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СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  
ІСНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПРІОРИТЕТ

У статті було розглянуто інноваційний пріоритет, який є функціональною сферою стратегічного потенціалу. Іннова-
ційний характер економіки за своїм визначенням вимагає від суб'єктів господарської діяльності постійних пошуків і 
використання на практиці винаходів, нових технологічних концепцій і практично значущих результатів наукових до-
сліджень. Очевидно, що глибина розуміння можливостей науково-технічного потенціалу та мотивація до інноваційної 
діяльності залежать у підприємств насамперед від рівня розвитку вже існуючих виробничих технологій і розвиненості 
інформаційного забезпечення виробничої сфери. В результаті було визначено проблеми фінансування інноваційного 
пріоритету в розвитку підприємств в Україні. Встановлено шляхи подолання визначених проблем. А також було уза-
гальнено підходи до адаптації оргструктури управління підприємства до інноваційних нововведень.
Ключові слова: стратегія, стратегічний потенціал, інноваційний пріоритет, інновація, інноваційне адміністрування, 
підприємство.

Постановка проблеми. Сучасні процеси 
трансформації національної економіки України 
є передумовою необхідності пошуку таких видів 
діяльності підприємств, що засновані на принци-
пах економії та мінімізації. Тому багато в чому 
успіх підприємства залежить від стратегічного 
потенціалу, що визначає можливості розвитку 
підприємства в майбутньому, ефективне вико-
ристання існуючих ресурсів, що в загальному 
впливає на рівень досягнення стратегічних цілей 
підприємства. Однією із складових стратегічного 
потенціалу є інноваційний потенціал. На сучас-
ний момент заохочення інноваційного розвитку 
є основним напрямом виживання та зростання у 
конкурентному середовищі. Тому перед підпри-
ємствами постає питання формування та розви-
тку інноваційного пріоритету на вітчизняному 
ринку. Стратегічний потенціал підприємства – це 
сукупність наявних ресурсів та резервів підпри-
ємства, які визначають складові його потенціаль-
них можливостей у майбутньому та забезпечує 
реалізацію стратегічних напрямків розвитку у 
короткострокових та довгострокових періодах [6].

Успішна реалізація підприємством своєї стра-
тегії є функціональне збалансоване поєднання 
елементів внутрішнього середовища із станом 
зовнішнього середовища ринку, на якому підпри-
ємство себе позиціонує.

До традиційних функціональних сфер і на-
прямів діяльності підприємства належать науко-
во-технічний потенціал, а також інноваційний 
(можливості підприємства щодо розроблення і 
впровадження інновацій) і підприємницький (біз-
нес-проекти, ідеї, плани) потенціали [7].

Домінуючим у прийнятті рішення про вибір 
стратегічних пріоритетів у роботі підприємства 
є оцінка його можливостей знайти ринкову нішу, 
що забезпечить йому конкурентні переваги. Дані 
можливості забезпечуються тими елементами 
внутрішнього середовища, що формують його 

інноваційний потенціал. Саме інноваційний по-
тенціал може створити нові споживчі цінності та 
вдосконалювати властивості тих товарів, інтерес 
до яких починає втрачатись.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню стратегічного потенціалу та інно-
ваційного пріоритету, як його складової, при-
свячено численну кількість наукових праць. 
Так, Головчук Ю. О. у своїй роботі «Стратегічні 
пріоритети розвитку інноваційного потенціалу 
підприємства» узагальнив наукові погляди на 
сутність і структуру інноваційного потенціа-
лу підприємства, в результаті надав структуру 
інноваційного потенціалу з оглядом на пріори-
тетність окремих складових, основна з яких – 
мотиваційна. Ладонько Л. С. та Ганжа М. В. у 
спільній праці «Стратегічний потенціал під-
приємства: формування та оцінка» розглянули 
склад, структуру та закономірності формування 
стратегічного потенціалу підприємства, визна-
чили методи аналізу й оцінки стратегічного по-
тенціалу. А також, над даною тематикою пра-
цювали такі вчені, як Гажій А. В., Чухрай Н. І., 
Кулиняк І. Я., Глянцева О. І., Островська Н. С., 
Гриник В. Ю. З зарубіжних авторів можна виді-
лити А. Томпсона, який у книзі «Стратегический 
менеджмент: концепции и ситуации для анали-
за» широко розкрив усі аспекти стратегічного 
менеджменту як пріоритетного в управлінні під-
приємством.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розгляді стратегічного потенціалу 
в сучасних умовах, пріоритетом якого є іннова-
ційний потенціал.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Під «потенціалом» розуміють сукупність існу-

ючих ресурсів, резервів та можливостей підпри-
ємства, що сприяють досягненню поставлених 
цілей в результаті їх використання [6].
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Базовим у наших дослідженнях є поняття «ін-
новація», яке неоднозначно і має безліч інтер-
претацій. З одного боку, ми будемо трактувати 
інновацію як певну діяльність. 

Термін «новація» від латинського novatio 
означає «оновлення», тобто процес. Родинне сло-
во innovating з англійської мови перекладається 
як новаторство, тобто діяльність новаторів. З ін-
шого боку, інновацію можна розглядати не як дія 
по досягненню якогось результату, а як сам ре-
зультат – нововведення (innovation) [1, с. 61].

Інша враховує тільки заключні етапи цього ци-
клу, що визначають освоєння і розповсюдження 
нової технології або нової наукомісткої продукції. 

У даному дослідженні важливе значення бу-
дуть мати деякі похідні поняття, такі як «іннова-
ція продукції» та «інновація процесів». 

На думку зарубіжних експертів, викладеному 
в проекті «Oslo Manual», розробленому під егідою 
Фонду розвитку промисловості країн Північної 
Європи в 1992 році, «Інновація, спрямована на 
створення нових видів продукції, або інновація 
продукції (product innovation), – це комерціалі-
зація продукції, яка втілює в собі технологічні 
зміни. Технологічні зміни мають місце в тому ви-
падку, якщо проектно-конструкторські характе-
ристики змінюються таким чином, що в резуль-
таті споживач отримує можливість задоволення 
як нових, так і традиційних потреб, але вже в 
кращій ступеня [4, с. 326].

Інновація, спрямована на створення нових про-
цесів, або інновація процесів (process innovation), 
має місце в тому випадку, якщо в наявності значна 
зміна технології виробництва якого виду продукції. 
Це може мати на увазі створення нового обладнан-
ня, розробку нових методів управління та органі-
зації або ж як те, так і інше одночасно» [4, с. 327].

Для України одним з важливих факторів 
успіху в міжнародній конкуренції товарів і по-
слуг є активне використання національного нау-
ково-технічного потенціалу, завдяки рівню якого 
науково-технічний прогрес 
цілком може стати голов-
ною рушійною силою роз-
витку нашого суспільства, 
підвищення добробуту його 
громадян, їх духовного та 
інтелектуального зростання. 
Однак залишається відкри-
тим питання про співвідно-
шення інноваційного факто-
ра з іншими факторами, які 
також можуть сприяти під-
вищенню конкурентоспро-
можності товарів і послуг, 
вироблених в Україні.

Вихідним пунктом до-
слідження є визнання без-
сумнівною необхідності 
державного регулювання, 
стимулювання і підтрим-
ки інноваційної діяльності. 
Таким чином, поняття «ін-
новаційної діяльності» та-
кож вимагає спеціального 
пояснення. Можна вважати 
загальновизнаним, що таке 

регулювання здійснюється шляхами відображе-
ними на рис. 1. 

Важливим елементом інноваційного пріорите-
ту є, фінансова складова. Тобто саме фінансова 
складова показує відповідність фінансового ста-
ну, привабливості для капіталовкладень інвесто-
рів, кредитоспроможності і системи ефективного 
управління фінансами підприємства вимогам за-
безпечення стійкості підприємства на усіх ета-
пах реалізації інновацій. І саме ця складова ін-
новаційного пріоритету в останні роки стає все 
більш критичною [3, с. 109].

Практично єдиним джерелом фінансування 
інноваційної діяльності в Україні залишаються 
власні кошти, питома вага яких зменшилася у 
порівнянні з попереднім роком на 2,35% в загаль-
ному обсязі всіх джерел і склала 94,86%, частка 
фінансування за рахунок державного бюдже-
ту збільшилася до 0,77% (зростання на 0,37%). 
Практично нульова вага фінансування іннова-
ційної діяльності за рахунок іноземних інвести-
цій (у 2017 р. – 0,4%) ще більше зменшилась як 
в абсолютному, так і відносному визначенні та 
склала у 2018 році тільки 0,1% (23,4 млн. грн), 
відповідно, частка інших джерел фінансування 
становила 4,27% (у 2017 р. – 1,99%) [3, с. 110].

Таким чином, підсумовуючи статистичні дані, 
можна виділити основні проблеми фінансування 
інноваційного пріоритету в розвитку підприємств 
в Україні (рис. 2).

Відповідно, основні шляхи вирішення виявле-
них проблем представлені на рисунку 3.

Помітну роль в системі розвитку інноваційної 
діяльності в Україні мали б відігравати бізнес-
асоціації, які в більшості країн світу є ключовим 
і дуже дієвим елементом інфраструктури під-
тримки підприємництва, невід’ємною частиною 
громадянського суспільства, показником його 
спроможності до самоорганізації, захисту своїх 
прав і представлення своїх інтересів [5, с. 102].

Бізнес – асоціації – це: 

Рис. 1. Шляхи державного регулювання, стимулювання  
і підтримки інноваційної діяльності

Джерело: складено за [1]
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діяльності 

Підтримки функціонування і розвитку сучасної  
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– реальна можливість взаємовигідної корпо-
ративної співпраці однодумців та колег на чисто 
прагматичних засадах; 

– спільне вирішення багатьох проблем, з яки-
ми підприємець знаходиться один на один; 

– можливість власними руками формувати 
сприятливі умови для успішного вирішення про-
блем економічного розвитку, в тому числі за ра-
хунок застосування інновацій [5, с. 72-73].

На жаль, діяльність бізнес-асоціацій в Укра-
їні, не набула такого масштабу, який ми спосте-
рігаємо в багатьох країнах світу. Підприємці в 
Україн ідосить скептично ставляться до своєї 
участі в роботі бізнес-об’єднань. Разом з тим, не 
зважаючи на перелічені причини, в Україні іс-

нують об’єднання підприєм-
ців, які дійсно активно пра-
цюють і лобіюють інтереси 
підприємництва; орієнтовані 
на своїх членів; надають їм 
істотну допомогу і суттєву 
підтримку.

Слід зазначити тісний 
взаємозв’язок інноваційної 
діяльності з інвестиційною, 
оскільки нововведення по-
требують фінансових ресур-
сів і ефективність інновацій-
ної політики значною мірою 
залежить від інвестицій, що 
залучаються і впроваджу-
ються у різних видах діяль-
ності підприємства. Обмежу-
вальним фактором виступає 
ризик втрат коштів вкладе-
них у інноваційний продукт 
[5, с. 131].

Процес становлення ін-
новаційного пріоритету 
функціонування підприєм-
ства є складним і багатоком-
понентним.

Перш за все, перехід до 
інноваційного виробничого 
процессу вимагає зміни па-
раметрів структури управ-
ління, яка повинна бути 
адаптована до нових, раніше 
не властивим їй завданням. 
Дана проблема вирішується 
в рамках інноваційного ад-
міністрування. 

Інноваційне адміністру-
вання – процес адаптації тра-
диційної структури управлін-
ня підприємством до цілей, 
змісту і умов здійснення інно-
ваційної діяльності. 

Основна мета інновацій-
ного адміністрування – вибу-
довування нової конфігура-
ції управлінських відносин, 
що створюють формалізо-
вану основу для розгортан-
ня інноваційного процесу та 
управління ним. Основним 
при цьому є визначення під-

ходів до формування нової організаційної струк-
тури управління [5, с. 155-156].

В якості орг. структури управління, яку варто 
адаптувати для управління інноваційною діяльніс-
тю на підприємстві розглядається традиційна ліній-
но-функціональна структура, характерна для біль-
шості вітчизняних підприємств. Для такої адаптації 
можуть бути використані три підходи (див. рис. 4).

Таким чином, пропоновані підходи до органі-
зації управління інноваційним пріоритетом в роз-
витку підприємства відрізняються варіативніс-
тю і необхідною організаційною гнучкістю, що в 
умовах кадрового дефіциту і жорстких обмежень 
за часом дозволяє в короткий термін вибрати 
найбільш результативний підхід до проведення 

 
Рис. 2. Основні проблеми фінансування інноваційного пріоритету  

в розвитку підприємств в Україні
Джерело: авторська розробка за [2]

Рис. 3. Основні шляхи вирішення проблем інноваційного пріоритету  
в розвитку підприємств в Україні

Джерело: авторська розробка за [2]
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організаційних змін в управлінні інноваційним 
виробництвом на підприємстві.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки. Од-
нією із функціональних сфер стратегічного потен-
ціалу є інноваційний пріоритет. Саме інноваційний 
пріоритет сприяє створення нових споживчих цін-
ностей та удосконалення властивостей існуючих 
товарів, що дає можливість підприємству вийти 
на нову нішу та підвищити свою конкурентоспро-
можність. Важливим елементом інноваційного прі-
оритету є фінансова складова, яка в останні роки 
стає все більш критичною. На основі статистичних 
даних питома вага власних коштів за останній рік 
зменшилась на 2,35%, а частка іноземних інвес-
тицій становить фактично нульову позначку 0,1%. 
При цьому фінансування за рахунок державного 
бюджету збільшилося до 0,77%, а частка інших 
джерел фінансування становила 4,27% [2, с. 110]. 
На основі вище сказаного можна виділити такі 
проблеми фінансування інноваційного пріоритету 

в розвитку підприємства в Україні як відсутність 
власних коштів та фінансування з боку держави, 
а також підвищення ризиків будь-яких форм ін-
вестування. У статті були запропоновані шляхи 
вирішення виявлених проблем, основними з яких 
є підтримка з боку держави та фінансування за 
рахунок державного бюджету. 

