише з того 
набору даних, для якого значенню відповідної 
точки відповідало те, що повертається першим 
нейроном вихідного шару. Зрозуміло, що при 
прогнозуванні використовувались усі 32 значен-
ня, які й становили спрогнозований набір даних.

Рис. 4. Прогноз курсу криптовалюти Bitcoin у точці 450 (а) та цін акцій Caterpillar Inc.  
у точці 1800 (b) на 32 значення уперед з використанням простих ланцюгів Маркова

Джерело: розраховано авторами за [3; 4]

 
a)       b) 

 
Рис. 5. Результат навчання нейронної мережі  
з одним прихованим шаром для курсу Bitcoin

Джерело: розраховано авторами за [3]
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Рис. 6. Прогнозування курсу Bitcoin  
за допомогою одношарової нейронної мережі

Джерело: розраховано авторами за [3]

Рис. 7. Результат навчання багатошарової  
нейронної мережі для курсу Bitcoin

Джерело: розраховано авторами за [3]

 

 

На рис. 6 подано результат прогнозування 
курсу Bitcoin, починаючи з точки 451, з викорис-
танням нейронної мережі з топологією 128×90×32.

Ділянка спрогнозованих значень на рис. 6 ві-
дображена пунктирною кривою і позначена до-
датково стрілкою. Як видно, нейронна мережа 
точно спрогнозувала поведінку ряду, відхилив-
шись у середньому на 0.02 від реальних зна-

чень ряду. Однак, зазначимо, що й для ланцюгів 
Маркова, у даному прикладі мережа не змогла 
спрогнозувати невелике зростання значень ряду 
на відрізку [460,470], що теж цілком може бути 
випадковим, а тому практично невідслідковним.

При використанні мережі з двома прихо-
ваними шарами для прогнозування значень 
ряду Bitcoin натренована нейронна мережа 
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Рис. 8. Прогнозування курсу Bitcoin  
за допомогою багатошарової нейронної мережі

Джерело: розраховано авторами за [3]

Рис. 9. Результат навчання одношарової  
нейронної мережі для ціни акцій Caterpillar Inc.

Джерело: розраховано авторами за [4]

 

128×100×60×32 дозволила отримати дуже гладке 
наближення часового ряду (рис. 7), виступивши, 
таким чином, певним фільтром, що дозволив ви-
лучити випадкові збурення у ряді та отримати 
ряд, придатний до подальшої обробки. Такий 
результат виявився стабільним і спостерігався 
практично у всіх пророблених дослідах.

Прогнозування курсу Bitcoin за допомогою 
багатошарової нейронної мережі виявилось над-
то неточним (див. рис. 8), показавши динамі-
ку, котра відрізняється від динаміки вихідного 

часового ряду. Пояснити це можна, скоріше за 
все, надлишковістю інформації, що зберігається 
у зв’язках нейронної мережі відносно кількості 
вхідних даних, внаслідок чого у зв’язках збері-
гаються стохастичні складові, які, врешті-решт, 
впливають на відповідь нейронної мережі.

Вказані вище результати певною мірою підтвер-
дились при прогнозуванні ціни акцій Caterpillar 
Inc. На обраній ділянці ряду спостерігаються коли-
вання ціни з досить великою амплітудою, отримана 
більш точна апроксимація ряду як одношаровою, 
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так і багатошаровою нейронними мережами, вна-
слідок чого відкинуто менше інформації і отримано 
менше згладження ряду (див., наприклад, рис. 9).

Як одношарова, так і багатошарова нейронні 
мережі змогли спрогнозувати значення ціни ак-
цій Caterpillar Inc. з досить великою точністю, у 
першу чергу, правильно спрогнозувавши динамі-
ку зміни ціни акцій на найближчі 32 показники 
від точки прогнозу.

Висновки з проведеного дослідження. Засто-
сування нейронних мереж до прогнозування ча-
сових рядів показало досить сильний вплив по-
чаткового розподілу вагів міжшарових зв’язків 
на результат прогнозування. Мережі Маркова 
дозволяють отримати ряд, дуже схожий на по-

чатковий ряд за своєю формою, що не вносить 
додаткової інформації і не вилучає непотрібної 
інформації, у той час як за допомогою штучних 
нейронних мереж можна побудувати апрокси-
мований ряд, що не міститиме випадкових від-
хилень й буде досить гладким, внаслідок чого 
можна з більшою точністю застосовувати мето-
ди, що вимагають використання, наприклад, три-
гонометричних функцій. Результати здійсненого 
дослідження засвідчують, що нейронні мережі 
прямого розповсюдження для прогнозування фі-
нансових ринків показують ефективність, що в 
свою чергу свідчить про доцільність застосуван-
ня методів глибинного навчання для прогнозу-
вання фінансових ринків. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ЦЕПЕЙ МАРКОВА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аннотация
В статье проведено исследование сложных экономических систем с использованием нейронных сетей глубокого об-
учения. В контексте чего исследован алгоритм прогнозирования показателей финансовых рынков с помощью простых 
и сложных цепей Маркова. Проанализированы метод глубокой нейронной сети прямого распространения, известного 
как многослойный персептрон и алгоритм прогнозирования временных рядов на основе цепей Маркова. Осуществлен 
сравнительный анализ финансовых рынков на основе указанных методов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF APPLICATION OF METHODS DEEP LEARNING  
AND MARKOV CHAINS FOR FORECASTING FINANCIAL INDICATORS

Summary
The article deals with the study of complex economic systems using neural networks of deep learning. In the context 
of which an algorithm for predicting financial market indices with the help of simple and complex Markov chains is 
investigated. The method of the deep propagation of the neural network known as the multilayer perceptron and the 
prediction algorithm for time series based on the Markov chains is analyzed. A comparative analysis of financial markets 
on the basis of these methods was carried out.
Key words: neural network, deep learning, Markov chains, financial market, forecasting.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЮВАННЯ  
НА РИНКАХ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ

На основі комплексного аналізу розглянуто основні етапи реформування регулювання в сфері електронних кому-
нікацій. Визначено взаємозв’язок впливу технологічних змін на структуру учасників та підходи до регулювання в 
електронних комунікаціях. Наведено основні принципи реформування регулювання в контексті створення єдиного 
європейського простору та в умовах скорочення переліків ринків послуг електронних комунікацій. Досліджено пер-
спективи впливу технологічних змін на основи регулювання в сфері електронних комунікацій. 
Ключові слова: регулювання, ринки послуг, електронні комунікації.

Постановка проблеми. Розвиток регулюван-
ня в сфері електронних комунікацій являє собою 
тривалий процес, якій тісно пов’язаний з впро-
вадженням та розвитком конкурентного серед-
овища, визначенням ринків телекомунікаційних 
послуг та спрямуванням державної політики на 
збільшення капіталізації операторів в умовах 
цифрової економіки [1, с. 56-57]. Реформування, 
наприклад, ринків телекомунікацій проходило в 
ЄС в три етапи [2, с. 34]

Лібералізація ринків ІКТ стимулювала куму-
лятивні взаємовпливаючі інновації в продуктах, 
послугах та технологіях при загальній конвер-
генції або стирання відмінностей між платфор-
мами, продуктами і послугами в світі, орієн-
тованому на використання IP-мереж. Ці зміни 
вимагають певних регуляторних заходів або для 
підтримки цих змін, або для їх стримування 
[3, с. 167]. Нажаль, в існуючих публікаціях не 
приділялось достатньо уваги комплексному до-
слідженню взаємного впливу розвитку технічно-
організаційно-регуляторної бази в сфері елек-
тронних комунікацій, та не визначалися основі 
ринки телекомунікаційних послуг, що виникли 
в умовах стрімкого розвитку технологій, з ме-
тою їх впровадження в діяльність національного 
українського регулятора.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження:

– проаналізувати та довести яким чином 
впровадження нових технологій позначилось на 
реформуванні понятійного апарату;

– дослідити організаційну сутність змін в 
системі регулювання в сфері електронних кому-
нікацій;

– визначити основні напрями трансформації 
ринків послуг електронних комунікацій, сутність 
та міст змін в системі регулювання новими ви-
дами послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Еволюційний характер регулювання добре ви-
дно на прикладі мінливих цілей регулювання 
Європейського союзу (ЄС). За період з 1997 по 
2002 рік по черзі був прийнятий ряд «пакетів», 
що оновлювали нормативно-правову базу.

Цю нормативно-правову базу приймають все 
більше країн у міру того, як вони приєднуються 
до Європейського союзу або стають кандидатами 

в його члени. Основні етапи впровадження ре-
гулювання телекомунікацій в ЄС до 2002 р., що 
досліджені автором на підставі [5-7], приведено 
в таблиці 1.

Однак, директиви і рекомендації Європей-
ської Комісії розроблялися окремо для різних 
типів телекомунікаційних мереж. Пізніше вини-
кла необхідність здійснення узагальнення підхо-
дів до визначення понять взаємодія, доступ, за-
гальнодоступні телекомунікаційні послуги. Тому 
для впровадження єдиних вимог до розвитку 
сфери телекомунікацій та в зв'язку зі стрімким 
розвитком техніко-технологічної інфраструкту-
ри глобальних і європейських мереж був затвер-
джений ряд директив, які відповідали новим ви-
могам щодо:

– доступу та з'єднання електронних комуні-
каційних мереж;

–  дозвільної системи використання електро-
нних комунікаційних мереж та послуг;

– спільних правових рамок для електронних 
комунікацій мереж і послуг;

– визначення нового переліку загальнодос-
тупних послуг та прав користувачів в мережах 
електронних комунікацій та послуг;

– забезпечення конкуренції на ринках елек-
тронних комунікаційних мереж і послуг.

Директиви значно вдосконалили правову 
структуру регулювання електронних комуніка-
ційних послуг, електронних комунікаційних ме-
реж, використання обладнання, встановили нові 
завдання для національних регулятивних органів 
та ряд процедур для забезпечення гармонізова-
ного застосування правових рамок в межах ЄС. 
Разом з тим було введено такі нові терміни та 
визначення, як:

– «електронні комунікаційні мережі» – сис-
теми передачі і, у відповідних випадках, кому-
таційне або обладнання маршрутизації та інші 
ресурси, що дозволяють здійснювати передачу 
сигналів дротовими, радіо, оптичними або ін-
шими електромагнітними засобами, включаючи 
супутникові мережі, фіксовані (комутаційні і па-
кетні, в т.ч. Інтернет) та мобільні глобальні мере-
жі, кабельні мережі, використовуються з метою 
передачі сигналів, радіо- і телевізійні мережі, 
кабельні телевізійні мережі, незалежно від виду 
інформації;



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ108

4 (22), грудень 2018

Таблиця 1 
Дослідження етапів реформування регулювання на ринках послуг електронних комунікацій

Найменування Технології/Ринки послуг Нововведення

1 2 3

97/33 / ЄС Директива  
Європейського Пар-
ламенту та Ради від 
30 червня 1997 г. 
Про взаємодію в 
електрозв'язку щодо 
забезпечення універ-
сального обслуговуван-
ня і взаємодії шляхом 
застосування принципу 
надання відкритого до-
ступу до мереж (ONP)

Телекомунікаційні мережі 
загального користування, 
що включають:
– фіксовані телефонні ме-
режі загального користу-
вання
– рухомі (мобільні) теле-
фонні мережі загального 
користування

1. До переліку загальнодоступних послуг вносяться 
послуги рухомих (мобільних) телефонних мереж за-
гального користування
2. Дається визначення і принципи організації 
взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій
3. Впровадження роздільного обліку витрат на послу-
ги взаємоз'єднання

98/10 / ЄС (2001/22 / ЄС)  
Директива Європей-
ського парламенту і 
Ради від 26 лютого 
1998 року щодо засто-
сування положення про 
відкриту мережу (ONP) 
голосової телефонії та 
про загальнодоступні 
телекомунікаційні по-
слуги у конкурентному 
середовищі (зі змінами, 
внесеними Рішенням 
Комісії 2001/22 / ЄС 
від 22 грудня 2000 р.)

Телекомунікаційні мережі 
загального користування, 
що включають:
– фіксовані телефонні ме-
режі загального користу-
вання
– рухомі (мобільні) теле-
фонні мережі загального 
користування
– мережі передачі даних

1. Дано визначення нових термінів:
«Користувачі» – споживачі, або організації, які вико-
ристовують або прагнуть використовувати загально-
доступні телекомунікаційні послуги
«Споживач» – фізична особа, що використовує або 
прагне використовувати загальнодоступні телекому-
нікаційні послуги з метою, яка не пов’язана з комер-
ційною, підприємницькою або професійною діяльністю
«Абонент» – фізична або юридична особа, яка є сто-
роною контракту з постачальником загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг на поставку таких послуг;
«Громадський таксофон» – телефон, доступний широ-
кому загалу, для якого використовують засоби плате-
жу – монети і / або кредитні картки та / або картки 
передоплати
«Голосова телефонія» – послуга, доступна громадськос-
ті для комерційного забезпечення прямої передачі в 
реальному часі мовлення через громадську комутуєму 
мережу або мережі таким чином, щоб будь-який ко-
ристувач міг використовувати обладнання, під’єднане 
до кінцевої точки мережі за стаціонарною адресою для 
спілкування з користувачами обладнання, з'єднаного з 
іншою кінцевою точкою;
«Загальнодоступні послуги» – певний мінімальний на-
бір послуг особливої   якості, доступних всім користу-
вачам, незалежно від їх географічного розташування, 
і, в світлі особливих національних умов, за доступною 
ціною
«Національний регуляторний орган» – орган у кожній 
країні-члені ЄС, на який державою покладено регуля-
торні функції, встановлені Директивою
«Організація зі значним ринковою владою» – організа-
ція яка має істотну ринкову владу, коли вона володіє 
25% або більше відповідного ринку в географічній зоні, 
в межах якої їй дозволено забезпечувати роботу теле-
комунікаційних мереж загального користування та / 
або надавати загальнодоступні телекомунікаційні по-
слуги.
1. Повна заміна переліку загальнодоступних послуг 
до яких тепер відносяться:
– Довідкова служба
– Суспільні таксофони
– Зв'язок термінального обладнання і використання 
мережі для забезпечення доступу користувачів рухо-
мих (мобільних) послуг до служб операторської допо-
моги, довідкових служб зв'язку та безкоштовного до-
ступу до служб екстреної допомоги, використовуючи 
номер «112»
2. Вносяться вимоги щодо забезпечення міжмере-
жевого з'єднання, яке повинно дозволяти користува-
чам здійснювати і приймати національні та міжна-
родні дзвінки, підтримувати мовлення, факсимільний 
зв'язок і / або передачу даних
3. Поняття «взаємоз'єднання» переформулюється на 
поняття «доступ»
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1 2 3

Рекомендації Комісії  
98/322 / ЄС про 
взаємо з'єд нання на 
лібералізованому ринку 
телекомунікацій (Час-
тина 2 – Роздільний 
облік і розрахунок со-
бівартості).

Ця рекомендація стосу-
ється впровадження сис-
тем обліку і розподілу ви-
трат операторів зі значною 
ринковою владою, згідно 
з частиною 2 статті 8 Ди-
рективи 97/33 / ЄС про 
введення зобов'язань щодо 
взаємоз'єднання. Рекомен-
дація встановила для опе-
раторів зі значною рин-
ковою владою вимоги до 
деталізації їх експлуата-
ційних витрат, залученого 
капіталу і прибутків 

Вводяться нові поняття:
«Базова мережа» (інфраструктура комутаторів або 
ядро   мережі). Функціонування базової мережі дозво-
ляє надавати діапазон внутрішніх і зовнішніх опто-
вих послуг міжмережевої взаємодії для забезпечення 
клієнтів одного оператора можливістю спілкуватися 
з клієнтами того ж або іншого оператора. Послуги 
включають комутацію і транзит з'єднань. Крім того, 
використання базової мережі дозволяє надавати інші 
послуги операторам, такі як інжинірингові послуги, 
пов'язані з розвитком і технічним обслуговуванням 
окремих мереж. Види діяльності, що відносяться до ба-
зової мережі включають витрати, доходи і залучений 
капітал, пов'язані з наданням таких послуг. Базова ме-
режа охоплює надання послуг щодо взаємоз'єднання 
транзитних послуг і послуг служб зв'язку
«Мережа локального доступу» (інфраструктура або-
нентських ліній), забезпечує приєднання до базових 
мереж, яка охоплює забезпечення підключення до те-
лефонної мережі. Це включає такі компоненти мережі, 
що не становлять відчутний трафік, і призначаються 
для особистого споживання, включаючи, наприклад, 
абонентські лінії і лінійні карти і порти, розташовані в 
концентраторах і / або комутаторах
«Оператори базових мереж» і «Оператори локальних 
мереж»
«Роздрібна діяльність» – всі види діяльності, пов'я-
зані з продажем телефонних послуг кінцевим спожи-
вачам, включаючи оренду лінії, лізинг ліній, виклики, 
таксофони і забезпечення довідковою інформацією
«Інші види діяльності» – широкий діапазон інших по-
слуг операторів телекомунікацій, включаючи оренду, 
ремонт, технічне обслуговування обладнання клієнтів, 
в тому числі телевізійне мовлення та інші.

2000/417 / EC Реко-
мендація Комісії від 
25 травня 2000 р. щодо 
розмежування доступу 
до місцевої лінії зв'язку

Телекомунікаційні мережі 
загального користування, 
що включають
– фіксовані телефон-ні 
мережі загального користу-
вання земельними діл-ня
– рухомі (мобільні) теле-
фонні мережі загального 
користування
– мережі передачі даних 
з технологіями широко-
смугового доступу і високо-
кошвидкісного доступу до 
мережі Інтернет

Вводиться визначення розподільних ліній місцевого 
зв'язку фіксованої мережі загального користування, 
що надає повний спектр електронних комунікаційних 
послуг, включаючи широкосмугові мультимедійні за-
соби і високошвидкісний Інтернет

Закінчення таблиці 1

– «транснаціональні ринки» – ринки, які охо-
плюють європейську співдружність або його ве-
лику частину;

– «електронні комунікаційні послуги» – плат-
ні послуги, що являють собою цілком або пере-
важно передачу сигналів через електронні кому-
нікаційні мережі.

Всі терміни, що існували до прийняття дирек-
тив до 2002 р., було відредаговано з точки зору 
вищевказаних понять. Таким чином, інфраструк-
тура і послуги електронних засобів зв'язку (ра-
ніше відомі, як телекомунікації (електрозв'язок), 
стали основними компонентами «електронних 
комунікацій» і пов'язаного ними простору, охо-
пленого мережею.

Вдосконалення державного регулювання в 
контексті електронних комунікацій створює умо-
ви для застосування регуляторних механізмів з 
таких суміжних сфер, як контент, авторські пра-

ва, конфіденційність, культура, злиття, а також 
вхід на ринок і вихід з ринку, що підсилює вплив 
регулювання в умовах нової економіки – еконо-
міки інформаційного суспільства. Отже рефор-
мування в регуляторних принципів ЄС привело 
до того, що колишнє поняття «сфера телекому-
нікацій» не просто замінено на «електронні ко-
мунікації» (e-communications), як транспортну 
основу сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), але й по-новому відображене 
в організаційно-економічному просторі у повній 
відповідності до стрімкого техніко-технологічно-
го переозброєння – широкомасштабного впро-
вадження мереж наступного покоління – Next 
Generation Networks (NGN). 

Перехід до NGN на фоні лібералізації ринків 
стимулював операторів до впровадження роз-
маїття послуг вже електронних комунікацій та 
диференціації сервісів. Широко відомі послуги 
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передавання голосу та даних, доповнилися муль-
тимедійними сервісами (послугами), які станов-
лять основне джерело доходів для операторів, 
все більшу популярність почали завойовува-
ти послуги на основі спеціалізованих додатків, 
що вимагають передачі даних з дуже малень-
ким показником затримки в режимі multicast, 
реалізації віртуальних приватних мереж VPN 
(Virtual Private Network), електронної торгівлі, 
передачі відеосигналу або використання бездро-
тових з'єднань. Щоб зазначені послуги змогли 
працювати в мережах електронних комунікацій 
(на базі протоколу IP), значно було розширено 
транспортні можливості мереж, впроваджено 
такі нові протоколи комутації, як Differentiated 
Services і MPLS (Multi Protocol Label Switching), 
які не тільки відрізняються високою пропускною 
здатністю, але і більш високою якістю обслуго-
вування (QoS). 

Все це привело до функціонального перероз-
поділу всередині мережі NGN з виокремленням 
таких рівнів, як: транспортний рівень NGN (ядро 
мережі), рівень управління комутацією та марш-
рутизацією, рівень управління пакетами послуг, 
рівень доступу користувачів до послуг. Впрова-
дження нової структури побудови телекомуніка-
ційних мереж – мереж електронних комунікацій 
організаційно змінило принципи функціонування 
та регулювання в сфері електронних комунікацій 
(див. рис. 1).

При цьому державне регулювання операто-
рів концентрується на визначенні кола організа-
ційно-економічних принципів управління діяль-
ністю, кількістю та економічною ефективністю 
операторів інфраструктури та провайдерів, що 

мають власні державні/недержавні мережі, по-
будовані на різних технологіях для забезпечення 
користувачів пакетами послуг. Оператори пере-
орієнтують технологічний розвиток власних ме-
реж відповідно до зростаючих потреб споживачів 
у додатках.

З точки зору правового регулювання, впрова-
дження NGN дозволило ЄС більш активно про-
довжити політику побудови єдиного внутрішньо-
го ринку на основі 12 пропозицій, які сформували 
новий пакет правил для європейських мереж та 
послуг в сфері електронних комунікацій.

1. Права європейських споживачів на зміну 
оператора зі збереженням номера (MNP – Mobile 
Number Portability), можливість зміни оператора 
рухомого (мобільного) або фыксованого зв’язку 
протягом 1 робочого дня. Раніше в ЄС процедура 
зміни займала в середньому 8,5 днів для мобіль-
ного телефону і 7,5 дня для фіксованого. Крім 
того, згідно з новими правилами, максимальний 
початковий термін дії договору, укладеного спо-
живачем з оператором визначено на не більше 
ніж 24 місяців. Оператори також повинні запро-
понувати споживачам можливість узгодження 
контракту з максимальною тривалістю в 12 мі-
сяців. Доречи в України тільки у лютому 2019 р. 
планується запуск аналогічних послуг.

2. Відкритість інформації для споживачів – 
можливість для отримувати більш повну інфор-
мацію для розуміння, на які послуги вони підпи-
суються, і, як вони їх можуть використовувати. 
Вимоги до змісту споживчих контрактів допо-
внюються інформацією про мінімальний рівень 
якості послуг, а також про компенсацію та від-
шкодування, якщо ці рівні не будуть виконані, 

Рис. 1. Взаємозв’язок технічних, організаційних та регуляторних змін
Джерело: авторська розробка

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виокремлення ядра мережі 
NGN 

Поява транснаціональних 
операторів та виокремлення в 

діяльності операторів 
(операторів інфраструктури) 

послуг з транспортування 
трафіку (оптові послуги) 

Регулювання ринків 
послуг взаємоз'єднання в 

ядрі NGN, скорочення 
переліку послуг, що 

регулюються 

Виокремлення рівня 
мережевих  додатків та 

технологій доступу до ядра 
мережі (FTTH, LTE, Wi-Fi, 
Wi Max, 3-5G, рухомого та 

фіксованого зв’язку) 

Управління мережевими 
додатками та контентом, яке 

надається провайдерами 
електронних комунікацій та/або 

провайдерами послуг на 
роздрібних ринках 

Регулювання ринків 
послуг з управління 

мережевими додатками та 
технологіями 

абонентського доступу до 
ядра мережі 

Технологічні реформи 
організації передавання 

інформації 

Реформи в структурі учасників 
ринків послуг електронних 

комунікацій 

Реформи в регулюванні в 
сфері електронних 

комунікацій 

Виокремлення рівня 
додатків та сервісів для 

споживачів, абонентів та 
споживачів послуг 

Управління додатками та 
контентом, яке надається 

провайдерами електронних 
комунікацій та/або контент-

провайдерами 

Регулювання власне в 
сфері електронних 

комунікацій доповнюється 
регулюванням контенту, 

захистом авторських прав 
тощо 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 111

4 (22), December 2018

параметри якості перераховуються в телефон-
них довідниках, а також чітко обумовлюються 
кваліфікаційні критерії для рекламних пропози-
цій, особливо при наданні послуг рухомого (мо-
більного) зв’язку.

3. Захист прав громадян, пов'язаних з до-
ступом в Інтернет.

4. Розвиток конкуренції на принципах мере-
жевого нейтралітету – можливість споживачів 
отримувати більший вибір широкосмугових по-
слуг від операторів та провайдерів, для яких на 
державному рівні стимулюється перехресне ви-
користання мереж конкурентів. 

5. Захист особистих даних і дотримання 
конфіденційності інформації про споживачів.

6. Поліпшення доступу до служб екстреної 
допомоги – 112. Вперше, в правилах ЄС вклю-
чаються положення про наявність у операторів 
кінцевого обладнання для надання необхідних 
послуг і функцій користувачам з обмеженими 
можливостями.

7. Незалежність Національних телекомуні-
каційних регуляторів.

8. Створення єдиного європейського ринку 
телекомунікацій і нового європейського органу 
BEREC (Рада європейських регуляторів з елек-
тронних комунікацій).

9. Створення нових єдиних вимог до уніфі-
кації регулювання ринку всередині країн-чле-
нів ЄС.

10. Функціональний розподіл на внутріш-
ньому ринку як засіб подолання проблем конку-
ренції: впровадження поділу мереж електронних 
комунікацій та послуг електронних комунікацій. 
Фактично, закріплене на законодавчому рівні 
розподіл на постачальників послуг (операторів) і 
продавців послуг (провайдерів).

11. Прискорення впровадження широкосму-
гового доступу з набагато більш сильним акцен-
том на технології і гнучкість використання ра-
діочастотного спектру, що полегшує операторам 
впровадження інноваційних технологій і послуг, 
в тому числі і 3-5G.

12. Заохочення конкуренції та інвестицій в 
мережі доступу (New Generation Access-NGA) 
мереж NGN. Стимулювання побудова NGA на 
основі оптоволоконних і бездротових мережевих 
технологій з високошвидкісним доступом до Ін-
тернет.