Інноваційний виробничий процес вимагає змін 
у структурі управління яких можна досягти за 
рахунок інноваційного адміністрування. Мета 
інноваційного адміністрування полягає в змін-
ні існуючої орг. структури. Для такої адаптації 
можуть бути використані три підходи, а саме 
внутрішня адаптація, створення інноваційного 
департаменту та матрична оргструктура. Такі 
підходи в умовах кадрового дефіциту і жорстких 
обмежень за часом сприяють удосконаленню 
управління інноваційним виробництвом на під-
приємстві. Отже інновації дозволять підприєм-
ству збільшити свої конкурентні переваги, міні-
мізувати витрати та досягти стратегічних цілей. 

Рис. 4. Підходи до адаптації оргструктури управління підприємства  
до інноваційних нововведень

Джерело: авторська розробка за [3]
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Аннотация
В статье было рассмотрено инновационный приоритет, который является функциональной сферой стратегическо-
го потенциала. Инновационный характер экономики по своему определению требует от субъектов хозяйственной 
деятельности постоянных поисков и использования на практике изобретений, новых технологических концепций и 
практически значимых результатов научных исследований. Очевидно, что глубина понимания возможностей научно-
технического потенциала и мотивация к инновационной деятельности зависят у предприятий прежде всего от уровня 
развития уже существующих производственных технологий и развитости информационного обеспечения производ-
ственной сферы. В результате были определены проблемы финансирования инновационного приоритета в развитии 
предприятий в Украине. Установлено пути преодоления определенных проблем. А также были обобщены подходы к 
адаптации оргструктуры управления предприятия к инновационным нововведений.
Ключевые слова: стратегия, стратегический потенциал, инновационный потенциал, инновация, инновационное адми-
нистрирование, предприятие.
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STRATEGIC POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS OF EXISTENCE  
OF THE ENTERPRISE: INNOVATIVE PRIORITY

Summary
The article considered the innovation priority, which is a functional area of strategic potential. The innovative nature 
of the economy, by its definition, requires the subjects of economic activity to constantly search for and use in practice 
inventions, new technological concepts and practically significant results of scientific research. It is obvious that the 
depth of understanding of the possibilities of scientific and technical potential and the motivation to innovate depend on 
the enterprises first of all on the level of development of already existing production technologies and the development 
of information support of the production sphere. As a result, the problems of financing the innovation priority in the 
development of enterprises in Ukraine were identified. Ways of overcoming certain problems are established. Also, 
approaches to adaptation of organizational structure of enterprise management to innovative innovations were generalized.
Key words: strategy, strategic potential, innovation priority, innovation, innovative administration, company.
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У статті викладено теоретико-прикладні основи формування грошових потоків на підприємствах фармацевтичного 
бізнесу. Досліджена специфіка бізнесу, що формує особливості грошових потоків. Сформовані моделі формування 
грошових потоків у відповідності до стратегії розроблення нової фармацевтичної продукції. Прикладні основи особли-
востей формування грошових потоків показано на прикладі діяльності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». За 
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Постановка проблеми. Підприємства фар-
мацевтичного бізнесу відносяться до галузей 
з високотехнологічним виробництвом. Цей вид 
економічної діяльності поєднує виробництво лі-
карських препаратів з науково-дослідною діяль-
ністю, за результатами якої створюються нові 
фармацевтичні продукти. Створення таких умов 
господарської діяльності формує особливості гро-
шового потоку, які не притаманні підприємствам 
інших видів економічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання грошових потоків, управління ними та 
удосконалення цієї царини фінансової систе-
ми досліджуються багатьма вітчизняними еко-
номістами, зокрема Бланком І.О., Терещенком 
О.О., Кошельок Г.В., Ясишеною В.В. та іншими. 
Що стосується дослідження грошових потоків у 
фармацевтичній галузі, то таких проведено не-
достатньо для того, щоб визначити ключові ас-
пекти, притаманні грошовим потокам досліджу-
ваного виду економічної діяльності.

Формування мети та завдання статті. Метою 
проведення даного дослідження є розроблення, 
систематизація та удосконалення теоретико-
прикладних засад формування грошових потоків 
на підприємствах фармацевтичного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Сьогоднішній 
ринок фармацевтичної продукції України пред-
ставлений вітчизняними та зарубіжними пре-
паратами. Близько 50% усіх лікарських засобів 
виготовляються вітчизняними підприємствами. 
Нині налічується 117 діючих вітчизняних під-
приємств, які щорічно виготовляють фармацев-
тичну продукцію та заповнюють нею мережу ап-
тек [1]. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 
є одним із найбільших вітчизняних виробників 
лікарських препаратів. За обсягами генеруван-
ня грошових потоків компанія входить у трійку 
лідерів-виробників фармацевтичної продукції в 
Україні. На сьогодні компанія визначила новий 
напрям розвитку шляхом розроблення міжна-
родного фармацевтичного бренду та закріплен-
ня лідерства у складних препаратах. У 2019 році 
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» пере-
йшла на цифрові технології управління виробни-
чими та управлінськими процесами [3].

Інші компанії фармацевтичного бізнесу Укра-
їни також демонструють зростання обсягів ге-
нерування грошових потоків. Впродовж остан-
ніх трьох років індустрія зростала в середньому 
на 11% в рік, що втричі швидше, ніж економіка 
України в цілому. Така ситуація створює пере-
думови для формування значного потенціалу 
галузі. За прогнозами валові вхідні грошові по-
токи від реалізації фармацевтичної продукції 
у 2024 році зростуть з нинішніх $911 млрд. до 
$1,25 трлн. [3].

Фармацевтичний бізнес має свої особливості 
функціонування, саме це створює і особливості 
формування грошових потоків та вимагає нових 
підходів щодо управління ними. Розроблення лі-
ків – це високотехнологічна сфера, а сама галузь 
є інноваційною. Ця індустрія створює продукт з 
довгим ланцюгом цінності (value chain) і високою 
доданою вартістю [3].

Поняття “value chain” вперше запропонував 
М. Портер у 1985 р. [4]. Автор визначає бізнес 
з точки зору процесу створення цінності товару 
[4, с. 70]. В основі вартості як бізнесу, так і про-
дукції лежить витратний підхід, який має свої 
особливості. Ланцюг цінностей Портера створе-
ний із набору різних видів діяльності, які фор-
мують вартість витрат підприємства, починаючи 
задовго до формування витрат на закупівлю си-
ровини чи до формування витрат на створення 
готової продукції. При цьому ці складові ланцюга 
формуються не тільки внутрішніми процесами, 
але й зовнішніми. Концепція “value chain” до-
корінно відрізняється від концепції доданої вар-
тості, оскільки остання дозволяє проаналізувати 
витрати з моменту закупівлі продукції до мо-
менту продажів [5, c. 63-64]. У той же час підхід 
ланцюга цінності дозволяє охоплювати витрати 
ще на стадії налагодження ділових контактів із 
постачальником [6, с. 286].

Якщо розглядати зазначений концепт у фар-
мацевтичному бізнесі, то можна побачити, що 
для створення одного лікувального препарату 
необхідно закладати значні кошти та витрати 
часу, що відображено на рис. 1.

Створення нового фармацевтичного препа-
рату – це високовартісний та ризикований про-
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цес. Наведена схема показує, що перед тим, як 
створити один продукт, необхідно витратити від 
трьох до шести років для того, щоб пройти ста-
дію пошуку дієвих фармацевтичних сполук, про-
вести доклінічні, клінічні дослідження, що прохо-
дять у декілька етапів, провести спостереження 
за результатами дослідження. Після проходжен-
ня усіх цих стадій, які вимагають постійного фі-
нансування, можливо здійснити запуск продук-
ції у виробництво за умови, що препарат матиме 
позитивні результати досліджень. За таких умов 
зрозуміло, що такий вид бізнесу є досить ризи-
ковим, він потребує удосконалення облікових та 
управлінських процесів та процесів аналізування 
грошових потоків.

Визначимо порядок формування грошових 
потоків проведення доклінічних та клінічних 
досліджень перед тим, як поставити виготов-
лення фармацевтичної продукції на серійне 
виробництво. Для початку визначимо суть цих 
двох процесів.

Доклінічне дослідження ліків – це етап ство-
рення ліків, який включає комплекс дослід-
ницьких процедур та операцій з визначення не-
шкідливості та специфічної активності з метою 
одержання дозволу на їх клінічні випробування з 
подальшим впровадженням препарату у промис-
лове виробництво та медичну практику [7].

Клінічне випробування (дослідження) ліку-
вального засобу є науково-дослідницькою робо-
тою, що проводиться з метою оцінки безпечності 
та (або) ефективності медичного препарату.

Оскільки інформаційною базою формування 
грошових потоків є облікова документація, роз-
глянемо регулювання обліку проведення дослі-
джень вітчизняними положеннями та стандарта-
ми бухгалтерського обліку.

Облік витрат підприємства на етапі ведення 
доклінічних та клінічних досліджень ведуть за 
правилами П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» і 
П(С)БО 16 «Витрати». Так, п. 4 П(С)БО 8 під до-
слідженнями розуміє заплановані підприємством 
дослідження, які проводяться ними уперше з ме-
тою отримання або розуміння нових наукових і 
технічних знань. А згідно з п. 9 цього ж докумен-
ту витрати на проведення досліджень не визна-
ють нематеріальними активами, а обліковуються 
як витрати операційної діяльності в періоді їх 
здійснення. Вимоги П(С)БО 8 пояснює п. 20 П(С)
БО 16, відповідно до якого витрати на розроблен-
ня та наукові дослідження відносяться до скла-
ду інших витрат поточної діяльності. Для обліку 

таких витрат передбачено витратний рахунок на 
дослідження та розробки [9].

Таким чином, на сьогодні є 2 варіанти фор-
мування витрат, пов’язаних із проведенням на-
уково-дослідних робіт, що формують принципово 
різні моделі формування грошового потоку.

Модель 1. Витрати на проведення науково-до-
слідних робіт як капітальні інвестиції у створен-
ня нематеріального активу (див. рис. 2).

До «дослідницьких» витрат підприємства на-
лежать, наприклад, витрати на оплату праці 
працівників, зайнятих проведенням досліджень, 
ЄСВ на таку заробітну плату, витрати на мате-
ріали, а також оплата вартості послуг сторонніх 
організацій.

Відповідно до п. 7 П(С)БО 8 актив, отрима-
ний в результаті розробки, може зараховува-
тися до складу нематеріальних активів за на-
ступних умов:

• підприємство має технічні можливості та 
ресурси для того, щоб довести процес розроблен-
ня та експериментів до стану готової продукції, 
яку в подальшому можна реалізовувати;

• підприємство зможе отримувати економічні 
вигоди від реалізації такої продукції;

• підприємство веде облік здійснення усіх ви-
трат на розроблення певної продукції, які під-
тверджені документально.

Тобто наукові дослідження можуть зара-
ховуватися до складу нематеріальних витрат, 
якщо підприємство документує всі витрати, що 
пов’язані із розробкою, а результати досліджен-
ня затвердить виготовленням документації (тех-
нічних умов) чи отриманням патенту, які дозво-
лять поставити продукт на виробництво з метою 
подальшого збуту.

Модель 2. Витрати на проведення науково-
дослідних робіт як складова інших операційних 
витрат звітного періоду. Так діють, якщо ре-
зультати розробок не відповідають зазначеним 
у п. 7 П(С)БО 8 критеріям визнання нематері-
ального активу.

У цьому випадку в бухгалтерському обліку 
всі витрати на розроблення, проектування і кон-
струювання нового виробу списуються на опера-
ційні витрати (див. рис. 3).

Проведемо дослідження грошових потоків 
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» із за-
несенням відповідних значень у табл. 1. У скла-
ді активів фармацевтичної фірми «Дарниця» 
близько 2,3-2,5% вартості формує вартість не-
матеріальних активів, до складу яких входять 

Рис. 1. Формування грошових потоків у процесі створення фармацевтичних препаратів
Джерело: розроблено на основі [8]
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Таблиця 1
Вартість активів та нематеріальних активів  

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2015-2019 рр.

Показники
За даними балансу на кінець року

2015 2016 2017 2018 2019 *
Первісна вартість нематеріальних активів, 
тис. грн. 59331 89382 105018 130264 153108

Залишкова вартість нематеріальних активів, 
тис. грн. 52683 70778 70383 82315 91165

Вартість активів, тис. грн. 2258203 2734590 3080918 3513952 3925310
Питома вага вартості нематеріальних 
активів у вартості активів, % 2,33 2,59 2,28 2,34 2,32

* прогнозовані дані на основі звітності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

патенти, розробки та інші результати наукових 
досліджень.

Можна стверджувати, що грошові потоки на 
проведення доклінічних та клінічних досліджень 
проводяться за першою моделлю формування 
грошових потоків, тобто усі витрати на ство-
рення нової продукції формують від’ємний гро-
шовий потік інвестиційної діяльності, проте до 
фінансових результатів зараховуються шляхом 
амортизації.

Розглянемо види грошових потоків досліджу-
ваного підприємства у табл. 2.

Аналіз грошового потоку, наведеного у табл. 2, 
показав, що компанія здатна генерувати пози-
тивний чистий грошовий потік. Впродовж остан-
ніх трьох років чистий грошовий потік зростає. 
Що стосується грошового потоку операційної ді-
яльності, то в 2017 році він мав негативне зна-
чення, однак за 2018 рік зріс до рівня 2016 року і 
продовжує зростати до кінця 2019 року.