В цілому, на новому етапі реформ регулюван-
ня в ЄС пріоритетне значення надається правам 
користувачів. Для забезпечення прав користу-
вачів формулюється нова і основна вимога до 
загальнодоступних послуг, яка полягає в тому, 
щоб надавати користувачам приєднання до за-
гальнодоступних комунікаційних мереж (мережі 
зв'язку загального користування) в постійному 
(фіксованому) місці, за доступною ціною. При цьо-
му з'єднання повинно бути здатне підтримувати 
голосовий зв’язок і передачу даних на швидкості, 
яка необхідна для забезпечення функціонально-
го доступу до Інтернет. При приєднанні допуска-
ються як проводові (фіксовані), так і бездротові 
технології. Обмеження з використання технічних 
засобів забороняється. Державам – членам Єв-
росоюзу рекомендується визначати стратегію 
розвитку мереж на принципах технологічного 

нейтралітету з надання широкого спектру теле-
комунікаційних послуг (послуг електронних ко-
мунікацій) окремо від загальнодоступних.

Отже розвиток мереж спрямовується на ши-
роке використання протоколу IP, що надає спо-
живачам все більше можливостей добору між 
низкою конкуруючих операторів голосових по-
слуг. Країни-члени Євросоюзу відокремлюють 
зобов'язання по загальнодоступних послугах, які 
стосуються приєднання до загальнодоступних 
комунікаційних мереж, через використання спе-
ціалізованих технічних засобів для впроваджен-
ня поняття «кінцевий (термінальний) пункт ме-
режі» та «асоційовані послуги».

Під «кінцевим (термінальним) пунктом мере-
жі» розуміється постійне пристрій, через який 
передплатник (абонент) отримує доступ до за-
гальнодоступної телекомунікаційної мережі. 
Якщо мережі використовують комутаційну апа-
ратуру або обладнання для вибору напрямку 
зв'язку, то кінцевий пункт мережі визначається 
за допомогою спеціальної мережевої адреси, що 
пов'язується з номером або ім'ям абонента.

«Асоційовані послуги» – це послуги, пов'язані 
з мережами електронних комунікацій або елек-
тронною комунікаційної послугою, яка надається 
за допомогою системи автоматичного переводу 
номерів, що пропонують еквівалентні функці-
ональні можливості; системи умовного доступу 
або електронні програмні довідники, а також 
інші послуги з ідентифікації місця розташування 
і присутності.

Технологічні і організаційні зміни, що тривали 
до 2010 р привели до переходу від регулювання 
відкритих телекомунікаційних мереж до регулю-
вання ринків телекомунікаційних послуг – Ре-
комендації ЄК 2003/311/ЄС [9], яка визначила 
перелік з 18 ринків послуг електронних комуні-
каційних мереж). В результаті аналізу 18 ринків, 
проведеного Європейською Комісією були розро-
блені Рекомендації 2007/879/ЄС [10] з новим пере-
ліком з 7 ринків послуг електронних комунікацій. 

Новий перелік об'єднав ряд ринків роздрібних 
послуг, в зв'язку з технологічними змінами робо-
ти операторів і визначив:

Retail level – роздрібний ринок
1. Access to the public telephone network at a 

fixed location for residential and non-residential 
customers – Доступ до телефонної мережі за-
гального користування у фіксованій точці для 
індивідуальних і пересічних абонентів 

Wholesale level – оптовый рынок
2. Call origination on the public telephone 

network provided at a fixed location – Ініціація 
(початок) з’єднаня в фіксованій точці телефоної 
мережі загального користування.

3. Call termination on individual public telephone 
networks provided at a fixed location – Термінація 
(завершення) з’єднаня в фіксованій точці телефо-
ної мережі загального користування.

4. Wholesale (physical) network infrastructure 
access (including shared or fully unbundled access) 
at a fixed location – Оптова (фізична) мережева 
інфраструктура доступу (включаючи спільний або 
повністю розподілений доступ) у фіксованій точці.

5. Wholesale broadband access – оптовий ши-
рокосмуговий доступ.
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6. Wholesale terminating segments of leased 
lines, irrespective of the technology used to provide 
leased or dedicated Capacity – Оптовий – завер-
шальний сегмент орендованих ліній незалежно 
від використовуваних технологій або визначених 
можливостей.

7. Voice call termination on individual mobile 
networks – Термінація (завершення) голосового 
з’єднання на окремих мережах рухомого (мобіль-
ного) зв’язку. 

Така реорганізація переліку ринків біль-
ше відповідала тенденціям щодо впровадження 
функціонального поділу мереж і послуг в елек-
тронних комунікаціях, а також розвитку систе-
ми регулювання економічних відносин, як час-
тини процесу утворення єдиного внутрішнього 
бізнес-середовища в сфері електронних кому-
нікацій в межах ЄС. Зменшення неоднорідності 
регулювання окремо по країнах-членах ЄС на-
дає істотні вигоди для внутрішнього ринку ЄС 
в цілому, оскільки зменшує невизначеність для 
операторів та провайдерів на різних рівнях в 
ланцюжку надання-продаж послуг, сприятиме 
подальшому відкриттю національних ринків, а 
також дозволяє отримати економію на масштабі 
в процесі виробництва і надання послуг елек-
тронних комунікацій. Отже, в процесі розвитку 
регуляторного процесу в ЄС, а також в стадії 
впровадження NGN, національні регулятори ви-
значили дві головні цілі для проведення інститу-
ційних змін:

1. Подолання невідповідності між можливос-
тями незалежних регуляторних органів включа-
ти довгострокову динаміку ринків послуг в регу-
ляторному аналізі в частині регулювання NGA 
(доступу в мережах наступного покоління). Не-
відповідність може перешкодити стійкості кон-
куренції (тобто змагальність національних ринків 
в довгостроковій перспективі), а також створить 
правову невизначеність для гравців на ринку, що 
знижуватиме інвестиційні стимули до фінансу-
вання NGN, призведе до зниження результатив-
ності в реалізації стратегії широкосмугового до-
ступу від матеріалізації потенціалу економії на 
масштабі ЄС в NGS (послуги нового покоління).

2. Розширення регуляторної нормативно-пра-
вової бази та охоплення нових відносини між 
провайдерами контенту, провайдерів (Over The 
Top) – ОТТ-послуг і мережевих операторів. Не-
виконання цієї вимоги може привести до того, 
що регулювання виявиться нездатним управ-
ляти наростаючим потоком конкуренції з боку 
ОТТ-провайдерів, що в свою чергу призведе до 
закриття ринків, підриву конкуренції між ОТТ-
провайдерами і провайдерами інтегрованих по-
слуг, завадить впровадженню високоякісних 
ОТТ-послуг за рахунок економії на масштабі ЄС.

В майбутньому, основні доходи і прибутки 
будуть формуватися за рахунок надання висо-
кошвидкісних послуг, що вимагають, більш ви-
сокоякісного управління мережами. Це, в свою 
чергу, сформує нові форми мережевого розвитку 
і додаткові технічні специфікації для мережевої 
інфраструктури. У такій ситуації виникне про-
блема поліпшення і вдосконалення мережевої 
сумісності і нової стандартизації високошвидкіс-
них мережевих специфікацій та інфраструктури 

NGN. Без таких стандартів впровадження ОТТ 
не дасть належного ефекту від масштабу, що 
зменшуватиме очікуване економічне зростання.

Нинішні тенденції вказують на зростаючу 
важливість ОТТ сервіс-провайдерів. Деякі з них 
навіть в країнах, що розвивають NGN, стають 
новою природною відправною точкою для кон-
тент-провайдерів, метою діяльності яких є об-
слуговування кінцевих користувачів.

ОТТ сервіс-провайдерам все більше потрібно 
буде взаємодіяти з операторами, тому що якість 
їх послуг залежить від якості широкосмугового 
доступу. Це перетворює ринок з ринку, який ха-
рактеризувався тільки взаємовідносинами між 
операторами і кінцевими користувачами, в ринок 
з проміжною ланкою в вигляді ОТТ сервіс-про-
вайдерів і контент-провайдерів. Ці зміни перед-
бачають значні зміни в бізнес-моделі операторів. 
В майбутньому бізнес-моделі, керовані тільки 
IP-операторами і операторами, будуть відчу-
вати значний тиск і конкуренцію з боку ОТТ 
сервіс-провайдерів, що змушує сьогоднішніх 
гравців ринку – операторів інфраструктури (IP-
операторів і операторів телекомунікацій в на-
шому розумінні) кардинально переглянути свої 
бізнес -моделі.

У зв'язку з появою ОТТ сервіс-провайдерів 
змінюється і модель регулювання в NGN. Ни-
нішня нормативна база, як правило, призначена 
для управління договірними відносинами опера-
торами інфраструктури, контент-провайдерами 
та кінцевими користувачами, як показано на ри-
сунку 2:

 

Оператор 
інфраструктури 

Кінцевий споживач 

Контент-провайдер Кінцевий споживач 

Рис. 2. Існуюча модель взаємодії гравців  
на ринках послуг електронних комунікацій

Проте ця модель не враховує модель ринку, 
що склалася після впровадження реформи ре-
гулювання в сфері електронних комунікацій, як 
зображена на рис. 3.

Іншими словами, регуляторна модель буде 
знову змінюватися з урахуванням появи нових 
видів послуг і їх нових постачальників (ОТТ сер-
віс-провайдерів) і проблем впровадження прин-
ципів їх взаємодії з операторами інфраструк-
тури. У цій проблемі з новою силою виникнуть 
питання, пов'язані з мережевим нейтралітетом і 
нейтральністю технологій. На сьогодні однознач-
ного рішення проблеми не існує. У будь-якому 
випадку, регулятори розуміють, що ігнорувати 
ОТТ сервіс-провайдерів не можна, їх розвиток 
стимулює великий приріст інвестицій на ринки 
послуг електронних комунікації, до чого прагну-
ли і чого домоглися регулятори країн з розвине-
ною NGN.

В цілому можна визначити наступні можливі 
напрямки вплив нових технологій на регулюван-
ня ринків електронних комунікацій (див. табл. 2)
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Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті проведеного дослідження можна зроби-
ти такі висновки:

1. Процес регулювання в сфері електронних 
комунікацій цілком залежний від дуже швид-
козмінного техніко-технологічного середовища 
в сфері електронних комунікацій, що ставить у 
пряму залежність організаційно-економічні про-

Рис. 3. Нова модель взаємодії гравців на ринках електронних комунікацій

 

 

Оператор 
інфраструктури Контент-провайдер Кінцевий споживач ОТТ сервіс-

провайдер 

цеси функціонування ринків послуг від впрова-
дження новітніх технологій.

2. Реформування регулювання під впливом 
впровадження NGN створило умови для скоро-
чення переліків ринків електронних комунікацій, 
переорієнтації регулювання на задоволення по-
треб споживачів, переформатувало структуру 
ринків з точки зору складу учасників.

Таблиця 2
Перспективи впливу нових технологій на ринки послуг електронних комунікацій

Розвиток технологій Вплив технологій на ринки послуг електронних комунікацій

Збільшення пропускної 
здатності мереж

–	 прискорення впровадження мереж з технологіями 4-5G, LTE, IoT через вимогу 
більш високих швидкостей передавання даних, і як, наслідок зміна в інфраструктурі 
постачальників послуг та їх взаємодії зі споживачами
–	 користувачі не тільки вимагають більшої пропускної здатності, але і більш висо-
ку якість обслуговування (QoS)

Нові види послуг на 
основі спеціальних 

функцій та 
можливостей мереж

– під впливом зростаючої конкуренції з боку програмного забезпечення для ОТТ-
послуг, оператори інфраструктури будуть змушені змінювати свої тарифні моделі 
на такі традиційні послуги як голос, широкосмугова передача даних і повідомлень, 
в результаті чого фізичні мережі будуть будуватися під інтелектуальне програмне 
забезпечення
– нові послуги зажадають нових форм регулювання побудови мереж електронних 
комунікацій
– відмінності в технології доступу будуть ще зберігатися, оскільки існуючі опера-
тори підтримуватимуть різноманітні функціональні можливості своїх мереж. Ця різ-
норідність буде якийсь час гальмувати впровадження нових видів послуг, що нада-
ються користувачам. Таким чином, відмінності в управлінні IP-інтерфейсами мереж 
будуть заважати впровадженню ОТТ-послуг
– за відсутності стандартизації технічних специфікацій, оператори інфраструктури 
будуть продовжувати контролювати плату за ОТТ-послуги, що залежать від високої 
мережевої ефективності (більше ніж QoS)

Нові додатки та 
платформи 

– ринки послуг все більше будуть залежати від платформ додатків, 
– зберігатиметься вертикальний силовий вплив на відносини між операторами інф-
раструктури та провайдерами платформ додатків, ринок мережевих послуг става-
тиме двостороннім ринком та потенційно впливатиме на стимули до інвестування в 
NGN
– стандартизація керованих IP-інтерфейсів буде посилювати конкуренцію на рівні 
OTT, що призведе до більшої спеціалізації (наприклад, концентрація операторів мо-
більного та фіксованого мережі на своїй основній діяльності – управління своїми ме-
режами – інфраструктурна орієнтація на оптові ринки пропуску трафіку, натомість 
виникатиме широке коло контент-провайдерів з ОТТ-послуг)

Конвергенція 
технологій фіксованого 
та бездротового зв’язку

– нова бездротова широкосмугова інфраструктура зможе розглядатися в якості 
заміни або доповнення до існуючої фіксованої інфраструктури мереж електронних 
комунікацій
– високошвидкісна безпровідна інфраструктура як і раніше буде вимагати існуван-
ня великої інфраструктури для підтримки роботи базових станцій. У довгостроковій 
перспективі, фіксований та рухомий (мобільний) зв'язок будуть все більше доповню-
вати один одного, що може підвищити бар'єри входу на ринки

Нові регуляторні 
реформи

– формування нового двостороннього ринку вимагатиме реформування регулятор-
них механізмів впливу на операторів інфраструктури та ОТТ-провайдерів чи Кон-
тент-провайдерів
– необхідність переузгодження мережевого нейтралітету для запобігання гальму-
вання розвитку ОТТ-провайдерів чи Контент-провайдерів

Вибір та комбінація 
інфраструктури мереж

– існування мережевої неоднорідності буде призводити до дублювання витрат тих 
провайдерів і операторів інфраструктури, які будуть експлуатувати відразу кілька 
мереж
– вибір специфічної мережевої інфраструктури буде носити скоріше стратегічний 
характер, ніж ґрунтуватися на економічній ефективності
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3. Розроблена нова модель регулювання 
ринків послуг не є стаціонарною, та знахо-
диться під впливом чергових технологічних 
змін, головні з яких торкнуться, насамперед, 
збільшення пропускної здатності мереж, впро-
вадження нових видів послуг на основі спеці-
альних функцій та можливостей мереж, нових 

інтелектуальних додатків та платформ, кон-
вергенції фіксованих та бездротових мереж, 
вимог до комбінованого використання мереж 
операторів інфраструктури. 