Рис. 3. Формування грошових потоків при невизнанні витрат  
на проведення науково-дослідних робіт капітальними інвестиціями

Джерело: власна розробка авторів

Рис. 2. Формування грошових потоків при визнанні витрат  
на проведення науково-дослідних робіт капітальними інвестиціями

Джерело: власна розробка авторів
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Аналіз грошових потоків повинен проводити-
ся з метою визначення вартості фармацевтичної 
продукції та бізнесу зокрема у довгостроковій 
перспективі, а це визначає основні цілі управлін-
ня грошовими потоками:

1. Компанія повинна генерувати достатньо 
грошових потоків для фінансування поточної 
операційної діяльності;

2. Компанія повинна генерувати достатньо 
грошових потоків для забезпечення можливос-
ті розроблення нової продукції, яка по факту є 
інвестиційною діяльністю підприємства у науко-
во-дослідні розробки, проведення доклінічних та 
клінічних досліджень та випробувань.

У середньому на підприємствах фармацевтич-
ної галузі на кожні 100 гривень створеної доданої 
вартості припадає 19 грн. капітальних інвести-
цій [3]. У досліджуваному нами випадку на кожні 
100 гривень створеної доданої вартості припадає 
2,3 грн. капітальних інвестицій. Враховуючи, що 
підприємство за результатами аналізу грошових 
потоків має від’ємне значення вільного грошового 
потоку, це свідчить про те, що підприємство ви-
трачає на інвестиції більше, чим можуть покри-
ти результати операційної діяльності. При цьому 
необхідно зазначити, що витрати інвестиційної 
діяльності в основному сформовані витратами 
на фінансові інвестиції. Таким чином, зазначеній 
фармацевтичній компанії слід переглянути по-
літику формування грошових потоків для того, 
щоб згенерованих операційною діяльністю ко-
штів вистачало не тільки на покриття поточних 
витрат, але й на здійснення капітальних інвести-

цій, у тому числі на проведення науково-дослід-
них робіт зі створення нової продукції.

Проведемо аналіз основних показників ефек-
тивності грошових потоків фармацевтичної фір-
ми «Дарниця» (див. табл. 3).

За даними аналізу можна стверджувати, що 
в цілому підприємство працює ефективно, за ре-
зультатами роботи продовж трьох останніх ро-
ків воно здатне генерувати позитивний чистий 
грошовий потік, коефіцієнт ліквідності грошового 
потоку знаходиться на рівні 1,02-1,03 відносних 
одиниць. Що стосується ефективності викорис-
тання коштів, то на сьогодні у нові розробки та 
оновлення основного капіталу вкладається біль-
ше, чим компанія здатна генерувати коштів від 
операційної діяльності. У короткостроковій пер-
спективі це свідчить про те, що підприємство 
відчуває нестачу коштів, однак у випадку пози-
тивних результатів від експериментів та дослі-
дів такі вкладення дозволять генерувати значно 
більше надходжень від реалізації фармацевтич-
ної продукції.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
особливістю формування грошових потоків під-
приємств фармацевтичного бізнесу є те, що ком-
панії цієї індустрії постійно займаються науково-
дослідними розробками, за результатами яких 
можуть створюватися нові фармацевтичні про-
дукти. Розробки на виготовлення одного продук-
ту можуть здійснюватися впродовж шести років. 
Всі витрати повинні обліковуватися та форму-
вати майбутню вартість фармацевтичного про-
дукту. Якщо за результатами досліджень буде 

Таблиця 2
Грошові потоки ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2015-2019 рр.

Показники
Роки

2015 2016 2017 2018 2019*
Вхідні операційні грошові потоки, тис. грн. 1762983 3822431 3784915 4305173 5101875
Вихідні операційні грошові потоки, тис. грн. 1632797 3760758 3890245 4236929 5003303
Чистий операційний грошовий потік, тис. грн. 130186 61673 -105330 68244 98572
Вхідні інвестиційні грошові потоки, тис. грн. 237444 2261231 245794 1377571 1641334
Вихідні інвестиційні грошові потоки, тис. грн. 487110 2338317 356992 1470674 1743019
у т.ч. витрачання на придбання необоротних 
активів, тис. грн. 37536 86382 95123 105911 119890

Чистий інвестиційний грошовий потік, тис. грн. -249666 -77086 -111198 -93103 -101685
Вхідні фінансові грошові  потоки, тис. грн. 304271 1576997 313957 732094 733437
Вихідні фінансові грошові потоки, тис. грн. 541493 1602180 7030 541494 541494
Чистий фінансовий грошовий потік, тис. грн. -237222 -25183 306927 190600 191943
Вхідні грошові потоки, тис. грн. 2304698 7660659 4344666 6414837 7476647
Вихідні грошові потоки, тис. грн. 2661400 7701255 4254267 6249096 7287816
Чистий грошовий потік, тис. грн. -356702 -40596 90399 165741 188831
Вільний грошовий потік, тис. грн. 92650 -24709 -200453 -37667 -21318

* прогнозовані дані на основі звітності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

Таблиця 3
Основні показники ефективності грошових потоків  

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» за 2015-2019 рр.
Показники 2015 2016 2017 2018 2019* 

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку, відн. од. 0,87 0,99 1,02 1,03 1,03
Коефіцієнт ефективності грошового потоку, відн. од. -0,13 -0,01 0,02 0,03 0,03
Коефіцієнт грошового покриття капітальних затрат, відн. од. 3,47 0,71 -1,11 0,64 0,82

* прогнозовані дані на основі звітності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Аннотация
В статье изложены теоретико-прикладные основы формирования денежных потоков на предприятиях фармацевтиче-
ского бизнеса. Исследована специфика бизнеса, формирующая особенности денежных потоков. Сформированы модели 
денежных потоков в соответствии со стратегией разработки новой фармацевтической продукции. Прикладные основы 
особенностей формирования денежных потоков показаны на примере деятельности ЗАО «Фармацевтическая фирма 
«Дарница». По результатам исследований определены направления совершенствования денежных потоков фармацев-
тического бизнеса.
Ключевые слова: денежные потоки, цепь ценностей, фармацевтический бизнес, нематериальные активы.

здійснено винахід, який у перспективі буде запа-
тентованим, то такі витрати відносяться до капі-
тальних і формують вихідні інвестиційні грошо-
ві потоки. Якщо ж на підприємстві проводиться 
експеримент, в ході якого можуть бути отримані 
результати, які не призведуть до виготовлення 
нової продукції, у такому випадку формуються 
вихідні грошові потоки операційної діяльності. 
За результатами аналізу діяльності ПрАТ «Фар-
мацевтична фірма «Дарниця», визначено, що 
компанія постійно працює над створенням нових 
препаратів і збільшує вартість нематеріальних 
активів, які формують близько 2% вартості ак-

тивів підприємства. Фармацевтична компанія 
постійно витрачає кошти на проведення науко-
во-дослідних робіт. Останніми роками в розро-
блення нових продуктів вкладається більше, чим 
компанія здатна профінансувати за рахунок опе-
раційної діяльності. Звичайно, у майбутньому це 
призведе до збільшення обсягів виготовлення та 
реалізації готової продукції, однак на сучасному 
етапі необхідно удосконалити структуру витрат, 
зокрема зменшити витрати на фінансові інвести-
ції для того, щоб підприємство залишалось пла-
тоспроможним і могло профінансувати капіталь-
ні інвестиції.
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Summary
The theoretical and practical basics of cash flow formation at pharmaceutical businesses are shown in this article. The 
article studies the peculiarities of the enterprise activity, which show the peculiarities of cash flow formation. The cash 
flow generation models have been formed in accordance with the new product development strategy. Applied basics of 
peculiarities of cash flow formation are shown on the basis of activity of CJSC Pharmaceutical company “Darnytsja”. 
According to the results of the research, the directions of improving the cash flows of the pharmaceutical business were 
determined.
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THE ROLE OF THE SMALL AND MEDIUM BUSINESS  
IN SUPPORTING FINANCIAL STABILITY IN GEORGIA 

The business sector, especially the small and medium enterprises play significant role in the development of economy and 
make important contribution to ensuring stable and inclusive economic growth. The small and medium enterprises can 
be considered as the base-stone of the economy of all countries taking into consideration their potential for employment, 
creating job opportunities and supporting the economy growth. The stable and well-developed small and medium business 
sector enhances the export, the innovations, and the modern enterprising culture and thus, such kind of business plays 
an important role in growing welfare of the country. It is also worth noting that the development of small and medium-
sized businesses affects the state budget in two ways. As well as revenue and expenditure. Income – to the extent that 
SME development creates a new tax base that is reflected in the budget as additional revenue. Spending as much as SME 
growth increases the income of those employed in the field, which reduces the ability to allocate relevant social transfers 
from the budget.
Key words: small and medium-sized business; growth of employment; growth of income; new job opportunities; soft 
credits; investment environment; enterprise encouraging. 

Introduction and setting of the problem (Actu-
ality of the issue).

Usually, all business activities begin with small 
and medium-sized business activities and only af-
ter reaching success turn into large business. Only 
serial enterprises make exceptions. 

Small and medium enterprises (SMEs) are like 
a backbone for the free market economy. That’s 
why such enterprises represent special interest for 
the economic development and these activities are 
essential for economy in the process of system re-
forms, restructuring of the enterprises and eco-
nomic growth. 

Small business in its full volume represents one 
of the largest aggregates of economy. This branch 
of business is one of the main sources for the busi-
ness system as well as for the whole economic sys-
tem in the meaning of its formation, development 
and stability.

The important social function of the small 
enterprises is their ability to “to swallow” large 
amount of the unemployed labor force released 
from the large enterprises, diminishing or dees-
calating the social tensions emerged in the envi-
ronment of the economical crisis. Thus, the pickup 
process showing itself in the enterprise activities 
should become the leading force for any reforms 
or economic policy and the process of development 
of the small and medium-sized business represent 
the huge part of this process. 

Analysis of the last time researches and pub-
lications.

The appropriate special literature available in 
Georgian and foreign languages was used in the 
process of researching the mentioned issues along 
with the legislative and statutory acts, statistic in-
formation; also the methods of analysis and syn-
thesis, induction and deduction, empiric method, 
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sociological questionnaires and mathematical sta-
tistics were used during the researching process. 

The problematic issues of the small and medi-
um business have been studied from several points 
of view by Georgian and other scientists as well as 
practical experts, such as: R, Asatiani, N. Chita-
nava, T. Shengelia, M. Mekvabishvili, O. Shurgaia, 
A. Lapusta, A. Shulus, U. Samadashvili, E. Baliash-
vili, Khans Pikhles, A. Luis, R. Kose and others. 
But those researches are conducted in autonom-
ic format and do not touch the issues connected 
with European integration. Our main contribution 
in researching the problems of small and medium 
sized businesses lies in the fact that we studied 
this issue in the context of European integration 
and have worked out corresponding recommenda-
tions for widening this direction. 

Separating out the part of the problems con-
cerning the remaining challenges.

European integration is one of the main direc-
tions of the Georgian economical progress. Devel-
opment of small and medium enterprises is con-
sidered one of the main directions of the economic 
progress of Georgia. Small and middle enterprises 
are considered as the catalyst for economic growth; 
thus, we aimed to study the level of engagement 
in this sphere of economy in the EU countries, to 
find out the barriers and work out the activities 
directed to the harmonization and international-
ization with European Union in the given field of 
activities. 

Additionally, in Georgia, the necessity of rap-
id development of the small and medium business 
is conditioned by the fact that small business is 
characterized by agility, sustainability, the highest 
level of reaction to the market requirements, high 
quality specialization, and more abilities in mobili-
zation of the resources. It represents the consider-
able source of the tax incomes and besides, it plays 
the important role in the innovation development. 

The role of the small business sector in Geor-
gian national economy, in improving the level of 
welfare and in developing the market economy 
which is the ongoing process in nowadays Georgia 
should also be thoroughly studied. 

The goal. The goal of the represented work is 
studying and analyzing the state regulations on 
heading the innovating business on the basis of 
studying and analyzing the foreign countries ex-
periences.

In accordance with the mentioned goal, the fol-
lowing tasks are set:

To study:
– the essence and importance of the small en-

terprise;
– the role and importance of government sup-

port to the development of the small business; 
– the forms and mechanisms of financial sup-

port to the small and medium sized enterprises.
To analyze: 
– the forms of support to the small business in 

Georgia;
– the ways and perspectives of the innovative 

development.
Presentation of the basic material.
The problem of development of the small and 

medium business in Georgia becomes a topical is-

sue in the environment of modernization of the ex-
isting economy. The small and medium-sized busi-
ness is important for the economy in any country; 
this kind of business ensures job opportunities in 
the country, supports healthy competition, backs 
up the market with the new kinds of goods and 
satisfies the requirements of the large enterprises. 

The development of the small and medium 
business goes on with high rate because the na-
tional governments of the countries understand 
the importance of such enterprises and help them 
by elaborating new supporting programs for the 
small and medium business, establishing the im-
portant financial relieves for them. The small and 
medium enterprises in their turn occur as the 
support for formation of the medium class in the 
society which in its turn is known as an import-
ant base for development of the stable economy, 
ensuring the employment. Usually, in the devel-
oped countries, 50-70% of the domestic product of 
a country is worked out by the small and medium 
enterprises [1, p. 78].

Analyzing functioning of the small enterprises 
enabled us to show the positive and negative fea-
tures of the process. Its strong points are: ability 
to sharpen the competition, quick adopting and 
embedding the novelties, employment supporting, 
offering new or specific goods (or kinds of services) 
to the market, supporting tax revenues, neutral-
ization of monopoly, flexibility in business func-
tioning, having facility with profile changing, facil-
ity with starting of business, flexible management, 
easiness to get used to the traditional requirements 
and standards. The weak points are: low compet-
itive ability, low accessibility to credit resources, 
low experience in business activities, high risks of 
investments loss, and relatively low rank of trust 
from business-partners [2, p. 82].