Все це стимулюватиме чергові реформи дер-
жавного регулювання в сфері електронних ко-
мунікацій. 
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Аннотация
На основе комплексного анализа рассмотрены основные этапы реформирования регулирования в сфере электронных 
коммуникаций. Определена взаимосвязь влияния технологических изменений на структуру участников и подходы 
к регулированию в электронных коммуникациях. Приведены основные принципы реформирования регулирования в 
контексте создания единого европейского пространства и в условиях сокращения перечней рынков услуг электронных 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

Розглянуто підходи до визначення сутності економічних ризиків, дослі-джено погляди вчених-економістів на пробле-
му ризиків та їхні різновиди в історичній ретроспективі. На основі одержаних результатів сформовано та доповнено 
класифікацію видів економічних ризиків за різними ознаками. Основну увагу приділено визначенню суттєвих ознак 
вказаного поняття, які використовуються у реальній економічній практиці й управлінській діяльності. 
Ключові слова: ймовірність; ризик; економічний ризик; господарський ризик; небезпека; загроза.

Постановка проблеми. Ризик притаманний 
будь-якій сфері людської діяльності. Це пов’язано 
з багатьма умовами та чинниками, які впливають 
на позитивний результат рішень, що приймають-
ся. Ризик неотримання прогнозних показників по-
чав яскравіше проявлятись при товарно-грошо-
вих відносинах, конкурентній боротьбі суб’єктів 
господарського процесу. Будь-який суб’єкт рин-
кових відносин проявляє власну готовність іти на 
ризик в умовах невизначеності, тому що поряд з 
ризиком втрат існує можливість додаткових до-
ходів. Тому становлення ринкових відносин, по-
будованих на економічних законах, зумовило не-
обхідність вивчення теорії ризику [1, с. 4].

Для усебічного розгляду проблем виникнення 
та існування економічних ризиків необхідним є 
ґрунтовний аналіз еволюції цього поняття, який 
дасть змогу визначити зміну підходів до тракту-
вання його сутності, окреслити основні особли-
вості цієї категорії та сформувати перелі різно-
видів економічних ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні роки було опубліковано чимало наукових 
праць, що поглиблюють вивчення проблеми еко-
номічних ризиків та визначення їх сутності. Од-
нією з них є стаття М.О. Левченко «Генезис та 
класифікація ризиків у діяльності промислових 
підприємств» [2], що розкриває окремі аспекти 
еволюції поняття економічного ризику, виділяє ті 
типи ризиків, що притаманні промисловості.

Ще однією публікацією, вартою уваги, є мо-
нографія І.М. Сараєвої «Системне моделювання 
процесу ідентифікації підприємницьких ризиків» 
[3], що зосереджується на розгляді значної кіль-
кості підходів до трактування ризиків, окреслен-
ня їх різновидів при здійсненні конкретних видів 
господарської діяльності.

Водночас потрібно ствердити, що дослідження 
проблем ризиків є завжди актуальним питанням 
внаслідок того, що ризики в економічній діяль-
ності перебувають в постійній трансформації та 
вимагають безперервного аналізу і розробки від-
повідних заходів з мінімізації ймовірності їх на-
стання та зниження потенційних негативних на-
слідків.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає у визначенні та аналізу підходів 
до трактування сутності економічних ризиків, 
окреслення їх різновидів та еволюції їх виник-
нення і розвитку, урахування їх при прийнятті 
управлінських рішень і розробку заходів щодо 
зменшення їх впливу на показники ефективності 
функціонування підприємства та його господар-
ський механізм.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття ризику не є новою категорією в еконо-
мічній науці. Його зародження та ідентифікація 
відбувалися ще за часів розвитку перших ци-
вілізацій Стародавнього Сходу, коли воно сто-
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сувалося, насамперед, непередбачених подій у 
сільському господарстві, оскільки натуральне 
виробництво складало основу суспільного розви-
тку [4, с. 36–37]. До основних ризиків, що виділя-
лися у даному історичному періоді відносилися 
передусім: 

• природні ризики (кліматичні умови, стихій-
ні лиха);

• ризики при будівництві та обслуговуванні 
іригаційних систем.

Вони мали потенційний вплив на становлення 
та розвиток тогочасних економічних систем.

Приблизно до початку ХVІІІ століття вели-
чина ризику визначалася з використанням ме-
тодів теорії ймовірності; у ХVІІ-ХІХ століттях 
вченими обґрунтовано закон великих чисел та 
основні процедури статистики, а поняття «не-
визначеність» стало ключовим в теорії ризику. 
У 1900-1930 рр. поняття «ризик» закріпилося в 
науковому обігу та в публіцистиці, було визнано 
як невід'ємна складова будь-якої підприємниць-
кої діяльності, яка здійснюється в умовах неви-
значеності [5].

З кінця 1940-х почалося активне злиття на-
укової дисципліни страхування і досліджень в 
сфері техногенних ризиків. З'явилося декілька 
асоціацій, інститутів, як національних, так і між-
народних. Очевидно, і швидко став зростати по-
тік інформації і спеціальної літератури. У 1950-і 
роки міністерство оборони США розробило мето-
дику оцінки надійності електронних компонентів 
техніки, що застосовувалася в корейській війні. 
У 1955 р. професор зі страхування з Темплського 
університету Уейн Снайдер запропонував термін 
«ризик-менеджмент». У 1956 р. Рассел Галлахер 
в 34-му томі «Наrvаrd Виsіnеss Rеvіеw» вперше 
дав опис професії «ризик-менеджер». Почалися 
дослідження феномену людських помилок [6].

В Україні про появу нового напряму наукових 
досліджень, відомого як ризикологія або ризик-
менеджмент, було проголошено на конференції, 
яка відбулася у жовтні 1998 року [8, с. 36]. Серед 
багатьох завдань цієї науки особливе значення 
має пізнання ризику, розробка сучасної тео-
рії ризику, а також дослідження можливостей 
ефективного управління ним в умовах ринкової 
економіки [7, с. 46].

Починаючи від часів класичної політичної 
економії і в подальшому розвитку економічних 
шкіл, закріпився розподіл економічних ризиків 
на такі сфери господарської діяльності як фінан-
сова, підприємницька, зовнішньоекономічна.

Додатково, Й. Шумпетер виокремлював такі 
економічні ризики [9]:

– ризик, пов’язаний з можливим технічним 
провалом виробництва, до якого він відносив та-
кож загрозу втрати благ, пожежі, стихійні лиха;

– ризик, пов’язаний з відсутністю комерцій-
ного успіху.

Один з найвідоміших економістів ХХ-го сто-
ліття, Дж. М. Кейнс виділяв також такі види еко-
номічних ризиків [10, с. 7]:

– ризик підприємця (позичальника);
– ризик кредитора (ухиляння боржника від 

сплати боргу);
– ризик зменшення вартості грошової одиниці 

(інфляції).

Визначаючи сутність сучасного розуміння еко-
номічного ризику, насамперед варто зазначити, 
що сьогодні у науковій літературі не існує єдиного 
підходу щодо його трактування. Для прикладу такі 
наковці, як Дж.М. Кейнс, Дж.Ф. Уэстон, В.В. Ві-
тлінський, І.Т. Балабанов, В.В. Боков, П.В. Забелин, 
В.Г. Федцов, А.Б. Борисова, А.Т. Севрук, Г.Б. По-
ляк, Б.А. Райзберг, Д.Х. Джонс, пов’язували це 
поняття з можливістю втрат при здійсненні гос-
подарської діяльності.

Зокрема, у праці В.В. Вітлінського та П.І Вер-
ченко «Аналіз, моделювання та управління еко-
номічним ризиком» наведено таке трактування: 
економічний ризик – це об’єктивно-суб’єктивна 
категорія у діяльності суб’єктів господарюван-
ня, що пов’язана з подоланням невизначеності 
та конфліктності в ситуації неминучого вибору. 
Вона відображає міру (ступінь) відхилення від ці-
лей, від бажаного (очікуваного) результату, міру 
невдачі (збитків) з урахуванням впливу керова-
них і некерованих чинників, прямих та зворот-
них зв’язків стосовно об’єкта керування [11, с. 9].

Г.Б. Поляк зазначав, що «Ризик – це по-
тенційна, чисельно вимірна можливість втрати. 
Поняттям ризику характеризується невизна-
ченість, пов’язана з можливістю виникнення в 
ході реалізації проекту несприятливих ситуацій 
і наслідків» [12, с. 125]. Подібно трактує сутність 
ризику і Б.А. Райзберг в праці «Предпринима-
тельство и риск», де він стверджує, що ризик – 
це вартісний вираз імовірнісної події, що веде до 
втрат [13, с. 51].

Рис. 1. Схема послідовності дослідження 
господарського ризику

Розробка конкретних заходів з управлін-
ня ризиком 
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Тaблиця 1
Клacифiкaцiя екoнoмiчниx ризикiв

№ Oзнaкa Види
1 Зa cферoю виникнення зoвнiшнi, внутрiшнi
2 Зa тривaлicтю дiї дoвгocтрoкoвi, кoрoткocтрoкoвi, пocтiйнi
3 Зa мacштaбaми впливу нaцioнaльнi, регioнaльнi, гaлузевi, oкремиx cуб’єктiв гocпoдaрювaння;
4 Зa рiвнем екoнoмiчнoгo 

упрaвлiння
нaрoднoгocпoдaрcькi (нa мaкрoрiвнi), пiдприємcтвa (нa мiкрoрiвнi)

5 Зa джерелaми виникнення cиcтемнi aбo ринкoвi (влacтивi уciм cуб’єктaм ринку, викликaнi 
прoцеcaми, щo вiдбувaютьcя в ринкoвoму cередoвищi в цiлoму), 
неcиcтемнi (ризики oкремиx cуб’єктiв гocпoдaрювaння, щo зaлежaть вiд 
ocoбливocтей їx дiяльнocтi)

6 Зa прирoдoю ризику гocпoдaрcькi (пoв’язaнi з дiяльнicтю людини), прирoднi (cпричиненi 
дiями прирoдниx фaктoрiв тa фoрc-мaжoрниx oбcтaвин);

7 Зa вiднoшенням oб’єктa ризики aктивнoї дiяльнocтi, ризики пacивнoгo oчiкувaння
8 Зa типoм виникнення рaцioнaльнi, нерaцioнaльнi, aвaнтюрнi
9 Зa рiвнем ймoвiрниx втрaт мiнiмaльнi, cереднi, мaкcимaльнi, припуcтимi, критичнi, кaтacтрoфiчнi;
10 Зa cтупенем прaвoмiрнocтi прaвoмiрнi, непрaвoмiрнi
11 Зa мoжливicтю cтрaxувaння ризики, якi мoжливo зacтрaxувaти, ризики якi немoжливo 

зacтрaxувaти
12 Зa oб’єктивнicтю ймoвiрнocтi 

виникнення
oб’єктивнi, cуб’єктивнi, oб’єктивнo-cуб’єктивнi

13 Зa чacoм нacтaння випереджaючi, cвoєчacнi, зaпiзнiлi
14 Зa мoжливим фiнaнcoвим 

результaтoм
чиcтi (передбaчaють мoжливicть oдержaння збитку чи нульoвoгo 
результaту), cпекулятивнi (передбaчaють мoжливicть oдержaння як 
дoxoду тaк i збитку)

15 Зa cпецифiкoю екoнoмiчнoї 
дiяльнocтi

oперaцiйнi, фiнaнcoвi, iнвеcтицiйнi, кoмерцiйнi, вiдcoткoвi, вирoбничi, 
кредитнi, iннoвaцiйнi, вaлютнi

16 Зa oзнaкoю врaxувaння 
чacoвoгo фaктoрa

cтaтичнi (ризики втрaти aктивiв пiдприємcтвa внacлiдoк зaвдaння 
шкoди влacнocтi, a тaкoж втрaти дoxoду через недiєздaтнicть 
oргaнiзaцiї), динaмiчнi (ризики непередбaчувaниx змiн вaртocтi 
ocнoвнoгo кaпiтaлу внacлiдoк прийняття упрaвлiнcькиx рiшень aбo 
непередбaчувaниx oбcтaвин)

17 Зa джерелaми мiнiмiзaцiї 
нacлiдкiв

ризики, нacлiдки якиx мoжнa мiнiмiзувaти aбo лiквiдувaти влacними 
кoштaми, ризики, нacлiдки якиx мoжнa мiнiмiзувaти aбo лiквiдувaти 
зaлученими  кoштaми

18 Зa метoдaми мiнiмiзaцiї aбo 
уникнення

лiмiтoвaнi, диверcифiкoвaнi, зacтрaxoвaнi

19 Зa рiвнем впливу при 
cтрaтегiчнoму плaнувaннi 
рoзвитку пiдприємcтвa

нa мiciю, нa цiлi, нa зaвдaння

Джерелo: cклaденo aвтoрoм за [2; 10]

Водночас інша група вчених, зокрема В.В. Глу-
щенко, Г.Л. Вербицька, І.Ю. Івченко та інші, фор-
мують уявлення про економічний ризик, як про 
можливість отримання не лише збитків, але й 
додаткових вигод для суб’єкта господарювання.

Д.Х. Джонс підходить до визначення еконо-
мічного ризику з позиції управління підприєм-
ством. У своїй праці «Руководство для директо-
ров» він стверджує, що ризик – це загроза того, 
що яка-небудь подія, дія або нездатність до дії 
несприятливо позначаться на спроможності ор-
ганізації ефективно реалізувати її бізнес-завдан-
ня та стратегічні плани [17].

Зокрема, Г.Л Вербицька пропонує таке визна-
чення: «ризик – не тільки імовірність небезпеки 
або невдачі, зняття суб’єктом господарювання 
невизначеності за конкретних обставин, подолан-
ня непевності і конфлікту в ситуації неминучого 
вибору, але й поєднання можливості досягнення 
як небажаних, так і особливо сприятливих від-
хилень від запланованих результатів» [14, с. 5].

В.В. Глущенко, в свою чергу зазначає у своїй 
праці [15] таке: ризик – це можливість позитив-

ного (шанс) або негативного (збиток) відхилення 
в процесі діяльності від очікуваних або планова-
них значень.

У науковій літературі немає однозначного по-
няття ризику. Аналіз чис-ленних визначень ри-
зику дозволяє виявити основні моменти, які є 
характерними для ризикової ситуації [16, с. 55], 
такі як: 

• випадковий характер подій, який визначає, 
який з можливих результатів реалізується на 
практиці; 

• наявність альтернативних рішень; 
• відомі або можна визначити ймовірності фі-

налів і очікувані результати;
• ймовірність виникнення збитків; 
• ймовірність отримання додаткового прибутку.
Сучасна концепція господарського ризику 

включає його аналіз, оцінку і управління ним. 
Аналізуючи роботи можна схематично зобрази-
ти узагальнену послідовність дослідження госпо-
дарського ризику, представлену на рис. 1

Для визначення можливої шкоди необхідно, 
перш за все виявити (ідентифікувати) чинники 
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і передумови виникнення ризику. Цей етап на-
зивається якісним аналізом ризику.

Провівши аналіз та синтез підходів до визна-
чення сутності економічних ризиків доцільним є 
розгляд їх видів з перспективи різних класифі-
каційних ознак, що дасть змогу глибше зрозу-
міти різноманітність та багатогранність цієї еко-
номічної категорії. Відповідно економічні ризики 
можна класифікувати за наступними ознаками, 
які вказані в табл. 1.

Проаналізувавши вищенаведені підходи, ви-
значення сутності економіч-ного ризику можна 
їх звести до наступного. Економічний ризик – це 
подія, яка об’єктивно та/або суб’єктивно виникає 
у такій сфері людської діяльності, як економіка й 
реалізація якої несе у собі ймовірність настання 
одного із трьох можливих результатів: позитив-
ного, негативного або нейтрального.

Досвід розвитку всіх країн показує, що ігно-
рування або недооцінка господарського ризику 
при розробці тактики і стратегії економічної по-
літики, прийнятті конкретних рішень неминуче 

стримує розвиток суспільства, науково-техніч-
ного прогресу, прирікає економічну систему на 
застій [16, с. 44].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Як показало проведене дослідження, в 
економічній теорії присутня значна кількість 
підходів до визначення ризиків, щоправда трак-
тування їх сутності часом істотно відрізняється. 
Еволюція економічної думки не лише не звузи-
ла і не конкретизувала розуміння цього поняття, 
а навпаки, внесла велику кількість різноманіт-
них поглядів, а також значно розширила перелік 
ймовірних ризиків, причому їх кількість зростає 
разом з активізацією господарських процесів в 
світовій та національній економіці.

Подальшими кроками в дослідженні проблем 
економічних ризиків мо-жуть бути визначення 
та вивчення ризиків для конкретних сфер еко-
номічної діяльності, обґрунтування підходів до 
мінімізації ймовірності настання ризиків та зни-
ження чи нейтралізації потенційних результатів 
їх впливу.
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У статті проаналізовано основні параметри, що характеризують інноваційний розвиток підприємств та фактори які 
йому перешкоджають. Розглянуто визначення сутності понять «управління інноваційною діяльністю» та «інноваційний 
розвиток підприємства». Визначено необхідність впровадження інновацій для забезпечення інноваційного розвитку 
підприємства.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю підприємства, інноваційний роз-
виток підприємства.

Постановка проблеми. Умови, в яких сьогодні 
ведуть свою діяльність підприємства, характе-
ризуються високим ступенем невизначеності та 
безліччю ризиків. Тому здатність швидкого реа-
гування на нові умови та мінливість зовнішнього 
середовища, не порушуючи при цьому поточного 
рівня економічної стійкості підприємства, є од-

ним з головних завдань його нормального функ-
ціонування.

Підґрунтям економічного розвитку підприєм-
ства виступає інноваційний процес, який формує 
якісні та кількісні зміни у системі матеріального 
виробництва. Отже, прискорення темпів еконо-
мічного розвитку і забезпечення його стійкості 
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Таблиця 1
Основні параметри інноваційного розвитку вітчизняних підприємств у 2011–2017 рр.

Показник
Роки

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Питома вага підприємств, що займалися 
інноваціями, % 16,2 17,4 16,8 16,1 17,3 18,9 16,2

Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації, % 12,8 13,6 13,6 12,1 15,2 16,6 14,3

Питома вага реалізованої інноваційної продукції 
в обсязі промислової, % 3,8 3,3 3,3 2,5 1,4 - 0,7

Упроваджено нових технологічних процесів, од. 2510 2188 1576 1743 1217 3489 1831

Джерело: складено автором на основі [2]

стає одним з пріоритетних завдань, що стоять 
перед вітчизняними підприємствами. На сьогодні 
успішне вирішення даного питання безпосеред-
ньо залежить від швидкого становлення на інно-
ваційний шлях розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням управління інноваційною діяльністю при-
свячені наукові праці українських та закордон-
них вчених, зокрема А. Гальчинського, В. Гейця, 
Л. Довганя, М. Долішнього, П. Друкера, П. Завлі-
на, В. Захарченка, В. Козловського, О. Кузьміна, 
Л. Пономаренко, М. Портера, А. Савчука, В. Стад-
ника, А. Стрікленда, А. Томпсона, Ф. Янсена та 
інших, які зробили значний внесок у формуван-
ня теорії управління інноваційною діяльністю. 
Проблематику інноваційного розвитку підпри-
ємств досліджували: М. Кондратьєв, А. Кабанов, 
Ю. Плугіна, Б. Твисс, Й. Шумпетер, Р. Фатхутди-
нов та інші.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
визначенні сутності управління інноваційною ді-
яльністю, ролі інноваційного розвитку у забез-
печенні ефективного функціонування і розвитку 
підприємств в умовах забезпечення сталого роз-
витку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний стан розвитку економіки характеризу-
ється переходом від відтворювального до іннова-
ційного типу розвитку. Сьогодні від ефективнос-
ті інноваційно-інвестиційної політики залежать 
стан виробництва, рівень технічної оснащеності 
основних засобів підприємств, можливість струк-
турної перебудови економіки, вирішення соці-
альних і екологічних проблем. Інновації є осно-
вою для розвитку підприємств, окремих галузей 
й економіки в цілому, оскільки технічні та тех-
нологічні рівні розвитку національного господар-
ства на даний час є невисокими, виробнича та 
галузева структура є невизначеними, основні за-
соби та виробничі потужності зношеними як мо-
рально, так і фізично.

Рівень розвитку країни залежний від рівня 
розвитку інноваційної діяльності, тому впрова-
дження інновацій у ринкову економіку є одним 
із наймогутніших важелів конкурентної бороть-
би та економічного зростання підприємств. Саме 
інноваційний шлях розвитку дозволить стабілі-
зувати і розвивати діяльність підприємств, за-
безпечить Україні гідне місце у світовому това-
ристві та вихід із кризи [1, c. 4].

Одним з етапів дослідження інноваційного 
розвитку підприємств є ви-вчення основних па-
раметрів, що його характеризують (табл. 1).

За наведеними даними у 2011-2013 рр. спосте-
рігається зростання питомої ваги підприємств, 
що займалися інноваціями, у 2014-2016 рр. – 
збільшення частки таких підприємств на 2,8%. 
У 2017 р. інноваційний розвиток вітчизняних під-
приємств досягнув рівня 2011 р.: 16,2% підпри-
ємств займалися інноваціями. Питома вага під-
приємств, що впроваджували інновації в 2017 р. 
складає 14,3%; у порівнянні з 2016 р. зменшення 
на 2,3%. Показники питомої ваги реалізованої 
інноваційної продукції та впроваджених нових 
технологічних процесів, на жаль, мають тенден-
цію до поступового зменшення.

Важливим фактором заохочення до іннова-
ційного розвитку є можливість збільшення ін-
вестицій на інноваційні процеси. Як показують 
статичні дані, витрати на інновації коливаються 
залежно від періоду розвитку (рис. 1).

У 2017 р. загальний обсяг витрат на виконання 
наукових досліджень і розробок (далі – НДР) влас-
ними силами організацій становив 13379,3 млн.грн 
(у 2016 р. – 11530,7 млн.грн), з якого 53,5% – ви-
трати на оплату праці (у 2016 р. – 49,9%). Част-
ка фінансування витрат на виконання НДР за 
рахунок державного бюджету становила 35,4% 
(у 2016 р. – 32,1%).

За динамікою представлених показників мож-
на виділити три періоди розвитку (рис. 1): 1-й пе-
ріод – різкий спад (2010–2011 рр.), 2-й період –  
поступове зростання (2011-2013 рр.), 3-й період – 
поступовий спад (2013-2017 рр.).

Одним з аспектів дослідження є джерела фі-
нансування інноваційної активності підприємств 
України (табл. 2).

За даними табл. 2 можна дійти висновку, що 
основними джерелами інноваційних процесів 
є власні кошти підприємств, кошти держав-
ного бюджету та кошти іноземних інвесторів. 
Протягом останніх 17 років власні кошти ста-
новлять найбільш суттєву частку в загальних 
витратах промислових підприємств. У 2017 р. 
фінансування інноваційних витрат власним 
коштом підприємств знизилося на 14331,9 млн.
грн., у порівнянні з 2016 р. Кошти державного 
бюджету в 2017 р. склали 227,3 млн.грн., що 
на 48,3 млн.грн. більше попереднього року. Та-
кож у 2017 р. спостерігається збільшення іно-
земних інвестицій на 84,4 млн.грн., порівняно 
з 2016 р.

У 2017 р. інноваційно активні підприємства 
впровадили нові технологічні процеси у кількості 
1831 одиниць, маловідходні і ресурсозберігаючі 
технологічні процеси – 611 одиниць, виробництво 
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Таблиця 2
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України, 2000-2017 рр.

Загальна сума витрат
У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інші джерела

1 2 3 4 5 6
млн.грн.

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1 
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4 
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8
2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0
2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1
2017 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3

Джерело: [2]

інноваційних видів продукції – 2387 одиниць, 
нові види техніки – 751 одиниць [2].

Ефективність інноваційної діяльності підпри-
ємств є результатом впливу різних факторів. 
Так, основні фактори, які перешкоджають інно-
ваційному розвитку підприємств можна поділи-
ти таким чином [2]: відсутність власних коштів у 
підприємства (15,6%); високі витрати на іннова-
ційну діяльність (13,3%); відсутність фінансуван-
ня із зовнішніх джерел (8,4%); домінуюча роль 
на ринку окремих підприємств (7,7%); труднощі 
пошуку партнерів щодо інноваційної діяльності 
(5,5%); незначний попит на інноваційні товари чи 
послуги (4,6%). Врахування зазначених факторів 
дозволяє формувати стратегічну і тактичну про-
граму дій, яка забезпечує нарощування, оптимі-
зацію або використання інновацій.

Однією з основних умов впровадження ін-
струментів інновацій і забезпечення інноваційно-
го розвитку підприємств є ефективне управління 

інноваційною діяльністю. У літературі існує ряд 
визначень, які пояснюють сутність даного понят-
тя (табл. 3).