One of the main requirements of the association 
agreement between the EU and Georgia, signed 
in 2014, represents simplification of the policy to-
wards the small and medium enterprises taking 
into consideration the principles of the European 
Act about the small business (paragraphs 313, 314, 
315) which sounds as follows: “Think Small First.” 
This principle underlines the importance of con-
stant consultations with the representatives of the 
small and middle sized enterprises and taking their 
requirements into consideration. This principle im-
plies the existence of the system for regulation in-
fluence assessment (RIA) which is aimed to avoid/
lessen the disproportionate burden from the small 
and middle enterprises.

In 2016 the organization for economic collab-
oration and development (OECD) published the 
indexes of politics of the small and medium enter-
prises in the Eastern partnership countries which 
implies the assessment of fulfilling the European 
small business act by those countries.

According the indexes of the data of 2016, 
Georgia has the best position in the region from 
the viewpoint of advancing in creating better in-
stitutional and operational environment for the 
small and medium sized enterprises. Especially, 
the advances are marked in business infrastruc-
ture, availability of funding, abolishment of tech-
nical barriers for trading and also regarding in-
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stitutionalization of the small and medium-sized 
enterprises. 

According the indexes prepared by the OECD 
(Organization for cooperation and economic devel-
opment) about the small and medium-sized enter-
prises, Georgia should overcome the difficulties in 
development of the small and medium-sized enter-
prises in order to maintain full employment of the 
capabilities given by the free trading area. These 
barriers are as follow:

– improper involvement in the private sector 
reforming process’

– differences in explanation of small and medi-
um-sized enterprises; 

– the problems concerning the statistical data;
– availability of funding: high interest rates 

(about 16%) and large mortgage (about 220% of 
the credit value) and in addition- comparably un-
derdeveloped private credits. All these points cre-
ate difficulties for funding the investments and 
working capital which is absolutely necessary for 
small and medium-sized enterprises for improving 
the completion abilities, innovations and exporting; 

– education system and abilities for small and 
medium business;

– the lowest indexes of innovations and export 
of goods shown in the small and medium enter-
prises in Georgia in comparison with other coun-
tries of the region. 

Governmental decree of Georgia adopted in 
2016, February 26, was one of the most import-
ant resolution to overcome the above mentioned 
barriers. The decree adopted the strategy of Geor-
gian small and medium enterprises development 
during the years 2016-2020. This strategy also be-
came the basis for adoption the plan of actions 
for 2016-2017. The mentioned Decree maps out the 
priority of actions for development of the small 
and medium enterprises 

The plan of actions for 2018-2020 is based on 
the strategic directions, such as: 1.Improving le-
gal, institutional and business environment; 2. 
Improving availability of finances; 3. Supporting 
development of small and medium business skills 
and improving entrepreneurial culture; 4. Sup-
porting export activities and internationalization 
of small and medium enterprises; 5. Supporting 
appropriate innovations and research work devel-
opment [3, p. 4].

On may 6, 2003 the EX (European Commission) 
introduced new criteria for measuring of the small 
and medium enterprises activities; those criteria 
became effective beginning from the 1st of Janu-
ary 2005; the following classification was formed 
up in accordance with the criteria: 

a) medium sized enterprise – the limit of num-
ber of employees – 50-249 pepole; yearly turn-
over – up to 50 mln EUR yearly; balance – up to 
43 mln EUR. 

b) small enterprise – the limit of number of 
employees 10-49 pepole; yearly turnover– up to 
10 mln EUR yearly; balance – up to 43 mln EUR; 

c) micro-enterprise – number of employees less 
than 10 people; yearly turnover – up to 2 mln y; 
balance – up to 2 mln. 

At present in the USA, the small enterprises 
are assessed according the following criteria: by 

the number of employees and yearly turnover. The 
number of employees changes from 1 to 500 peo-
ple; as for the yearly turnover it changes from 
3 tp12 mln dollars. 

In Japanese industry, the companies which 
have the employees numbered up to 300 people 
and the authorized capital up to 100 mln yens be-
long to the small business. As for the wholesale, 
those indexes are: about one hundred people and 
30 mln yens respectively and in retail business 
those indexes are up to 50 people and 10 mln yens. 

According the federal classification, in Ger-
many, the firms which have the employees up to 
49 people and yearly turnover is less than 1 mil-
lion is considered a small enterprise’ that is the 
firm which is headed by independent owner in the 
legal sense, who at the same time participates in 
the manufacturing process, fully takes economical 
risks and as a rule funds his enterprise himself. 

In France, the enterprises in which from 10 to 
50 people are employed, are considered small en-
terprises [4, p. 12].

In the countries of the market economy, main-
ly the common methodology is used and there is 
everywhere the same criterion for definition of 
small and medium sized enterprises. It is possible 
to admit the number of people employed in the 
enterprise (or a firm) as the common criterion but 
the statistic data differ in the different countries 
which results from the different rate of economics 
and the level of development. 

It can be said that the differences in the sta-
tistic values of the small and medium sized en-
terprises in different countries have not had any 
negative influence on their development and the 
role of this development in the economical advanc-
es of the countries. It is clear that when selecting 
the criteria for the small and medium enterprises 
the range of economic development of countries is 
taken into consideration [5, p. 29].

In Georgia, till 1999, the notion of the small 
enterprise, its criteria of assessment and the sta-
tistic values were not regularized by legislation. On 
July 23, 1999 the law of “Supporting the small 
enterprises” became operative in Georgia. Accord-
ing this law, along with the number of employ-
ees, the data about the yearly turnover was also 
introduced. The new tax code became operative 
in 2011. According this code about the business 
reforms, the total income determinates the status 
of the micro and small enterprises. According the 
mentioned code, the status of the small business is 
given to a physical person, the enterpriser whose 
yearly (calendar year) total income from the busi-
ness activities are not more than 100 000 GEL. 

The tax incomes and the interest rates are as 
follow: 

a) Taxation of the small business is 5%;
b) Taxation of the small business is its 3% in 

case if: 
c) the physical person whose enterprise has the 

small business status has got the proper documen-
tation confirming his expendatures are the 60% of 
his joint income (except the on the account of the 
salary for the leased property). 

d) Physical person whose enterprise has the 
small business status carries on his business 
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within the special trading zone (The Georgian 
Taxation Code).

According the researches carried by the World 
Bank, 92% of people under survey in Georgia ex-
pressed their wish to be a self-employed person 
and have own business [6, p. 2]. This is a wish but 
what about the possibilities? In the survey con-
ducted by the young researchers union “Intellect” 
95% of the inquired people noted that the main 
problems hindering initiation of the own busi-
ness are the following: minor income, deficiency 
of avaialability to financial resources, lack of re-
alisation markets [7, p.9].According the investi-
gations carried by European Commission, 79% of 
the inquired people think that initiating the small 
business is difficult because of absence of finan-
cial support, 51% of inquired people do not have 
enough information about how to begin and carry 
on any kind of small or medium business [8, p.5]. As 
the researches have shown, the interest to running 
the small business is quite high in Georgia, and as 
for registration of the business, this is also easy to 
be done, the legislatve processes needed to begin 
small business requires less amount of time than in 
any other post-Soviet countries. Thus, it is easy to 
start business in Georgia but it is difficult to carry 
it on. According the inquiries, less availability of 
finances is the most serious problem. The program 
“Run business in Georgia” in some degree lessen 
this problem but the ill preparedness of employers 
remains serious obstacle from the point of view 
of running and further developing the business. It 
is absolutely necessary the entrepreneurs having 
more available and detailed information especially 
in the regions of the country. This includes first of 
all the information about so called mediation agen-
cies. Especially selling goods is the most important 
problem for small and medium business. As a rule, 
distribution system is not available for them. they 
are not familiar with the marketing and selling 
systems. We think that demand on the aiding ser-
vices for the small business in Georgia is higher 
than their supply.Thus, it is necessary to create 
special kind of bisuness-incubatores oriented to 
development of the specific branches, professional 
consulting agencies (firms), selling companies, in 
order to aid in economic development of the re-
gions. In fact, one of the main features of the small 
and medium business is namely effective use of 
the local material and labor resources.

The level of development of small and medium 
business is in the most part determined by specif-
ics of the branch of industry of the given country 
and its economic mechanisms, the national pecu-
liarities play important role in developing abilities 
of the small and medium business to be involved 
in the real operating processes. 

State support implies supporting programs for 
the small business which can be divided into some 
groups; 

– consultation programs for new and active firms; 
– programs for financial support; 
– programs for aid in export actvities; 
Regional aiding programs for small firms are 

functioning in Scotland, Wales, Northern Ireland. 
Indirect support to small and medium business 

is also very important. In this case, tax allowance 

act and it frees small enterprises from income tax-
ation though not fully, but in some ways; besides, 
special amortization norms are used to stimulate 
investments in small enterprises.

The policy towards the small and medium en-
terprises uses vertical and horizontal approaches. 

Vertical approach implies the measures orient-
ed directly to small and medium sized enterprises 
(policies realized towards such businesses as small 
entrepreneurship, commercial activities, tourism, 
social-economical activities).

Horizontal approach implies protecting the in-
terests of the small and medium enterprises in 
other spheres of the European Union activity. 

It can be concluded from the above said that 
in the developed countries the governments sup-
port the enterprises which have potential to create 
additional job opportunities, to implement the sci-
entific and technical progress results in the enter-
prises and to grow the budget incomes. The forms 
and methods of regulating the small business ac-
tivities and functions, along with the forms and 
methods of its support, differ according the coun-
tries and regions. 

The main causes for minor accessibility of fi-
nancial resources for the small enterprises are the 
following: 

– lack of necessary securities for credit;
– high credit rates; 
– low ratio of the long term credits; 
– lack of guarantees and securities; 
– deficiency of the experts; 
– low experience of the heads of small enter-

prises; 
– low quality of the business plans; 
– lack of necessary conditions of the market; 
– low efficiency of the projects and so on. 
It should be noted that when crediting the small 

and medium business it is impossible to reduce the 
risk for payment guarantee request which is es-
pecially important, unless increasing the level of 
awareness by improving the information services 
about credit system. In order to achieve this better 
development of this sector it is necessary to cre-
ate and develop special agencies investigating the 
payment capacities of the enterprises and gather-
ing and explaining other information about credit 
payment capacities. 

As about Georgia, the reforms having been 
conducted in the recent years have been described 
positively in the assessments of the several inter-
national organizations on the ground of analysis 
of the new reforms in legislation. Though, at the 
same time, the legislative and regulatory environ-
ment of the small and medium sized business has 
actually worsened. 

The government has declared the liberal eco-
nomical course, according to which all sectors of 
the country’s economy is governed only by the 
laws of the free market economy; the government 
does not mark out any priority sector and sets the 
same taxation regime for all enterprises. In these 
conditions of the economical policy and equal taxa-
tion, the small enterprises were not able to endure 
severe competition with the big business and its 
ratio in the chain of the business activities dimin-
ished. As a result the number of registered small 
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enterprises grew though this did not show any 
changes in production data.

Today, Georgia is very actively participating in 
the small and medium sized business panel of the 
Eastern Partnership program and cooperates with 
the Organization of the Economic Cooperation and 
Development (OECD), European Training Foun-
dation (ETF), European Bank of Reconstruction 
and Development (EBRD) and other international 
organizations in order to improve the policies of 
the small and medium business in accordance with 
best international and European practices [9, p. 4].

Within the initiative of the Eastern partner-
ship some projects concerning small and medium 
enterprises developed and many of them got nec-
essary aids through the Entrepreneurship Growth 
Program (EGP) and Business Advisory Services 
(BAS) and with support of the EU. These pro-
grams are carried on by EBRD and with their 
help more than 800 small and medium enterprises 
got assistance. Georgia is also actively participat-
ing in the EU project East-Invest for the small 
and medium enterprises. 

Nowadays in Georgia the innovation crisis is 
still remained, beginning from the 80-ies of the 
last century. This crisis revealed in lessening the 
amount of modern techniques which had already 
been implemented. The competiveness abilities of 
the industrial production, in particular of finished 
manufactured goods, dropped sharply. In the con-
ditions of the open economics the industrial pro-
duction began to decline not only on the outer but 
on the inner markets as well. 

There can be noticed some signs of innovation 
activities. Without the supporting policy to this 
process it is impossible to reach any success in the 
competitive environment. The first signs of activ-
ities directed towards innovations, are noticeable, 
such as technology incubator, innovation centers, 
venture funds, innovation infrastructures. 

Innovations play the important role in the social 
and economical development of the country. With 
the help of the innovations the intellectualization 
of the work activities are carried out and their 
scientific capacities can grow up, 

Resulting from the innovations, the area for the 
produced goods and services widens, their quality 
improves and this works for growth of individual 
and customers requests and their satisfaction. 

The innovations make possible to attract new 
producing forces to the enterprise to produce goods 
and services with minor expenditures of work, ma-
terials, energy (the law of economy of labor). 

Concentration of innovations in any sphere 
enables reprocessing structure to be commensu-
rate to the changing requests and to the envi-
ronment structure (the law of the proportionate 
development). 

The innovations stimulate entrepreneurship to 
get perfect professional knowledge in searching for 
new goods and technologies especially in the small 
business area, in order to get results in competition 
and to occupy new segments of the market. 

The last period of the reforms showed that our 
country has got very important resource – that 
is the entrepreneurial potential which should be 
included in the process of rebuilding the nation-

al economy and technology. In this regard, de-
velopment of entrepreneurship in the innovation 
sphere becomes especially important as namely 
in this segment it is possible to convert scientif-
ic and technical production into the consumable 
products, basing on the fundamental and applying 
researches.