Інноваційний розвиток підприємств залежить 
від життєвого циклу інно-вацій, який є сукупніс-
тю взаємопов’язаних процесів і стадій створення 
новов-ведення. Життєвий цикл інновації визна-
чається як проміжок часу від зародження ідеї до 
зняття з виробництва реалізованого на її основі 
інноваційного продукту.

Використання інновацій дозволяє з високим 
рівнем вірогідності збільшити тривалість життє-
вого циклу як підприємства загалом, так і ви-
користовуваних технологій і пропонованої про-
дукції.

Також, використання підприємством іннова-
цій дає можливість забезпечити стійкі позиції 
на ринку, знизити собівартість виготовленої про-
дукції й наданих послуг, збільшити обсяг реа-
лізованої продукції. Інноваційний розвиток ор-

Рис. 1. Частка витрат на виконання НДР у ВВП, % [2].
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ганізації часто супроводжується використанням 
енергоощадного устаткування, нових матеріалів, 
які за якісними параметрами кращі за традицій-
ні, автоматизацією технологічних процесів виго-
товлення готової продукції. Інновації допомага-
ють підприємству оптимізувати витрати, досягти 
зниження ринкової ціни товарів та послуг.

Тобто підприємство, яке впроваджує інно-
вації має більші шанси набути високого рівня 
конкурентоспроможності у порівнянні з іншими 
підприємствами. Тут важливим є вибір тієї інно-
вації, яка забезпечить підприємству найбільшу 
ефективність [10].

Аргументуючи важливість ролі інновацій у 
розвитку підприємства В. Стадник відзначи-
ла таке: «…стабільний розвиток організацій у 
ринковому середовищі можливий лише за умов 
цілеспрямованого і постійного вдосконалення 
всіх сторін її діяльності, підтримання здобутих 
і формування нових конкурентних переваг… 
відсутність належної уваги до інноваційної ді-
яльності гальмує розвиток організацій, при-
зводить до технологічного відставання та осла-
блення їх ринкових позицій…» [4]. Цю позицію 
доповнює О. Юдіна, яка стверджує таке: «…ін-
новації стають головним засобом ресурсозбере-
ження та конкурентоспроможності підприємств, 
необхідною умовою підвищення якості й кіль-
кості продукції, появи нових товарів і послуг, є 
невід'ємною частиною виробничої та підприєм-
ницької діяльності» [11].

Управління інноваційною діяльністю дає 
можливість підприємству забезпечувати стійкий 
розвиток і міцні конкурентні позиції. Науковці 
зазначають, що стійкість розвитку підприєм-
ства є динамічною характеристикою й означає 
здатність підприємства реалізовувати постій-
ні зміни та адаптуватись до умов зовнішнього 
і внутрішнього середовищ, що супроводжується 
впровадженням прогресивних технологій вироб-
ництва, застосуванням нових видів матеріалів, 
використанням ефективних методів управління 
тощо [12].

Під інноваційним розвитком слід розуміти 
передусім ланцюг реалізованих нововведень, 
який охоплює всі сфери діяльності підприємства 

(управління, маркетинг, навчання персоналу, фі-
нанси, продаж тощо), впливає на загальний кін-
цевий результат і забезпечує реалізацію іннова-
ційного потенціалу підприємства надалі. Отже, 
інноваційний розвиток повинен мати комплек-
сний характер.

Процес формування інноваційно сприятливо-
го середовища надзвичайно складний. На дум-
ку К. Ціолковського, що викладена в його статті 
«Двигуни прогресу», де він спеціально розглядає 
проблему використання нововведень, причина 
неправильного відношення до відкриттів і ви-
находів криється в людських слабостях. Він ви-
вів цілу систему чинників, що перешкоджають 
реалізації нововведень: інертність, відсталість, 
консерватизм; недовіра до невідомих імен, се-
белюбство, вузький егоїзм, нерозуміння загаль-
нолюдського і власного блага; тимчасові збитки, 
протидія незвичному з боку працівників, неба-
жання перенавчатися, корпоративні інтереси, 
професійна заздрість тощо. Вважається, що ви-
сновки Ціолковського, сформульовані більше ніж 
70 років тому, є першою спробою постановки цієї 
проблеми [13, c. 32].

Показово, що в наші дні сказане К. Е. Ціол-
ковським перегукується з думкою експертів ЄС, 
які відзначають, що внаслідок цілого ряду при-
чин ідея, навіть найплідніша, переважно гине. 
У кращому разі хороша думка гальмується і за-
тримується на десятки та сотні років. Людство ж 
залишається в страшному збитку [13, c. 33].

Тільки розвиток мотиваційної сфери, форму-
вання нової громадської системи цінностей стане 
необхідною умовою економічного інноваційного 
розвитку підприємств в ринкових умовах.

Висновки з проведеного дослідження. Сучас-
ний стан розвитку економіки характеризується 
переходом від відтворювального до інноваційного 
типу розвитку. Рівень розвитку країни залежний 
від рівня розвитку інноваційної діяльності, тому 
впровадження інновацій у ринкову економіку є 
одним із наймогутніших важелів конкурентної 
боротьби та економічного зростання підприємств.

На сьогодні, на жаль, спостерігається тен-
денція до зниження кількості підприємств, що 
займаються інноваціями. Це відбувається через 

Таблиця 3
Визначення поняття «управління інноваційною діяльністю»

Автор Визначення
1 2

В. Стадник, Т. Дудар, 
В. Козловський

[3,4,5]

складова менеджменту сучасного підприємства, що охоплює планування, ор-
ганізування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних 
проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринко-
вих позицій підприємства

П. Завліна
[6, c. 60]

формування цілей інноваційної діяльності, планування інновацій, організація 
роботи та контроль за здійсненням інновацій

І.Б. Лебедєва
[7, c. 24]

процес упровадження інновацій, діяльність органів керування її фінансування 
наукових досліджень і розробок

С.Б. Шапіро
[8, c. 43]

важливий аспект керівництва для розвитку господарства, і абсолютно необхід-
ного, щоб трудові колективи і господарські керівники безперервно, наполегливо, 
ініціативно, зацікавлено займались питанням розробки і введення нововведень, 
а не звертались до них від випадку до випадку під впливом зовнішніх, випадко-
вих і при цьому небажаних обставин

Л.А. Пономаренко
[9, c. 6]

предмет інноваційного менеджменту

Джерело: складено автором
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наявність факторів, які перешкоджають інно-
ваційному розвитку підприємств, а саме: від-
сутність власних коштів у підприємства; високі 
витрати на інноваційну діяльність; відсутність 
фінансування із зовнішніх джерел; домінуюча 
роль на ринку окремих підприємств; труднощі 
пошуку партнерів щодо інноваційної діяльнос-
ті; незначний попит на інноваційні товари чи 
послуги.

Отже, під інноваційним розвитком слід розу-
міти передусім ланцюг реалізованих нововведень, 
який охоплює всі сфери діяльності підприємства 
(управління, маркетинг, навчання персоналу, фі-
нанси, продаж тощо), впливає на загальний кін-
цевий результат і забезпечує реалізацію іннова-
ційного потенціалу підприємства у подальшому. 
Окрім того, інноваційний розвиток повинен мати 
комплексний характер.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ

Штучний інтелект як галузь з’явився і активно вивчався ще з середини ХХ століття. Науковці створили сильну те-
оретичну базу, та нажаль не могли використати її, оскільки ще не було створено машин, на яких би це можна було 
перевірити. І лише зараз, зі створенням новітніх комп’ютерів, що дозволяють вираховувати інформацію зі швидкістю 
до 200 петафлопс, що дорівнює 200 млн млрд операцій з плаваючою комою в секунду, такі завдання стали реальними. 
Сьогодні достатня кількість наукових інститутів і комерційних організацій уже впроваджують технології штучного ін-
телекту, що ефективно розраховують велику кількість параметрів та даних, для підвищення конкурентоспроможності 
фірм із різних секторів економіки.
Ключові слова: трейд-маркетинг, штучний інтелект у трейд-маркетингу, маркетинговий аналіз, big data, бенч-маркінг, 
продакт менеджмент, ціноутворення.

Постановка проблеми. Методи та підходи до 
реалізації трейд-маркетингу застаріли і потре-
бують змін. Одним із перспективних напрямків 
є впровадження штучного інтелекту у науку 
трейд-маркетингу, що дозволить змінити галузь 
кардинально.Постановка завдання. На основі ви-
кладеного слід привернути увагу до наростаю-
чих тенденцій інновативних змін у галузі трейд-
маркетингу. Окреслити потенціал інтеграції 
штучного інтелекту у цей напрямок.

Виклад основного матеріалу. З початку появи 
перших комп’ютерів наприкінці 40х рр. ХХ сто-
річчя, людство невпинно сподівається, що буде 
створено таку машину, яка за рівнем інтелекту 
буде розумнішою за людину, і відбудеться чер-
говий прорив у всіх сферах життя, що за екс-
поненціальною кривою, підніме людину як вид. 
Спочатку вважалося, що такі машини буде ство-
рено вже через двадцять років у 60х. Та здаєть-
ся, що ці часи настають лише зараз.

Квантові обчислення об'єднує дві великі на-
укові революції ХХ століття: комп’ютерні науки 
та квантова фізика. Квантова фізика є теоре-
тичною основою транзистора, лазера та інших 
технологій, які дозволили обчислювальну рево-

люцію. Але на алгоритмічному рівні сучасна об-
числювальна техніка все ще працює за «класич-
ною» булевою логікою. Квантові обчислення – це 
дизайн апаратного та програмного забезпечення, 
який замінює булеву логіку квантовим законом 
на алгоритмічному рівні. Для певних обчислень, 
таких як оптимізація, відбір проб, пошук або 
квантова симуляція, це обіцяє драматичне при-
скорення. Наприклад у Alphabet inc. особливо 
зацікавлені в застосуванні квантових обчислень 
до штучного інтелекту та машинного навчання. 
Це пов'язано з тим, що багато завдань у цих об-
ластях залежать від вирішення складних про-
блем оптимізації або ефективної вибірки [1].

Велика кількість лабораторій і відомих інститу-
тів займаються розробкою штучного інтелекту, що 
вже широко застосовується, в основному у комер-
ційних сферах. MIT-IBM Watson AI Lab, Google 
Quantum A.I., Apple, Microsoft [2], [3], [4], [5].

Дослідження цих та інших груп вчених вже 
зараз втілені у певних продуктах, та продаються 
іншим організаціям та компаніям.

Трейд-маркетинг як наука і вид діяльнос-
ті, сьогодні дуже подібна до класичного булеа-
нового підходу, що реалізовується сучасними 
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Таблиця 1
Порівняльна таблиця пральних машин 5-6 кг завантаження  

у низькому ціновому сегменті, на ринку України

Канал продажу ONLINE OFFLINE
ONLINE 

+ 
OFFLINE

ONLINE OFFLINE
ONLINE 

+ 
OFFLINE

ONLINE ONLINE OFFLINE
ONLINE 

+ 
OFFLINE

Бренд ZANUSSI BEKO BEKO ZANUSSI INDESIT INDESIT INDESIT INDESIT INDESIT INDESIT

Модель
ZWSE 
6100 V

WKB 
61001 Y

WMB 
61001 Y+

ZWSG 
6100 V

WISN 821 
UA

IWSC 
51051 UA

IWSB 
61051 C 
ECO EU

E2SB 
1160A 
UA

E2SB 
1160B B 

UA

E2SC 
1160A C 
ECO UA

Наявність дисплею NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Завантаження, кг 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6

Обертів віджиму 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000

Енергоефективність A++ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Глибина, см 37 45 45 45 42 42 42 42 42 42

Колір білий білий білий білий білий білий білий білий білий білий

Об'єм продажів, міс 546 1251 251 26 1059 457 47 н/д 223 н/д

Об'єм продажів, рік 4126 2820 2037 10701 8582 3475 1743 н/д 542 н/д

Зважена дистрибуція, 
%

19 14 13 18 33 22 13 н/д 15 н/д

Ціна, лютий 20хх 4799 4999 4999 4799 4195 4725 4950 н/д 4999 н/д

комп’ютерами. Зараз використовуються кла-
сичні узагальнені підходи до реалізації трейд-
маркетингових активацій. На рівні торгівельної 
точки застосовуються підходи, що незважаючи 
на їх глибоке емпіричне вивчення і багатоітера-
ційне застосування, все ж мають загальний і все-
охоплюючий паттерн. Якщо це мотивація покуп-
ців на здійснення покупки, то вона пропонується 
кожному, хто відвідує магазин. Якщо це актива-
ція з розпродажу складських запасів магазину, 
що скоро набуде кінцевого терміну придатності, 
то спочатку виникає питання, чому такі зави-
щені складські запаси виникли? Також, майже 
неможливо обрати такий вид активації, що мак-
симально ефективно зменшить залишки продук-
ції, з найбільш ефективними втратами. Так само 
неможливо точно вирахувати показник ROI. Для 
розрахунку цього показника необхідно обробити 
великі масиви даних, що за умов наявності ве-
ликого відділу аналітики у складі відділу трейд-
маркетингу, теж дуже складно.

Звісно, сьогодні виробники продукції, що ма-
ють відділи трейд-маркетингу у штаті, викорис-
товують багато напрацювань, для розрахунків 
планів продажів від застосування Excel таблиць 
і до спеціально розробленого програмного забез-
печення. Та це є застарілим підходом, і до того ж, 
не враховується багато чинників і факторів, які 
заважають зробити вірне рішення.

Якісним прикладом в такому випадку буде 
цінове позиціювання на поличках магазину. Для 
прикладу пропонується взяти категорію праль-
них машин з фронтальним завантаженням бі-
лизни (таблиця 1).

Для визначення правильної ціни, у цьому як і 
в будь-якому іншому сегменті побутової техніки, 
слід визначити головні атрибути впливу на рі-
шення покупця про покупку. У даному випадку 
обрано:

• бренд;
• модель;
• наявність дисплею;
• завантаження, кг;

• оберти віджиму;
• енергоефективність;
• глибина, см;
• колір;
• об`єм продажів шт./міс;
• об`єм продажів шт./рік;
• зважена дистрибуція, %;
• ціна на певний період.
Спеціалісту з трейд-маркетингу необхідно 

визначити перш за все моделі-замінники кон-
курентів. Тільки на це, витрачається велика 
кількість часу. Окрім збирання і обробки даної 
інформації, слід також визначити вагомість кож-
ного із атрибутів товару для споживача, а також 
зранжувати модельний ряд таким чином, щоби 
якнайкраще задовольнити потреби покупців. Та-
кож, необхідно слідкувати за лідерами сегмен-
тів і за їх ціновою політикою на рівні як мінімум 
кожної із мереж продажів продукції. На обробку 
такої інформації у співробітника відділу трейд-
маркетингу може піти від 4 до 10 тижнів. І це 
тільки на збір даних. Також, слід враховувати 
моделі конкурентів, що змінюють свою ціну по-
стійно і дуже часто сам модельний ряд оновлю-
ється. На ринку близько 1000 моделей пральних 
машин. Важко навіть уявити, яким має бути від-
діл трейд-маркетингу, щоби збирати, обробляти 
інформацію і намагатися відповісти очікуванням 
попиту на рівні магазину.

Саме тому, наука і практика трейд-маркетингу 
потребує впровадження штучного інтелекту. Зо-
крема, найбільш цікавим є підхід використання 
Big Data у поєднанні зі штучним інтелектом.

Визначень поняття Big data існує декілька. 
Одне з них свідчить, що це дані, які неможливо 
обробити традиційними способами через їх вели-
кий обсяг. Інше – що це феноменальне приско-
рення нагромадження даних та їх ускладнення. 
Третє визначення стверджує, що це набір ін-
струментів, що дозволяють працювати з даними, 
незалежно від їх типу та обсягу.

Індустрія Big data виникла завдяки тому, що 
все більшій кількості структур та компаній необ-
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хідно було обробляти такі обсяги даних, що тради-
ційні методи вже не годилися. Так, за деякими да-
ними, Google в день обробляє 24 петабайта даних.

Суперкомп'ютери, які в теорії могли впорати-
ся з таким потоком, були не по кишені більшості 
IT-компаній, та їм стали шукати заміну. Одна з 
ідей полягала в тому, щоб об'єднати в мережу 
величезну кількість звичайних комп'ютерів та 
розподіляти між ними обчислення. Але виникла 
проблема – така система постійно давала збої.

Рішенням стала програма, яка дублює обчис-
лення в різних ділянках величезної мережі, за-
вдяки чому відмова одного з її елементів не по-
значиться на кінцевому результаті [6].

У поєднанні зі штучним інтелектом, який 
може самонавчатися, дана система зможе само-
стійно отримувати і обробляти по заданим пат-
тернам величезні масиви даних, що у нашому 
прикладі цілком би вирішило проблему відділу 
трейд-маркетингу із ціноутворенням категорії 
пральних машин.

Ще одним прикладом із реалізації трейд-
маркетингу є Американська компанія Jawbone, 
яка виробляє фітнес-браслети. Вони користу-
ються значним попитом, і мільйони людей носять 
їх. Як і багато інших подібних пристроїв, брасле-
ти Jawbone вимірюють фази сну, його тривалість 
та інші параметри. За одну ніч компанія отримує 
дані від своїх користувачів про час сну триваліс-
тю приблизно в 60 років. І хоча продаж браслетів 
приносить гарний прибуток, основним бізнесом 
компанії є робота з інформацією.

Наприклад, Jawbone бачить, що в якомусь 
районі міста в багатьох людей почалось безсоння. 
Цю інформацію Jawbone продає фармацевтичній 
компанії, а та у свою чергу посилює рекламу пі-
гулок від безсоння в даному районі та збільшує 
свої продажі [6].

Сьогодні компаніям вже не так важко зібрати 
великі масиви даних. Набагато важче ці об’єми 
обробити і використати. Так само є ще багато пи-
тань, що науці трейд-маркетингу не зовсім зро-
зумілі і в чому штучний інтелект міг би значно 
допомогти.

Трейд-маркетологам ще зовсім мало відомо 
про психологію покупки і паттерни поведінки 
покупців у різних типах магазинів відносно їх 
соціальних культурних і географічних факторів 
впливу.

Тож компанія Фоззі Фуд (мережа супер-
маркетів «Сільпо» та «Фора»), вирішила зроби-
ти крок вперед і інвестувала кошти у розробку 
KISSA (Key Intellectual Silpo System Assistant). 
Систему було запущено у тестовому режимі. 
В результаті розробки, було реалізовано:

• інтеграцію з системами CRM/ERP;
• координацію гарячої лінії;
• облік товарних запасів РЦ;

• самостійне замовлення товару в магазин, у 
разі закінчення запасів;

• виявлення потреб покупців.
У Fozzy Group поінформували, що за прогно-

зами, використання системи KISSA дозволить 
скоротити витрати від 20% до 25% за рахунок 
оптимізації процесів та збільшити ефективність 
логістичних процесів на 40% [7].

Також, велику роль АІ міг би зіграти у реа-
лізації трейд-маркетингу, завдяки обчисленням 
і прогнозуванню. Наприклад, на сьогодні абсо-
лютно невідомі показники еластичності ціни по 
кожній одиниці товару з урахуванням масиву 
факторів, що впливають на покупців у кожному 
із магазинів. Також великою загадкою є перемі-
щення покупців по залі магазину і як план-схема 
категорій та мерчандайзинг можуть вплинути на 
покупку.

Залишається сподіватися, що найближчим 
часом буде отримано достатньо досконалі ре-
зультати програм штучного інтелекту, для впро-
вадження у напрямку трейд-маркетингу і чер-
гового прориву у просуванні продукції на рівні 
кожного магазину.

Висновки. З початку попереднього століття 
після цифрової революції багато чого змінилося, 
та найменше ці зміни торкнулися можливостей 
обробки великих масивів інформації задля ви-
вчення ринку та його учасників. Те саме відбу-
вається і з трейд-маркетинговою службою фірм. 
Найбільше часу витрачається на обробку даних, 
за допомогою звичайних офісних програм, що 
по-перше не взмозі швидко все обробити, по дру-
ге вже не дають моджливість серйозної економії 
часу на прийняття рішення, оскільки об’єми да-
них для обробки невпинно зростають.

Таким чином з’являються прототипи і ре-
альні зразки швидкої обробки даних, що при-
вносить сучасна сфера ІТ індустрії. Як тех-
нології так і програмне забезпечення надають 
швидкість з обробки даних та зменшують 
помлковість. Також, починається впроваджен-
ня технологій штучного інтелекту у сфері тор-
гового маркетингу, оскільки потрібна не лише 
обробка даних, а і прийняття рішень. Люди-
на або велика кількість людей не може так 
швидко їх приймати, як це робить технологія 
штучного інтелекту. І навіть якщо результати 
не завжди є досконалими, вони допомагають 
пришвидшити процесс розвитку та збагачення 
новими знаннями та підходами науки трейд-
маркетину. Штучний інтелект почали впрова-
джувати навіть в Україні. Передові роздрібні 
мережі активно використовують його для пла-
нування продаж, логістики та активацій трейд-
маркетингу. Тому слід вивчати цей напрямок 
і використовувати кращі результати напрацю-
вань на практиці.
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ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРЕЙД-МАРКЕТИНГЕ

Аннотация
Искусственный интеллект как отрасль появился и активно изучался еще с середины ХХ века. Ученые создали силь-
ную теоретическую базу, и к сожалению не могли использовать ее, поскольку еще не было создано машин, на кото-
рых бы это можно было проверить. И только сейчас, с созданием новейших компьютеров, позволяющих вычислять 
информацию со скоростью до 200 петафлопс, что составляет 200 млн млрд операций с плавающей запятой в секунду, 
такие задачи стали реальными. Сегодня достаточное количество научных институтов и коммерческих организаций 
уже внедряют технологии искусственного интеллекта, эффективно рассчитывают большое количество параметров и 
данных, для повышения конкурентоспособности фирм из разных секторов экономики.
Ключевые слова: трэйд-маркетинг, искусственный интеллект в трэйд-маркетинге, маркетинговый анализ, big data, 
бенч-маркинг, продакт менеджмент, ценообразование.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRADE MARKETING

Summary
Artificial intelligence as an industry that appeared and actively studied since the middle of the twentieth century. 
Scientists have created a strong theoretical base, but unfortunately they could not use it, since there were no machines 
providing ability to test it. And only now, with the launch of the latest super computers, allowing you to calculate 
information at a level of up to 200 petaflops, which is equal to 200 million billion floating point operations per second, 
such tasks became realistic. Today, a sufficient number of scientific institutes and commercial organizations are already 
implementing artificial intelligence technologies that effectively count a large number of parameters and data to enhance 
the competitiveness of firms from different sectors of the economy.
Key words: trade-marketing, artificial intelligence in trade-marketing, marketing analysis, big data, bench marking, 
product management, pricing.
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ПОЛІТЕКОНОМІЯ ФОРМУВАННЯ  
ПОДАТКОВОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Соціально та фіскально ефективна податкова система формується протягом тривалого часу. Поряд з формальними 
інститутами важлива роль відводиться і неформальним інституціям. Серед неформальних інституцій визначальне 
місце займає податкова довіра. Податкова довіра є основою формування податкової мотивації, збільшення податкових 
надходжень в умовах невизначеності.
Ключові слова: обов’язкові податкові платежі, податкова невизначеність, довіра.

Постановка проблеми. Прискорення темпів 
соціально, економічного, політичного розвитку 
країн XX-XXI століть, викликало відповідну 
трансформацію політекономічних основ, появу 
нових шкіл та напрямів в межах яких були за-
початковані дослідження різних об’єктів в еко-
номічних системах з визначенням кореляційних 
зв’язків з існуючими та потенційними факторами 
впливу. Традиційно соціально та економічно не 
оптимізованим об’єктом залишається інституція 
податків або в сучасному трактуванні обов’язкові 
податкові платежі, які через фіскально-бюджет-

ну політику торкаються функціонування усіх 
економічних агентів, зокрема і держави.

Нехтування концептуальними засадами по-
даткової політики в різні часові проміжки става-
ло чи не визначальною першопричиною багатьох 
соціальних-економічних, політичних проблем, а 
для України – втрати бажаної самостійності по-
чатку XX століття через відсутність фінансових 
ресурсів на армію та функціонування механізму 
державних органів. Проте і реформаторські дії 
урядів України останніх 27 років, у податковій 
справі, призвели до катастрофічної тінізації еко-
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номіки, тотального ухилення від сплати податків 
у різний спосіб, що формує не лише суспільні, 
економічні загрози, але й безпекові, втрату суве-
ренітету. Так В. Гейць констатує, що Україна з 
2014 року знаходиться вже не лише перед еконо-
мічними і політичними викликами, але й військо-
вими, посилюється існуюча нестабільність вна-
слідок складних процесів формування інститутів 
держави [1, с. 12].

Постановка завдання. Відтак визначення пер-
шопричин втрати податкової довіри, зменшення 
витрат на функціонування податкової системи, 
уточнення інституційних умов максимізації спла-
ти обов’язкових податкових платежів суб’єктами 
економічної системи, визначають складність та-
кого об’єкту як податки, зумовлює приділенню 
уваги зі сторони широкого кола вчених: Геєця В., 
Крисоватого А., Предборського В., Поповича В., 
Кучерявенка Н., Крачке У., Персона Т., Беслі Т.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміна вектору руху суспільно – економічних від-
носин XX століття в бік гуманізації, соціаліза-
ції ринкових відносин та поведінки економічних 
суб’єктів стали об’єктами досліджень вчених ба-
гатьох шкіл та напрямів, зокрема інституційного, 
а головне питання політичної економії інститутів, 
за словам В. Дементь’єва, це визначення певного 
рівня взаємодії, структури задля [2, с. 47]:

• усунення джерела невизначеності;
• можливе передбачення поведінки економіч-

них агентів.
Передбачення поведінки та дій економічних 

агентів стає складнішим, адже збільшується 
кількість ринків, суб’єктів господарювання, роз-
ширюється інфраструктура, а загальна глобалі-
зація та інтернаціоналізація посилює конкурен-
цію, змінює логіку прийняття рішень, вимагає 
нової комунікації.