Conclusion.
When acting for small and medium sized 

business to be duly developed, conducting the 
following arrangements should be under special 
attention: 

Providing macro-economical stability, and first 
of all, ensuring the financial stability, which should 
create the corresponding investment environment.

Stimulation of investment policy should become 
the main priority of the state policy. 

The state should play the important role in for-
mation of the relevant infrastructure for the small 
and medium business. 

When stimulating the small and medium busi-
ness, on the first stage, the inner market satura-
tion should be focused on and at the same time, 
the priority should be given to the sphere of ma-
terial production. This will reduce the volume of 
the analogical import and will duly improve the 
balance of payments of the country. 

The main accent should be done on the factor 
that the state’s investment policy should not be-
come contradictive with the state’s anti-inflation 
policy. 

Here it should also be noted that the state in-
vestments should be directed to the branches 
which would not be funded by the private sector 
resulting from the principles of the market econo-
my and at the same time, the state investments in 
this direction should not consider the full rehabili-
tation of the given branch but only its stimulation. 
There we do not mean the branches which deter-
mine the national security of the country.

As for the specific micro-arrangements here we 
point out only some moments:

Optimal regulation of the credit interest by 
the bank system is also very important for inten-
sive development of the small and medium-sized 
business. 

Among the forms of the business organization 
priority should belong to the system development. 
When mobilizing the financial resources on the 
state scale, for full loading of the enterprise, the 
system of credit relations should be tried.

The mentioned arrangements will be of great 
help for small and medium-sized business develop-
ment and this in its turn will cause increase in cre-
ating new job opportunities and growth of income. 

At the same time, it should always be in con-
sideration that alongside with deepening the in-
ternational economic investments, in the created 
super-violent competiton conditions, it shall turn 
out impossible to restore and rebuild of the lo-
cal enterprises would become impossible without 
implementing the modern ways of producing and 
this problem should be considered with special 
attention. The governmental policy will go more 
pragmatic if concentrated on this direction of the 
business activities for stimulation the work of the 
small enterprises.
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РОЛЬ МСП В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГРУЗИИ

Аннотация
Предпринимательский сектор, особенно малые и средние предприятия, играют важную роль в развитии экономики и 
вносят существенный вклад в обеспечение устойчивого и всестороннего экономического роста. Малые и средние пред-
приятия, обладающие потенциалом для роста рабочих мест и создания рабочих мест, а также способствующие раз-
витию и росту экономики, могут рассматриваться в качестве краеугольного камня экономики любой страны. Сильный 
и хорошо развитый сектор МСП вносит значительный вклад в экспорт, инновации, создание современной предпри-
нимательской культуры и в то же время играет ключевую роль в повышении благосостояния страны. Стоит также 
отметить, что развитие малого и среднего бизнеса влияет на государственный бюджет двумя способами. Что касается 
доходов, так и расходов. С точки зрения доходов – развитие малого и среднего бизнеса создает новую налоговую базу, 
которая отражается в бюджете как дополнительный доход. Расходы на развитие малого и среднего бизнеса увеличи-
вают доходы тех, кто работает на местах, уменьшая возможность выделять соответствующие социальные трансферты 
из бюджета.
Ключевые слова: Малый и средний бизнес; Рост занятости; Увеличение дохода; Создание рабочих мест; Льготный 
кредит; Инвестиционная среда; Поддержка предпринимательства.
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РОЛЬ МСП У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ГРУЗІЇ

Анотація
Підприємницький сектор, особливо малі та середні підприємства, відіграють важливу роль у розвитку економіки та 
суттєво сприяють забезпеченню стійкого та всебічного економічного зростання. Малі та середні підприємства, що ма-
ють потенціал для зростання робочих місць та створення нових робочих місць, а також сприяють розвитку та зростан-
ню економіки, можуть вважатися наріжним каменем економіки будь-якої країни. Сильний і добре розвинений сектор 
МСП значно сприяє експорту, інноваціям, створенню сучасної підприємницької культури і водночас відіграє ключову 
роль у підвищенні процвітання країни. Варто також зазначити, що розвиток малого та середнього бізнесу впливає 
на державний бюджет двома способами. Що стосується доходів, так і витрат. Щодо доходу – такий розвиток мало-
го та середнього бізнесу створює нову податкову базу, що відображається в бюджеті як додатковий дохід. Витрати 
на стільки, скільки зростання малого та середнього бізнесу, збільшує дохід тих, хто працює в цій галузі, зменшуючи 
можливість виділення відповідних соціальних трансфертів з бюджету.
Ключові слова: МСП; Зростання зайнятості; Збільшення доходу; Створення робочих місць; Пільговий кредит; 
Інвестиційне середовище; Підтримка підприємництва.
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В настоящей статье анализируются современные концепции лидерства в биз-нес-организациях. В условиях дина-
мичных изменений для достижения результативности компаний большое значение приобретает реализация кон-
курентных преимуществ, заложенных в лидерском потенциале, и командном сотрудничестве лидерского типа. Их 
использование возможно на коучинговой основе. Анализ различных исследований в области управления и лидерства 
доказывает актуальность и бесспорное преимущество такого подхода. Лидерство, в основе которого присутствует 
механизм коучинга, настроен на самую высокую результативность организации. В статье формулируются выводы по 
развитию коучингового подхода в отечественных компаниях, функционирующих в различных сферах бизнеса.
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Постановка проблемы, ее связь с важными 
научными и практическими задачами. В совре-
менном быстро меняющемся мире бизнес-орга-
низациям приходится действовать, адекватно и 
своевременно отвечая на вызовы внешней среды. 
Среди различных факторов, определяющих та-
кую конкурентную реакцию компании на пере-
мены, выделяется лидерство. Природа лидерства 
сложна. В нем скрыто много смыслов и значе-
ний. Этому феноменальному явлению посвящена 
большая литература и она продолжает расши-
ряться. Известный ученый Э. Шейн сравнивает 
постоянно увеличивающийся поток книг, иссле-
дований и различных публикаций, посвященных 
лидерству, со снежной лавиной. При этом он ут-
верждает: «Что и сегодня мы знаем о том, что 
такое хороший лидер, кто он и что он должен 
делать ничуть не больше, чем двадцать пять лет 
назад» [1, с. 11]. Отметим, что вопросы: Что такое 
лидерство? Каково его значение для достижения 
целей бизнеса? В каких стилях проявляется эф-
фективное лидерство? Какие из них способству-
ют наибольшей результативности сотрудников и 
компании в целом? Эти вопросы и поиск отве-
тов на них остаются актуальной повесткой и для 
академических, и для практических участников 
данной дискуссии при решении актуальных на-
учных и практических задач.

Анализ исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривается исследуемая в настоящей 
статье проблема. Выделение ее нерешенных 
ча-стей. Существует множество различных под-
ходов, позиций и точек зрения ученых и прак-
тических менеджеров относительно лидерства. 
Известные в мире ученые увязывают лидерство 
с влиянием, целями, результатами. Так, напри-
мер, Р. Дафт признает лидерство «динамичным 
процессом, предусматривающим использование 
власти для оказания влияния на людей и дости-
жения нужных результатов» [2, с. 468]. Отмечая, 
что лидерство возникает среди людей, этот автор 
подчеркивает, что важным аспектом лидерства 
являются люди – руководители и сотрудники 
различных уровней и звеньев [3].

Определение лидерства, как способности ока-
зывать влияние на отдель-ные личности и груп-

пы, направляя их усилия на достижение целей 
организации, содержится и в исследованиях 
других авторитетных авторов [4]. При этом влия-
ние в них рассматривается как любое поведение 
одного индивида, которое вносит изменения в по-
ведение, отношения, ощущения другого индиви-
да (группы). Подчеркнем, что рассматриваемые 
выше концепции лидерства, включающие такие 
аспекты, как люди, влияние, цели и результаты, 
являются, на наш взгляд, актуальными и важ-
ными для понимания сути современных процес-
сов лидерства и в решении проблем, связанных с 
его развитием в условиях перемен.

Существует также множество концепций и 
предположений (гипотез) от-носительно того, что 
лидерство – это лидеры, их черты и качества, а 
также стили поведения и формы взаимоотноше-
ния руководителя с другими участниками лидер-
ского процесса. Другими словами, речь идет о том, 
каким должен быть лидер? Каковы его черты? Что 
он должен делать? Ответами на эти вопросы слу-
жат различные и часто бесконечные списки базо-
вых качеств и компетенций (знаний и навыков), 
которые должен проявлять в своей деятельности 
эффективный лидер и которые широко представ-
лены в литературе и узнаваемы на практике.

В эволюции научных подходов к лидерству в 
деловой сфере начало было положено в середине 
двадцатого столетия теориями великих людей и 
личностных качеств лидера. Это одно из первых 
объяснений лидерства. Оно состояло в том, что 
лидер обладает врожденными качествами, ко-
торые позволяют ему приобрести влияние над 
другими людьми и стать их лидером – повести 
за собой. Утверждалось, что настоящим лидером 
делают человека такие черты, как чувство ри-
ска, уверенность в себе и своих идеях, упорство, 
целеустремленность, смелость. Дальнейшие ис-
следования в этом направлении показали, что 
способности к лидерству не обязательно являют-
ся врожденными. 

В этом контексте, чтобы стать лидером, ему 
необходима способность развивать такие ка-
чества личности, как интеллект, энергичность, 
творческий подход, позволяющие потенциаль-
ным лидерам, во-первых, проявлять соответ-
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Таблица 1
Качества менеджеров и лидеров [2, с. 475]

Менеджер Лидер
• фокус на организацию • фокус на человека
• рациональность • провидец
• умение стабилизировать ситуацию • стимулирует перемены
• разделяет задания • определяет цели, воспитывает
• организует, анализирует • склонность к инновациям
• опирается на должностную власть • опирается на личный авторитет

ствующие природе лидерства социальные каче-
ства (открытость к сотрудничеству, к диалогу, 
вовлеченность и поддержка командных процес-
сов, эмпатия). Во-вторых, реализовывать потен-
циал личных характеристик, связанных с дея-
тельностью или работой (стремление, мотивация 
и готовность добиваться требуемых результатов, 
настойчивость в преодолении трудностей и ба-
рьеров при выполнении рабочего задания).

Отметим, что проблема идентификации лич-
ных черт и стилей лидерства, отвечающих ре-
зультативному лидерству, остается открытой. 
Несмотря на то, что списки (перечень) базовых 
лидерских черт (стилей руководства) и компе-
тенций продолжают активно рассматриваться в 
настоящее время в литературе и практическими 
менеджерами, нерешенная часть анализируе-
мой в статье проблемы, на наш взгляд, связана 
с поиском стилей и методов, позволяющих ре-
ализовывать потенциал лидерства и командной 
деятельности в стремительно меняющемся мире. 
Это сложная и многогранная проблема, исследо-
вание которой мы видим и в перспективе.

Формулировка цели статьи и постановка 
задач. Целью настоящей статьи мы рассматри-
ваем обоснование коучингового лидерства, как 
одного из стилей руководства, позволяющего 
максимально полно реализовывать лидерский 
потенциал, способствующий повышению резуль-
тативности компании. Для достижения цели в 
статье сформулированы задачи: проанализиро-
вать ключевые концепции лидерства; уточнить 
эволюцию перспектив этого феноменального яв-
ления; выделить значение личностных и, в том 
числе, эмоциональных качеств лидера и его по-
следователей; обосновать значение коучинга как 
мотивационного непринудительного лидерства и 
проанализировать предпосылки его применения 
на ряде предприятий в Республике Молдова.

Изложение основного материала и обоснова-
ние результатов исследования. В последние деся-
тилетия появилось много публикаций, в которых 
лидерство продолжает рассматриваться сквозь 
призму сравнения и уточнения характеристик 
менеджмента и лидерства на предмет их разли-
чий. Такой углубленный подход к лидерству, счи-
тает авторитетный в мире ученый Р. Дафт, может 
более полно прояснить суть лидерства в бизнесе 
[2, с. 475-477]. Данная концепция сводится к тому, 
что и менеджмент, и лидерство имеют базисное 
значение для деловой организации, потому что, 
считает этот автор, эффективный менеджер обя-
зательно должен быть лидером. Для лидера и 
менеджера требуется разный набор навыков, но 
которые в целях достижения результативности 

организации (команды) должны (могут) сочетать-
ся в одном человеке – руководителе [3, с. 31].

Сочетание особенностей и различных лидер-
ских и менеджерских черт в деятельности руко-
водителя любого уровня управления проявляется 
в его раз-ных стилях поведения или лидерства. 
В каждом человеке, занятом в организа-ции, мо-
жет преобладать тот или иной набор характери-
стик, определяющий стиль его поведения. В иде-
але менеджер должен стремиться к достижению 
баланса качеств лидера и качеств управленца.

Главное же различие между ними состоит в 
том, что менеджер нацелен на поддержание ста-
бильности и порядка в организации, на решение 
проблем в рамках существующих организацион-
ных систем, структур и процессов.

Лидерство же стимулирует новое видение, 
креативность, изменение. Лидер не согласен с 
закреплением за своей организацией статус-кво. 
В соответствии с изменениями и инновациями 
в технологиях, продуктах, услугах, рынках, ин-
формации, ресурсах лидер стремится к орга-
низационным преобразованиям. Они сводятся в 
первую очередь к изменению образа мышления 
людей в организации, преобразованию их по-
ведения, фокусированию на объективно обу-
словленных для достижения результативности 
изменениях. Некоторые сравнительные характе-
ристики лидера и менеджера в контексте пере-
мен представлены ниже.

В условиях постоянно происходящих изме-
нений в бизнес-среде организациям приходится 
своевременно и адекватно реагировать на них, 
предпринимая раз-личного рода инновации: про-
дуктовые, технологические, производственные, 
маркетинговые. Наряду с ними выделим орга-
низационные. Они заключаются в изменении 
структуры, систем и процессов управления в 
компании. В силу своей неопределенности, ри-
ска и непредсказуемости они могут вызывать у 
сотрудников чувство страха перед нововведени-
ями. Его сопровождают тревога, неуверенность, 
разочарование. В экстремальных условиях – па-
ника, стресс. Изменения не могут не затрагивать 
эмоции сотрудников в организации. Цикл пере-
мен и соответствующие его этапам различные 
эмоциональные состояния человека представле-
ны на рисунке 1 [4, с. 184-185].

Рассматриваемая концепция, объясняющая 
трудности восприятия человеком новой компе-
тентности, позволяет предположить, что сотруд-
ники в организации в качестве своей защиты 
могут проявить сопротивление инициированным 
руководством переменам. Оно проявляется в за-
тягивании начала процесса изменений, промедле-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ24

4 (26), листопад 2019

нии в ходе их осуществления и попытках втянуть 
нововведения в круг общих привычных повсед-
невных планов, решений и действий. В этом, на 
наш взгляд, заключается проблема, решение ко-
торой связано с реализацией личностного потен-
циала менеджеров и сотрудников на эмоциональ-
ной основе (эмоционального интеллекта).

Основываясь на рассматриваемых в статье 
научных подходах, подчерк-нем, что нововведе-
ния в организации требуют изменения поведения 
людей. Для того чтобы изменить их поведение 
в соответствии с происходящими изменениями 
во внешней среде, необходимо задействовать 
чувства, эмоции, разум, логику менеджеров и 
сотрудников в организации. В исследованиях 
авторитетного в этой области ученого Ст. Кови 
обосновывается ценностный подход к данной 
проблеме. Он считает, что в деятельности лю-
дей в современном обществе, являющимся обще-
ством интеллектуального труда, люди должны 
двигаться за границы достигнутой эффектив-
ности. В новой реальности – эпохе постоянных 
перемен для достижения более высоких уровней 
результативности требуется и более высокие 
уровни человеческих способностей, интеллекта 
и мотивации. Это становится возможным благо-
даря целостному подходу к личности, включа-
ющему следующие виды интеллекта: физиче-
ский (РQ – дисциплина, видение необходимости 
удовлетворения потребности); ментальный (IQ – 
талант, сосредоточенность); духовный (SQ – со-
весть – делать то, что правильно); эмоциональ-
ный (ЕQ – энтузиазм, любовь к делу) [6, с. 169].

Владение всеми этими способностями ученый 
называет восьмым навы-ком, позволяющим вы-
йти за границы достигнутого уровня результа-
тивности. Это путь от эффективности к величию. 
Его предпринимает и одолевает лидер со свои-
ми последователями, также обладающими каче-

ствами лидерства и со-ставляющими с лидером 
единую команду. Командные взаимодействия 
харак-теризуются культурой, основывающейся 
на общих совместных ценностях ли-дера и его 
последователей. В достижении такого единения: 
«Мы все одна команда» подчеркнем значение 
эмоционального интеллекта (ЕQ). Это связано с 
тем, что модели лидерских способностей и взаи-
моотношений в команде, как считают известные 
в мире авторы Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки, 
во многом основываются на следующих ключе-
вых составляющих эмоционального интеллекта:

• Личностные навыки. Эти способности 
определяют, как мы управляем собой. К ним 
относятся: самосознание (анализ собственных 
эмоций и осознание их воздействия на нас) и 
самоконтроль (умение контролировать разруши-
тельные эмоции, открытость – проявление чест-
ности и прямоты) и др.

• Социальные навыки. Эти способности опре-
деляют, как мы управляем нашими взаимоотно-
шениями с людьми.

Ими являются: социальная чуткость (сопе-
реживание – умение прислушаться к чувствам 
других людей, понимание их позиции и активное 
проявление участливого отношения к их пробле-
ме); управление отношениями (воодушевление: 
умение вести за собой, рисуя захватывающую 
картину будущего; влияние посредством убеж-
дения и др.) [7, с. 53-54].

В этом контексте авторы обосновывают раз-
личные стили лидерства и необходимость взаи-
модействия участников команды, в деятельности 
которых преобладает (доминирует) тот или иной 
стиль. В соответствии с данной концепцией выде-
ляются следующие лидерские стили: идеалисти-
ческий (лидер воодушевляет людей, транслируя 
им привлекательный образ будущего); обучаю-
щий (этот стиль поведения связывает желания 

Рис. 1. Кривая перехода [5, с. 184-185]
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людей с целями организации); товарищеский (ли-
дер создает гармонию путем сближения людей); 
демократический (оценивает вклад сотрудников 
в работу и с помощью активного вовлечения их в 
процесс управления и добивается преданности); 
амбициозный (лидер стремится к достижению 
трудных целей и решению наиболее интересных 
задач); авторитарный (лидер расценивает стра-
хи, указывая четкое направление движения в не-
определенных ситуациях) [7, с. 67-70].

Обращаясь к концепции эффективного ли-
дерства как «процесса достижения требуемых 
результатов посредством заинтересованного уча-
стия людей в нем» [8, с. 43], подчеркнем значение 
мотивации. Непринудительное влияние лидера 
на участника или участников (команды) подраз-
умевает их заинтересованность в достижении ре-
зультативности. Добиться выдающихся результа-
тов возможно только при участии людей, которые 
увлечены своей работой и которые составляют 
сплоченную команду из лидера и его последова-
телей на основе общих ценностей и целей. В рам-
ках такого взаимодействия возможна максималь-
но полная реализация личностного, в том числе, 
эмоционального потенциала сотрудников и пре-
одоления ими страхов перед нововведениями. Это 
также определяет и возможности раскрепощения 
командного потенциала в процессе перемен.

На наш взгляд, одним из стилей лидерства, 
способствующего данному процессу, является 
коучинговый стиль. Он способствует самореали-
зации и са-моактуализации работника. Это по-
требности, которые в пирамиде А. Маслоу отно-
сятся к ее высшему пятому уровню.
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Рис. 2. Пирамида потребностей Маслоу [9, с. 150]

Известный в области коучинга международ-
ный эксперт С. Шекшня объ-ясняет значение и 
смысл этого современного типа лидерства в кон-
тексте его возникновения и эволюции, предпола-
гая, что он существует с незапамятных времен, 
когда у человека появилось стремление помочь 
другому в своем со-вершенствовании и развитии. 
Примером, считает ученый, может служить под-
готовка атлетов в Древней Греции для участия 
в Олимпийских играх [10, с. 28-29]. Тем самым 
подчеркивается спортивное происхождение это-
го термина. В середине двадцатого столетия ко-
учинг получил широкое распространение в биз-
нес-среде и в настоящее время развивается как 

отрасль управленческого консультирования – 
бизнес-коучинг.

В преуспевающих компаниях в странах с силь-
ной рыночной экономикой – США и европейских 
странах, коучинг признается процессом раскре-
пощения лидерского, в том числе эмоционального 
потенциала сотрудников, выявления их лучших 
сторон при решении деловых задач в конкрет-
ной области (маркетинге, логике, финансах, про-
изводстве/услугах, менеджменте человеческих 
ресурсов). Востребованность коучингового стиля 
возрастает в условиях проводимых в компаниях 
перемен в связи с внедрением различного типа 
инноваций, в том числе организационных.

На основе реализации личностного и эмоци-
онального интеллекта сотрудников при реше-
нии новых кооперационных задач в различных 
подразделениях организации осуществляется 
наращивание навыков синергетического ко-
мандного сотрудничества. Таким образом, имеет 
место бизнес-коучинг отдельного сотрудника и 
коучинг команд. Нам представляется, что коу-
чинговый процесс – это процесс формирования 
лидерской компетенции и развития командно-
го лидерства. Он позволяет добиться высшей 
результативности на основе максимально кон-
структивного синергетического сотрудничества 
специалистов и менеджеров из различных под-
разделений (департаментов) в рамках общих 
корпоративных целей.

Среди методов коучинга выделяются пре-
имущественно неформальные методы в виде 
диалоговых бесед коуча со своими подопечны-
ми (коучи), клиентами, сотрудниками, команда-
ми. Коучами могут выступать как менеджеры и 
опытные сотрудники предприятия, так и при-
глашенные бизнес-коучи. Непринудительное, по 
сути, влияние коуча способствует повышению 
мотивации сотрудников проявлению ими ини-
циативы, энтузиазма и ответственного отноше-
ния к решениям высокой сложности, новизны и 
риска. Представленные выше качества участни-
ков коучингового процесса возможны вследствие 
реализации в этом процессе их лидерского эмо-
ционального потенциала и командного сотруд-
ничества. Основываясь на исследовании извест-
ных экспертов в области коучинга, представим 
сравнительные характеристики традиционного и 
коучингового подходов.

Практические аспекты исследования основы-
ваются на изучении теории и успешного опыта 
в области лидерства, команд и коучинга, содер-
жащихся в многочисленных источниках, пред-
ставим в настоящей статье некоторые аспекты 
исследуемых вопросов на примере ряда предпри-
ятий, функционирующих в Республике Молдова. 
Ими явились общества с ограниченной ответ-
ственностью (SRL) – Interior Pro, Aptolent Plus, 
Cartnord, Autocurat, Lingotex, Ditex, Sigmatur-
Com. Для проведения исследования посредством 
анкетирования была разработана анкета и во-
просник для устного интервьюирования. Выбор-
ка по вопросам коучинга составила 87 человек. 
Среди них – менеджеры и сотрудники, составив-
шие 10-12% из общего числа занятых на каждом 
из анализируемых уровней и звеньев системы 
менеджмента. 
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По ответам сотрудников исследуемых пред-
приятий, коучинг как стиль лидерства и предпо-
сылка эффективного командного сотрудничества 
носит на предприятиях эпизодический неси-
стемный характер. К этому мнению склоня-ются 
более половины респондентов (57,6-60,0%). В то 
же время значительная их часть (до 77,9-80,0%) 
считают, что коучинг – это способ наладить 
конструктивные деловые взаимодействия со-
трудников и менеджеров, что, в свою очередь, 
может способствовать более результативной их 
совместной деятельности [13, с. 47].

Ответы респондентов, которые позитивно 
оценили перспективы и возможности приме-
нения коучинга на предприятиях относительно 
его направлений и задач, распределились сле-
дующим образом. Представим линейные рас-
пределения ответов респондентов относительно 
актуальных задач коучинга (в % к числу ре-
спондентов, выборку составили 63 человека из 
числа сотрудников и менеджеров исследуемых 
предприятий): решение конкретных проблем 
на рабочем месте – индивидуальная результа-
тивность (87,71); развитие лидерских качеств и 
навыков сотрудничества (индивидуальная и ко-

мандная результативность (74,30); прояснение 
личных ценностей и их согласование с миссией и 
стратегией компании – стратегическая и органи-
зационная результативность (73,20); улучшение 
деятельности в своей профессиональной области 
на основе укрепления командного сотрудниче-
ства – личная и командная результативность 
(86,65); совершенствование прямой и обратной 
связи в процессе коучинга для уточнения лич-
ной стратегии – индивидуальная результатив-
ность (88,57); развитие систем и процедур пря-
мой и обратной связи относительно уточнения 
стратегических и тактических перспектив пред-
приятия – стратегическая, организационная эф-
фективность (78,80).

В процессе исследования также определялась 
востребованность различных форм коучинга. 
По результатам устного интервью руководите-
ли высших уровней управления больше дове-
ряют внешним коучам, тогда как сотрудники и 
руководители средних и линейных (низовых) 
звеньев высказали одинаковый уровень доверия 
к внутренним и внешним консультантам, выде-
лив плюсы и минусы каждого из этих вариан-
тов. Среди позитивных моментов внутреннего 

Таблица 2
Традиционный и коучинговый стили лидерства: сравнительный подход 

Стили лидерства:
Традиционный Коучинговый

• Соподчиненный стиль: формальные 
взаимоотношения, высокая дистанция власти, 
возможные поведенческие следствия:
– подчинение
– страх
– стресс

• Поддержка со стороны руководителя, 
преобладание неформальных взаимоотношений, 
возможные поведенческие следствия:
– личная ответственность
– инициатива
– энтузиазм

• Внешнее вознаграждение:
стимулирование, основывающееся на низших 
уровнях потребностей
следствие:
– угодить руководителю
– напряженность в межличностных отношениях
– деструктивные конфликты, конфронтация
– выстраивание защитных механизмов

• Внутренне вознаграждение (мотивация – высшие 
потребности)
следствие:
– удовлетворение потребностей клиентов
– конструктивные конфликты
– сплоченность
– сотрудничество
– синергия

• Прямая связь
доминируют: 
– указания
– распоряжения
– приказы
– заказы
следствие:
Обратная связь:
– нарушение сроков
– недостаточное качество
– отсутствие новых возможностей

• Прямая связь
доминируют:
– беседы, диалоговые обсуждения, наставничество, 
обучение, консультирование, обучение личным 
примером
– вовлеченность в процесс
следствие:
Обратная связь:
– новое видение известных проблем
– новые идеи, новые методы решения известных 
проблем

• Составляющие стиля поведения
преобладают:
– обвинения
– замечания
– санкции
– недовольство
– раздражение
– пессимистическое отношение

• Составляющие стиля
преобладают:
– поощрения
– поддержка
– понимание
– оптимизм в восприятии будущего
– сотрудничество

• Отношение к переменам
воспринимаются только:
– как угроза
– атмосфера в группе – взаимоподозрительная, 
деструктивная
– степень единения по типу: «лебедь, рак и щука»

• Отношение к переменам
воспринимаются только:
– изменения как шаг к успеху
– доверительные отношения
– смелые, рискованные решения
– единение: «мы все одна команда»

Источник: составлено по источникам [8; 9; 10; 11; 12, с. 28-29]
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коучинга выдвигались аргументы: «он свой», и 
хорошо знает ситуацию в организации и в свя-
зи с этим ее можно будет более конструктивно 
оценить. Главным аргументом в пользу внешне-
го консультанта сотрудниками рассматривалась 
возможность получить информацию о предпри-
ятии (ситуации) со стороны и тем самым более 
объективно ее оценить.