Наявність ж джерел невизначеності є тради-
ційною особливістю розвитку не лише товарних, 
ринкових відносин, але й податкових, які пря-
мо та опосередковано пов’язані з формуванням 
податкової довіри, системи податкових відносин 
загалом між економічними суб’єктами, усунення 
або мінімізацію наслідків як мінімум двох осно-
вних проблемних явищ особливо в період стаг-
нації:

1. несплату податків через втрату мотивації в 
умовах відсутності об’єктивності (визначеності) у 
нарахуванні, сплаті платежів (еквівалентний об-
мін між державою та платником) та прозорості 
використання державних фінансових ресурсів;

2. прогнозування поведінки ринкових суб’єктів 
при впровадженні та змін податкової політики з 
врахуванням соціальних, психологічних, фінан-
сових факторів.

Податки мають умовний договірний та сус-
пільний характер в регулюванні насамперед 
формальних відносин, прав та обов’язків, але й 
одночасно пов’язані з неформальними інституці-
ями зокрема податковій довірі й довгим періодом 
її формування.

Еволюційно, формальні правила оподаткуван-
ня на основі довіри та домовленостей змінюва-
лося чи не найчастіше через реформування різ-
них сфер життя суспільства і держави, однак і 
нині зазнають значних метаморфоз у боротьбі 

за зниження не лише загальної ринкової неви-
значеності, але податкової. Зазнає змін суспіль-
на та індивідуальна податкова поведінка еконо-
мічних суб’єктів через формування позитивного 
податкового мислення, встановлення мотивацій 
для максимізації сплати обов’язкових податко-
вих платежів до бюджетів усіх рівнів, особливо в 
період реформування місцевого самоврядування 
шляхом децентралізації.

Відсутність ж податкової довіри формує не 
лише податкову невизначеність, але й впливає на 
економічну та соціальну структуру, яка словами 
В. Дементь’єва, змінює філософію взаємозв’язків 
між економічними контрагентам в питанні дов-
гострокового або, як це популярно на часі, ста-
лого розвитку країни, торкається і політичних 
аспектів, підняття загальної довіри до держави 
як суб’єкта відносин та взаємодії.

Тобто, сучасні обов’язкові податкові платежі 
об’єктивно, історично сформованою інституцією, 
що синтезує в собі декілька аспектів (рівнів) вза-
ємовідносин в економічній моделі:

• політичний;
• соціальний;
• економічний;
• екологічний.
Перші три аспекти формувалися століттями, 

пов'язані з державою та її функціями, а остан-
ній екологічний є новим, відображає насамперед 
перехід до нового рівня суспільних потреб та 
держави, зміну пріоритетів, відхід від економіки 
споживання на користь довгострокового глобаль-
ного комфортного розвитку, в тому числі через 
появу та застосування екологічних податків, що 
важко було б обґрунтувати в часи зародження та 
розвитку правила “Laissez-faire”.

Значимість даних аспектів може змінюватися, 
проте синергетично всі чотири впливають на сут-
ність та зміст інституції обов’язкових податкових 
платежів, які становлять опору політичного та 
економічного суверенітету, фактор стабільності 
моделей економік Швеції, Норвегії, Швейцарії, 
Німеччини, Франції, США.

Кейнсіанство, неолібералізм, інституціона-
лізм в сукупності з наслідками Другої Світової 
війни видозмінила перші три аспекти розвитку 
економік, дали поштовх соціалізації обов’язкових 
платежів через різні форми цільових внесків до 
фондів соціального страхування, які одночасно 
виступають як фіскальним та соціальним інстру-
ментами, зокрема зниження невизначеності та 
ентропії, підвищення керованістю процесами в 
економіці.

Вітчизняним урядовцям останніх років важко 
впливати як на загальну невизначеність, її дже-
рела так і поведінку економічних суб’єктів, адже 
має місце чітке виокремлення:

• традиційної ринкової невизначеності; 
• податкової невизначеності;
• державної або невизначеність в сфері суве-

ренітету.
Геєць В. наголошує, що держава (національна) 

є історичними продуктом або феноменом, розви-
ток якого пов’язує з Вестфальською системою, 
постійними трансформаційними політичними, 
соціальними процесами та утворенням громад-
ських утворень [1, с. 9]. Тобто, державна неви-
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значеність поступово зменшується починаючи з 
1991 року шляхом насамперед конституційних 
трансформацій, вибору як політичної моделі так 
і податкової системи на основі визначених прин-
ципів оподаткування, які мають враховувати усі 
чотири аспекти сучасних податкових відносин.

Ринкова невизначеність Україні теж за-
знає змін внаслідок поступового виокремлення 
об’єктивних правил функціонування суб’єктів 
економічної системи, ринків, однак на тлі пері-
одичних рейдерських захоплень підприємств, 
землі тощо різних форм власності, що можна 
порівняти з часами формування американської 
економічної моделі кінця XIX- початку XX ст. 
До того ж, сучасна бурштинова лихоманка на 
півночі України є віддзеркаленням загально-
го невизначеності ринкових правил, відсутнос-
ті інфраструктури для розвитку виробничих та 
торговельних відносин у видобувній галузі, що 
було характерним для американської великої зо-
лотої лихоманки кінця ХІХ століття. 

Податкова невизначеність пов’язана з таким 
негативним базовим наслідком як є несплата по-
датків як по загальній системі оподаткування, 
так і по спрощеній, єдиного соціального внеску, 
що посилює невизначеність на рівні функціо-
нування механізму держави в цілому та і міс-
цевих громад, порушує конкурентні умови між 
суб’єктами, що сплачують податки та суб’єктами 
тіньової економіки.

Відсутність ж податкової мотивації та дові-
ри, справедливості між суб’єктами платниками 
і державою спричиняє проблеми макроекономіч-
ного характеру як на рівні вибору елементів по-
даткового механізму так і на рівні перерозподілу 
ВВП.

Податкова довіра є неформальною інституці-
єю, яка формувалася протягом тривалого часу в 
більшості країн першої тридцятки світових рей-
тингів. Форма довіри на основі примусу, яка була 
притаманна в СРСР зникла, а нова – не сформу-
валася, що яскраво відображається в принципах 
оподаткування та елементах правового механіз-
му податків, які відображають основні концепту-
альні засади податкової системи та зменшення 
невизначеності у відносинах. 

Окремі вчені, зокрема Письменний В.В. вста-
новили визначальну роль не тільки довіри, а й 
податкової культури, загалом етично-психоло-
гічний стан платника в період демократизації 
суспільства, реформ та змін, які проходили краї-
ни Східної Європи [5, С. 231]. Натомість А.Ф. Фу-
куяма зосереджує увагу місця культури не лише 
в економіці, але значно ширше – благополуччі 
країн, в певній мірі формуванні міжнародного 
порядку, правил гри на даному рівні взаємовід-
носин [6]. 

Отже, податкова довіра як інституційна оди-
ниця виступає одночасно:

• джерелом розширення або зменшення по-
даткової, загальної невизначеності;

• індикатором якості взаємовідносин між 
суб’єктами економічної системи та держави як 
суб’єкту.

З метою підвищення довіри, координації, 
керованості податкових процесів постійно про-
водиться зміна інструментів, які відображають 

принципи функціонування податкової системи 
як базових, засадничих умов, зокрема в принци-
пі соціальної справедливості. 

Слід визнати, що зміна урядової фіскальної 
політики останніми роками призвела до певних 
позитивних зрушень і Україна в 2018 році під-
нялася за рейтингом легкості сплати податків на 
43 місце завдяки податковій дерегуляції, змен-
шення кількості податків як загальнодержавних 
так і місцевих, зменшення ЄСВ до 22 % (див. 
рис. 1) тощо.

Однак тінізація економічних процесів навіть 
за офіційною статистикою залишається вище 
30 %, що є не припустимим, згубним в пері-
од виходу зі стагнації, адже платники як до-
могосподарства, так і підприємства, організа-
ції, інші суб’єкти не отримають дієвої системи 
мотивації, захисту власних прав і дотримання 
взаємозв’язку «довіра – справедливість», який 
трансформується в один з базових принципів 
національної податкової системи – «соціальна 
справедливість» (див. рис. 2).

Зміна принципів оподаткування з паралель-
ним коригуванням прогресивної шкали ПДФО 
до пропорційних ставок, поступове зростання 
ролі непрямих податків ПДВ, акцизного збору 
та мита ілюструє концептуальне протиріччя між 
принципами і фактичною податковою політикою, 
податковими інструментами, адже універсальні 
акцизи виступають антисоціальними, не врахо-
вують особливості платника, його платоспромож-
ність та максимально знеособленні. 

При цьому фіскальна служба зорієнтована 
перш за все на доходи та прибутки, а витра-
ти зокрема домогосподарств залишаються поза 
увагою, з позицій можливого їх використання 
для зменшення бази оподаткування по окремих 
податках, зокрема ПДФО в питанні включення 
плати за освітні послуги у ВНЗ України до змен-
шення оподаткованої бази при подачі податкової 
декларації.

Зміна кількості податків мала позитивні на-
слідки передусім для юридичних осіб платників, 
натомість домогосподарства сплачують додатко-
во військовий збір як вимушений крок у фор-
муванні обороноздатності країни та податок на 
нерухомість.

Відтак виникає необхідність уточнення не 
лише справедливості загалом, але й принципу 
соціальної справедливості в податковій справі в 
процесі формування стійких відносин довіри між 
суб’єктами економічної системи. Фактично має 
місце розмежування податкової справедливості 
у трьох проекціях:

• Суспільна або соціальна – максималь-
не врахування особливостей домогосподарств в 
процесі оподаткування доходів, майна шляхом 
застосування прорахованої системи податково-
го механізму – ставок, пільг з врахуванням сус-
пільної важливості тощо;

• Державна справедливість – визначення 
основних обов’язкових податкових платежів для 
забезпечення виконання мінімальних загально-
визнаних конституційних державних функцій 
(де неможливе застосування “Laissez-faire”);

• Бізнесова (підприємницька) – забезпечення 
у підприємництві та бізнесі справедливості шля-
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хом формування глибокого диференційованих 
ставок та систем оподаткування з врахуванням 
показників господарювання, умов ринків з різ-
ним рівнем конкуренції (монопольний, олігополь-
ний, ринок монополістичної конкуренції). 

Тобто, сучасні податки необхідно розглядати 
чотирьох основних проекціях задля зменшення 
податкової невизначеності через формальні та 
неформальні інституції, а з позицій правово-
го інституціоналізму Д. Норта, має обов’язкову, 
правову основу і через принципи оподаткування, 
елементи податкового механізму, закони, Кон-
ституцію України визнаються усіма суб’єктами 
економічного кругообороту, але за словами Кри-

соватого А., Сидорович А. мають 
бути адекватними і охоплювати 
вже не лише фіскальні, а й ци-
вілізаційні, соціальні, культурні 
трансформації і податкова довіру 
[3, с. 45].

За відсутності обґрунтування 
механізмів підвищення справед-
ливості по чотирьох проекціях, 
мінімальну податкову довіру та 
значний рівень тіньової економі-
ки, хаотичність вибору податко-
вих інструментів при зміні «аза-
ровщини» 2000-х на «податкову 
лібералізацію» останніх п’яти ро-
ків, маємо в результаті маємо вір-
туально реформовану податкову 
систему, суттєво зменшену кіль-

кість податків (загальнодержавних та місцевих), 
об’єднання зборів соціальних фондів у єдиному 
соціальному внеску, позитивні тенденції фіс-
кальних міжнародних рейтингів.

Висновки. Збільшення податкових платежів 
не є самоціллю, адже нагальними є зменшення 
податкової невизначеності, підвищення мотива-
ції через довіру з відповідним уточненням по-
даткових принципів та інструментів податкової 
політики. Це понижує потенційні ризики для усіх 
сторін податкових відносин, зменшує трансакцій-
ні витрати, підвищує прогнозованість процесів та 
явищ, забезпечити всі три рівні справедливості у 
податкових відносинах.

Рис. 1. Загальний податковий тиск (%) у Центральній Азії та Східній Європі в 2018 році
Джерело: за даними pwc

 

Рис. 2. Трансформація принципу соціальної справедливості 
в національному податковому законодавстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУ "Про систему оподаткування" 

“Соціальна справедливість” - 
забезпечення соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення 
шляхом запровадження економічно 
обґрунтованого неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян та 
застосування диференційованого і 

прогресивного оподаткування 
громадян, які отримують високі та 

надвисокі доходи 

"Податковий кодекс" 

“Соціальна справедливість” - 
установлення податків та 

зборів відповідно до 
платоспроможності 
платників податків 
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ПОЛИТЭКОНОМИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ДОВЕРИЯ В УКРАИНЕ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация
Социально и фискально эффективная налоговая система формируется в течение длительного времени. Наряду с 
формальными институтами важная роль отводится и неформальным институтам. Среди неформальных институтов 
определяющее место занимает налоговое доверие. Налоговое доверие является основой формирования налоговой мо-
тивации, увеличение налоговых поступлений в условиях неопределенности.
Ключевые слова: налоги, налоговая неопределенность, доверие.

Yurkivsky Alexander Yosypovych
PhD, associate professor,
PhD, associate professor, Economics and Entrepreneurship,
Zhytomyr State Technological University

POLITEKONOMY OF FORMATION OF TAX TRUST IN UKRAINE:  
INSTITUTIONAL ASPECTS

Summary
Socially and fiscally effective tax system is formed for a long time. Along with formal institutions, an important role is 
also given to informal institutions. Among the informal institutions, tax authority is the determining place. Tax trust is the 
basis of the formation of tax motivation, an increase in tax revenues under uncertainty.
Key words: taxes, tax uncertainty, trust.
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