Важным направлением исследования было 
уточнение: нужен ли персо-нальный бизнес-ко-
учинг? Большая часть респондентов из числа 
опрошенных сотрудников ответили утвердитель-
но (87,7-88,0%), а среди менеджеров среднего 
уровня – всего 7,3-8,0%.

При проведении исследования мы выделили 
несколько, на наш взгляд, актуальных факторов, 
по которым бизнес-коучинг в перспективе необ-
ходим руководителям и сотрудникам. По оцен-
ке менеджеров практически все они оказались 
малозначимыми. В то же время большинство со-
трудников отметили их важность для примене-
ния персонального коучинга для руководителя 
(рис. 4). Другими словами, гипотеза о существо-
вании когнитивного диссонанса у менеджеров и 
сотрудников в части эффективного лидерства 
и значения для него коучинга подтверждается. 
Для его преодоления, на наш взгляд, необходимо 
развитие коучинговых компетенций менеджеров 
и сотрудников.

На основе проведенных теоретических и прак-
тических исследований можно сделать выводы.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы дальнейших исследований в данном на-
правлении:

• Новая современная реальность характери-
зуется стремительным появлением различного 
рода инноваций – технологических, маркетин-
говых, продуктовых, логистических, организа-
ционных и др. Их успешное осуществление в 
бизнес-организациях связано с использованием 
преимуществ, заложенных в лидерстве.

• Природа лидерства сложна. В нем скры-
то множество смыслов и значений. Кроме того, 
определение этого явления постоянно эволюци-
онирует.

• Актуальным, на наш взгляд, 
следует рассматривать лидер-
ство как процесс взаимодействия 
между лидером и его последо-
вателями, составляющими еди-
ную команду. Они оказывают 
взаимное влияние друг на друга 
на основе совместных ценностей 
и общих целей для достижения 
высокой результативности.

• Лидерство обусловливает-
ся изменениями, а эффектив-
ные изменения, в свою очередь, 
обусловливается лидерством. 
Непрерывные и стремитель-
но происходящие перемены во 
внешней среде делают востре-
бованными в бизнес-организа-
циях более широкий диапазон 
различных качеств, компетен-
ций, стилей поведения лидеров 
и их последователей.

• Одним из стилей руководства (лидерства), 
способствующим достижению результативности 
компании – повышению производительности, 
улучше-нию качества продукции/услуг, сниже-
нию непроизводительных расходов и повышению 
уровня удовлетворенности сотрудников работой, 
а клиентов – приобретенным продуктом, многи-
ми учеными признается коучинговый стиль.

• Значение коучинга сводится к тому, что он, 
по нашему мнению, отвечает природе лидерства 
как способности взаимодействовать с участника-
ми ко-манды непринудительным, демократиче-
ским способом на основе ценно-стей, разделяе-
мых лидером и его последователями.

• Это, во-первых, позволяет объединить уси-
лия всех участников лидерского процесса на до-
стижение общих командных целей посредством 
проявления каждым из них инициативности, эн-
тузиазма, самостоятельности, ответственности. 
Во-вторых, способствует реализации их личност-
ного потенциала, в том числе эмоционального ин-
теллекта. В-третьих, обеспечивает эффективное 
осуществление различных других объективно 
обусловленных изменениями, лидерских сти-
лей (обучающегося, амбициозного, новаторского, 
интегративного и др.) как командной лидерской 
компетенции.

• Проведенные исследования на ряде пред-
приятий, функционирующих в различных сфе-
рах бизнеса в Республике Молдова, показали, 
что на них используются некоторые составляю-
щие коучингового подхода отдельными руково-
дителями. В то же время значительная часть ре-
спондентов посредством опроса высказали свое 
позитивное отношение к коучингу и отметили 
готовность применять его в своей деятельности. 
Это является конструктивным обстоятельством 
для повышения результативности компаний. 
Перспективные направления исследования коу-
чингового подхода, на наш взгляд, следует увя-
зывать с определением методов формирования и 
реализации лидерской и коучинговой компетен-
ций как менеджеров, так и сотрудников в биз-
нес-организациях.
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Рис. 3. Актуальные формы коучинга по оценкам менеджеров  
и сотрудников в исследу-емых организациях  
(в % к числу опрошенных, выборка 57 чел.) 

Источник: составлено автором
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ЛІДЕРСТВО І ЗНАЧЕННЯ КОУЧИНГА  
В ДОСЯГНЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ  
В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН

Анотація
У цій статті аналізуються сучасні концепції лидерства в бізнес-організаціях. В умовах динамічних змін для до-
сягнення результативності компаній великого значення набуває реалізація конкурентних переваг, закладених в 
лідерський потенціал, і командному співпраці лідерського типу. Їх використання можливе на коучингової основі. 
Аналіз різних досліджень в галузі управління та лідерства доводить актуальність і безперечна перевага тако-
го підходу. Лідерство, в основі якого присутній механізм коучингу, налаштований на найвищу результативність 
організації. У статті формулюються висновки щодо розвитку коучингового підходу у вітчизняних компаніях, що 
функціонують в різних сферах бізнесу.
Ключові слова: лідерство, зміни, стиль лідерства, співпраця, команди, коу-чинг, зміни, організаційна культура 
організації.
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ORGANIZATIONS’ EFFECTIVENESS IN THE CONDITIONS OF DYNAMIC CHANGES 

Summary
This article analyzes the modern concepts of leadership in business organizations. In the context of dynamic changes, the 
realization of competitive benefits of leadership potential and leadership-type team collaboration is of great importance 
for enhancing effectiveness and performance of companies. Such change is possible on a coaching basis. The analysis 
of various studies in the field of management and leadership proves the relevance and indisputable advantage of this 
approach. Leadership, which is based on a coaching mechanism, is tuned for the highest organizational performance.
The article draws conclusions on the development of the coaching approach for domestic companies operating in various 
business fields.
Key words: leadership, changes, leadership style, collaboration, teams, coaching, transformation, organizational culture.
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У статті проведено огляд існуючих у фаховій літературі підходів до терміну «виробничі запаси». Наведено ознаки, 
яким повинні відповідати виробничі запаси. Розглянуто класифікаційні групи виробничих запасів в сільськогосподар-
ських підприємствах. Визначено роль виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтовано осно-
вні завдання обліку виробничих запасів.
Ключові слова: матеріальні ресурси, активи, запаси, виробничі запаси, оборотні активи.

Постановка проблеми. Необхідною умовою 
підтримання виробництва сільськогосподарської 
продукції на певному рівні є постійна наявність 
частини оборотних активів у матеріальній формі 
(виробничі запаси). Так, щоб здійснювався про-
цес виробництва, господарство повинно мати в 
необхідних розмірах запаси посівного матеріа-
лу, кормів, палива, мінеральних добрив та засо-
бів захисту рослин і тварин, запасних частин та 
інших виробничих запасів. При їх використанні 
ростуть витрати на виробництво. Результатом 
процесу виробництва є створення готової про-
дукції і виробничі запаси переходять у форму 
готової продукції [1]. 

У процесі зміни вітчизняної системи бухгал-
терського обліку, та прийняття національних 
стандартів з урахуванням нових міжнародних 
стандартів обліку, змінюються вимоги до обліку 
ефективності використання виробничих запасів, 
а також розширюються поставлені перед ним за-
вдання. Однак певні питання обліку використан-
ня виробничих запасів досліджені не повністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвитку теорії та практики бухгалтерського 
обліку виробничих запасів, забезпеченню його 
інформаційної бази сприяли праці таких вітчиз-
няних вчених як: Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгород-
ній, В.В. Сопко, М.Т. Білуха, Л.К. Сук, П.Т. Са-
блук, Н.В. Чебанова С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, 
В.М. Костюченко, Л.В. Нападовська, А.І. Нечи-
тайло, Я.В. Соколов, В.В. Ковалев, М.В. Кужель-
ний, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко, 
та інших.

Однак ряд проблем організації та методики об-
ліку виробничих запасів потребують потребують 
подальших досліджень та наукових розробок, 
зокрема залишається невизначеність підходів до 
сутності «виробничих запасів», їх групування з 
урахуванням галузевої специфіки. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
існуючих у фаховій літературі підходів до термі-
ну «виробничі запаси» та визначення ролі запасів 
в діяльності сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні сільськогосподарські підприємства по-

требують суттєвого реформування структури 
управління господарською діяльністю. При цьо-
му велике значення має визначення мінімальної 
величини виробничих запасів на підприємствах, 
оскільки матеріальні витрати на цих підприєм-
ствах займають найбільшу питому вагу. Опти-
мізація виробничих запасів – один із головних 
факторів виходу сільськогосподарських підпри-
ємств із кризового стану. Це зумовлює необхід-
ність по-новому визначити роль, місце і зміст об-
ліку і аналізу виробничих запасів, обґрунтувати 
його методологію в системі управління.

В економічній літературі поняття «виробни-
чі запаси» з’явилося в 70–80-х роках минулого 
століття. До введення стандартів термінологія 
різнилася назвами, а саме товарно-матеріальні 
цінності, предмети праці, матеріальні ресурси, 
виробничі ресурси. 

В одних економічних джерелах вони носять 
назву товарно-матеріальних запасів (цінностей), 
в інших матеріальних ресурсів. Одні автори за-
паси називають господарськими засобами, де 
розділяють їх на засоби праці та предмети пра-
ці, інші «виробничими ресурсами», де поєднують 
матеріальні і трудові ресурси. 

Найпоширенішою характеристикою «вироб-
ничих запасів» до введення національних стан-
дартів було наступне: виробничі запаси – це «…
засоби, що знаходяться на складах споживачів, 
виробництва, призначені для виробничого спо-
живання, але що ще не вступили у виробничий 
процес». Це визначення не зовсім прийнятне 
при віддзеркаленні використання цього об’єкту, 
оскільки тут робиться акцент на зберіганні ре-
сурсів. Визначення поняття «виробничі запаси» 
на основі різних джерел наведені в табл. 1.

Отже, в економічній літературі спостерігають-
ся різноманітні варіанти трактування об’єкта до-
слідження. Така відмінність свідчить про те, що 
розкриття суті будь-якої економічної категорії 
залежить від обраного підходу до її визначення. 

При досліджені сутності поняття «запаси» 
встановлено, що однозначної позиції щодо його 
трактування не існує. Зокрема, більшість авторів 
Ф.Ф. Бутинець, З.Б. Живко, І.Ю. Чаюн, І.Ю. Бон-
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Таблиця 1
Характеристика поняття «виробничі запаси»

№ Автор Визначення
1 Ф.Ф. Бутинець [2] виробничі запаси – активи, які використовуються для подальшого продажу, 

використання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а 
також управління підприємством

2 В.В. Іваненко [3] виробничі запаси – це матеріальні ресурси, що знаходяться на складах фірми 
(сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, що комплектують вироби, паливо 
і пальне, тара і тарні матеріали, запасні частини для ремонту, інструменти та ін.), 
призначені для виробничого споживання, але що ще не поступили у виробництво

3 І.Б. Швець [4] виробничі запаси є матеріальними оборотними активами підприємств, є головною 
умовою здійснення необхідного виробничого процесу

4 В.В. Сопко [5] під виробничими запасами розуміють накопичені ресурси, що перебувають у 
процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва

5 М.С. Пушкар [6] під виробничими запасами розуміє запаси засобів виробництва, які знаходяться 
на складах суб'єкта господарювання і необхідні для забезпечення безперервного 
виробничого процесу, причому це лише ті предмети праці, які ще не задіяні у 
процесі виробництва і зберігають свою натурально-речову форму

6 Н. Білова, А. Бобро 
та ін. [7]

виробничі запаси – матеріали, паливо, запасні частини, насіння, корма, а також 
малоцінні і швидкозношувані предмети. Виробничі запаси беруть участь у 
виробництві і використовуються впродовж операційного циклу

7 П.С. Безруких [8] Розглядає виробничі запаси як матеріальні ресурси, які повністю переносять 
свою вартість на собівартість продукції, тобто споживаються. При цьому вони 
використовуються як предмети праці у виробничому та господарському процесах.

дар, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, В.С. Лень, 
В.В. Гливенко, О.П. Скирпан, М.С. Палюх під 
даним поняттям розуміють активи, які утриму-
ються для подальшого продажу з метою задо-
волення потреб населення, перебувають у про-
цесі виробництва з метою подальшого продажу, 
утримуються для споживання під час виробни-
цтва продукції.

Такі автори як І.А. Бланк, К. Маркс, В. Со-
пко, В.А. Козловський, І.А. Бланк, А.А. Шомштейн 
зазначають, що запаси – це сукупність матері-
альних благ (матеріальних цінностей), що зна-
ходяться на складах у вигляді готової продукції 
та використовуються для того, щоб задовільнити 
майбутню потребу; інші дослідники Г.В. Нашкер-
ська, І.Б. Швец, В.В. Ковальов поняття «запаси» 
трактують як матеріальні оборотні активи підпри-
ємства для господарської діяльності підприємства.

В Україні основні принципи формування у 
бухгалтерському обліку інформації про запаси 
і розкриття її у фінансовій звітності висвітлено 
у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 
№ 9 "Запаси" [9]. Згідно з даним нормативним 
документом, запаси визнаються активом, якщо 
існує імовірність того, що підприємство отримає 
в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх 
використанням, та їх вартість може бути досто-
вірно визначена. Запаси – активи, які:

– утримуються для подальшого продажу за 
умов звичайної господарської діяльності; 

– перебувають у процесі виробництва з ме-
тою подальшого продажу продукту виробництва; 

– утримуються для споживання під час ви-
робництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг, а також управління підприємством. 

Відповідно до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність», акти-
ви – це ресурси, контрольовані підприємством в 
наслідок минулих подій, використання яких, як 
очікується, призведе до отримання економічних 
вигод у майбутньому внаслідок будь-якого вико-
ристання такого запасу. 

Запаси повинні відповідати таким ознакам: 
– бути власністю підприємства; 
– виступати у формі матеріальних активів; 
– мати призначення бути використаними у 

процесі виробництва (для виробничих підпри-
ємств), у процесі реалізації (для виробничих і 
торговельних підприємств); 

– постійно витрачатися, реалізовуватися та 
замінюватися новими (відновлюватися); 

– перетворюватися в грошові кошти протягом 
року або одного нормального операційного циклу.

Так, відповідно до п. 4 П(С)БО 9 та МСБО 
2 запаси – це активи, які: 

– утримуються для подальшого продажу за 
умов звичайної господарської діяльності;

– перебувають у процесі виробництва з ме-
тою подальшого продажу продукту виробництва;

– утримуються для споживання під час ви-
робництва продукції та надання послуг, а також 
для управління підприємством, (за МСБО 2 – іс-
нують у формі основних чи допоміжних матері-
алів для споживання у виробничому процесі або 
при наданні послуг) [9; 10].

Погоджуємося з даним розумінням терміну, 
оскільки таке визначення є найбільш чітким, за-
конодавчо закріпленим, а також не суперечить 
поняттю, що застосовується в західній та націо-
нальній практиці.

В сільськогосподарських підприємствах, щоб 
правильно організувати облік, всі виробничі за-
паси поділяються на такі класифікаційні групи:

– насіння і садивний матеріал;
– корми – концентровані, грубі, соковиті, тва-

ринного походження, мінеральні корми тощо;
– нафтопродукти – гас, бензин, дизельне па-

ливо, нігрол, автол, дизельне масло, солідол, тех-
нічний вазелін тощо;

– тверде паливо – дрова, вугілля, торф, бри-
кет тощо;

– різна сільськогосподарська сировина для 
переробки на млинах, крупорушках, олійницях, 
сушарках тощо;
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– запасні частини і ремонтні матеріали;
– готова продукція, виготовлена на підприєм-

стві, призначена для продажу і відповідає тех-
нічним і якісним характеристикам, передбаче-
ним договором або іншим нормативно-правовим 
актом;

– товари у вигляді матеріальних цінностей, 
придбані (отримані) та утримуються підприєм-
ством з метою подальшого продажу;

– малоцінні та швидкозношувані предмети, 
що використовуються не більше одного року 
[1, с. 293].

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» до запасів відне-
сено також незавершене виробництво у вигля-
ді незакінчених обробкою і складанням деталей, 
вузлів, виробів та незакінчених технологічних 
процесів. Незавершене виробництво на підприєм-
ствах, що виконують роботи та надають послуги, 
складається з витрат на виконання незакінчених 
робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не 
визнано доходу [9].

Наведена класифікація запасів забезпечує 
виконання основних завдань обліку і контролю 
запасів, серед яких:

• своєчасне оформлення первинних докумен-
тів на всі операції, пов’язані з надходженням, 
зберіганням і витрачанням сільськогосподарської 
продукції, матеріалів та інших запасів;

• здійснення точного і повного контролю за 
своєчасним оприбуткуванням, зберіганням і еко-
номічним витрачанням матеріальних цінностей у 
процесі виробництва, за додержанням встанов-
лених норм витрат матеріалів;

• одержання на будь-яку дату точних даних 
про кількість сільськогосподарської продукції, 
матеріалів та інших запасів, які є в коморах, на 
складах і у виробничих підрозділах підприєм-
ства та інших місцях зберігання і використання;

• систематичний контроль за транспортно-
заготівельними витратами під час придбання за-
пасів на стороні;

• своєчасне виявлення виробничих запасів, 
які не використовуються в господарстві і які 
можна реалізувати для мобілізації внутрішніх 
резервів, а також готової продукції, яка не ко-
ристується попитом, і неліквідів.

Облік запасів має бути організований відпо-
відно до П(С)БО 9 «Запаси».

Усі перераховані завдання сприяють форму-
ванню інформації для управління виробничими 
запасами. 

Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті проведеного дослідження нами було роз-
глянуто теоретичну сутність поняття «виробничі 
запаси». Виявлено, що в економічній літературі 
спостерігаються різні варіанти трактування да-
ного поняття. Ми погоджуємося з визначенням 
терміну «виробничі запаси», яке наведено в П(С)
БО 9 та МСБО 2, оскільки воно є найбільш точ-
ним та законодавчо закріпленим. 

Слід зазначити, що основу ефективного функ-
ціонування будь-якого сільськогосподарського 
підприємства на ринку створює раціональне ви-
користання матеріальних ресурсів. Отже, для за-
безпечення сталого розвитку сільськогосподар-
ських підприємств та зростання їх виробничого 
потенціалу за сучасних умов господарювання ви-
никає необхідність організації якісно нової систе-
ми обліку та специфіки управління виробничими 
запасами.

Таким чином, виробничі запаси мають потре-
бу в постійному контролі за їх станом, а раці-
ональна організація їх обліку на підприємстві 
є основою для забезпечення достовірності ін-
формації, яка використовується для прийняття 
управлінських рішень.
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Summary
The article reviews the existing approaches in the professional literature to the term "inventories". Indications are given 
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РОЛЬ АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ABC I XYZ-АНАЛІЗУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ХЛІБОПРОДУКТІВ  

ЯК ШЛЯХ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ І ЗАПАСАМИ

На основі калькуляції як вихідної інформації проводяться аналіз беззбитковості та ABC і XYZ-аналіз для ефективно-
го управління ресурсами і витратами. Цей аналіз призначений для визначення обсягу раціонального та оптимального 
використання матеріальних цінностей, а також зменшення термінів утримання їх на складах, в результаті чого упо-
вільнюватиметься їх знецінення – разом із поліпшенням обігу матеріальних та грошових ресурсів. Оскільки цілями 
діяльності кожного підприємства є виробництво та реалізація продукції в достатньому обсязі з метою збільшення 
власних доходів, то керівництву потрібно здійснювати всі для цього заходи. А саме: збереження стабільного станови-
ща на ринку товарів і послуг разом з розширенням належної частки у подальшому; зміцнення конкурентних переваг; 
скорочення витрат на закупівлю матеріально-технічних ресурсів; збільшення обсягів продаж товарів в грошовому або 
натуральному вигляді; вихід на нові ринки збуту тощо. Але саме постановка цілей в основному залежить від виду ді-
яльності та маркетингової стратегії кожного підприємства. У першу чергу аналіз беззбитковості і ABC і XYZ-аналіз 
потрібно проводити разом з розробкою плану маркетингу і пошуку резервів для підвищення ефективності діяльності 
кожного підприємства. А результати проведеного аналізу беззбитковості та ABC і XYZ-аналізу дозволить керівни-
цтву встановити пріоритети збутової та постачальницької діяльності, сконцентрувати зусилля за напрямами, які є 
найбільш перспективними і вигідними для підприємства. У цій статті вищевикладена методика проведення аналізу 
беззбитковості та ABC і XYZ-аналізу чітко відображає практику операцій, пов’язаних із наявністю й використанням 
запасів на підприємстві згідно встановлених потреб.
Ключові слова: виробництво, операційна діяльність, калькуляція, витрати, ресурси, матеріали, товари.

Постановка проблеми. Протягом періоду вста-
новлення ринкових відносин в Україні ведуться 
дискусії щодо ефективності використання ресур-
сів та формування виробничих витрат. Ресурси 
і запаси, з одного боку, мають господарську та 
економічну значимість, а з іншого боку, на нашу 
думку, мають широку класифікацію.

Будь-яка діяльність неможлива без витрат 
ресурсів і запасів, хоча основним мотивом ді-
яльності будь-якого підприємства в ринкових 
умовах є максимізація прибутку. Реальні мож-
ливості реалізації стратегічної мети в багатьох 
випадках обмежені витратами виробництва та 
попитом на продукцію, що виробляється. Тому 
отримання найбільшого ефекту з найменшими 
витратами, економія всіх видів ресурсів і запа-
сів згідно їх класифікації залежать від того, як 
підприємство вирішує питання управління ви-
тратами, котре передбачає пошук способів їх 
зниження. Звідси виникає необхідність у визна-
ченні тих запасів та ресурсів в процесі управ-
ління ними, які є найбільш ціннішими, мають 
попит, швидко застосовуються в обігу і наймен-
ше залежуються.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження, що пов’язані з управлінням за-
пасами і ресурсами, здійснювалися такими ві-
тчизняними вченими: З.С. Каїра, О.С. Бондарен-
ко, Н.М. Зубар, М.Ю. Григорак, та зарубіжними 
Ю.В Мездриков та А.М. Стерлігова.

Але до сьогоднішнього дня не приділено уваги 
процесу управління ресурсами і запасами шля-
хом проведення аналізу беззбитковості та ABC і 
XYZ на базі первинних документів внутрішнього 
призначення, як калькуляція.

Постановка завдання. На основі даних каль-
куляції підприємства по виготовленню хлібо-
продуктів проводиться аналіз беззбитковості та 

ABC і XYZ аналіз для ефективності процесу по-
криття витрат на виробництво, пошуку резервів 
збільшення обсягу реалізації продукції, а також 
управління запасами і їх оптимізація.

Викладення основного матеріалу дослідження.  
Операційна діяльність з виготовлення продукції 
або надання послуг вважається врівноваженою, 
коли виручка від продажу цієї продукції/послуг 
(дохід) дорівнює сукупним витратам.

Унаслідок наявності постійних витрат вироб-
ництво продукції до певного її обсягу (точка без-
збитковості Nб) є збитковим, оскільки загальні 
витрати в сумі змінних і постійних більші за ви-
ручку: С > В [3, С. 195]. Сфера збиткового ви-
робництва (Nзб) на графіку знаходиться в межах

0 ≤ Nзб < Nб,                      (1)
де, Nзб – сфера збиткового виробництва;
Nб – точка беззбитковості.
Зі зростанням обсягу виробництва за умови, 

що змінні витрати на одиницю продукції менші 
за ціну, тобто СЗ(о) < Ц, збитки зменшуються 
і в точці беззбитковості вони дорівнюють нулю. 
В даному випадку важливу роль відіграє ціна 
яка формується під впливом витрат реалізованої 
продукції і нормативного прибутку.

На практиці беззбитковий обсяг виробництва 
обчислюється, як правило, аналітично. Необхід-
на для цього формула виводиться досить просто. 
В точці беззбитковості виручка дорівнює сукуп-
ним витратам, тобто:

NбЦ = Nб*СЗ(о) + СП,              (2)
де, NбЦ – беззбитковий обсяг виробництва у 

натуральному виразі;
Nб – точка беззбитковості;
СЗ(о) – змінні витрати на одиницю продукції;
СП – постійні витрати.
Звідси маємо формулу
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Nб = 
СП

Ц СЗ(о)−
,                     (3)

де, Nб – точка беззбитковості;
СП – постійні витрати;
Ц – ціна на одиницю продукції;
СЗ(о) – змінні витрати на одиницю продукції.
У стартовий період діяльності підприємства, 

коли N = 0, збитки дорівнюють постійним витра-
там. Зі збільшенням обсягу виробництва і прода-
жу на один виріб (∆N = 1) збитки зменшуються 
на питомий маржинальний прибуток (Ц – СЗ(о)). 
Після досягнення точки беззбитковості відповід-
но зростає прибуток.

Беззбитковий обсяг виробництва за наведе-
ною формулою визначається у натуральному 
вимірі, тобто з розрахунку виробленої продукції 
або наданих послуг. Це прийнятно для однопро-
дуктового виробництва. У багатопродуктовому 
виробництві в такому разі виникає проблема 
розподілу постійних витрат між виробництвами 
окремих продуктів. Тому за цих умов частіше 
визначають загальний обсяг беззбиткового ви-
робництва у грошовому вимірі, тобто в обсязі 
виручки.

Для виведення формули обчислення беззбит-
кового обсягу виробництва у грошовому вимірі 
доцільно скористатися даною формулою:

NбЦ = 
СП

Ц СЗ(о)

Ц

−
,                  (4)

де, СП – постійні витрати;
Ц – ціна одного виробу;
СЗ(о) – змінні витрати на одиницю продукції.
На основі беззбиткового обсягу виробництва 

визначається рівень безпеки операційної діяль-
ності. Критерієм такої безпеки є ступінь пере-
вищення фактичного (планового) обсягу виро-
блюваної продукції над беззбитковим обсягом 
виробництва.

Ідея методу АВС аналізу будується на під-
ставі принципу Парето: «за більшість можливих 
результатів відповідає відносно невелике число 
причин», зараз більш відомого як «правило – 
20 на 80». Даний метод аналізу отримав значний 
розвиток, завдяки своїй універсальності і ефек-
тивності. Результатом АВС аналізу є групуван-
ня об'єктів за ступенем впливу на загальний 
результат.

Рекомендований розподіл є таким [1, c. 18]:
– Група А – об'єкти, сума часток з накопичу-

вальним підсумком яких складає перші 50% від 
загальної суми параметрів.

– Група В – наступні за групою А об'єкти, 
сума часток з накопичувальним підсумком яких 
становить від 50% до 80% від загальної суми па-
раметрів.

– Група С – об'єкти, що залишилися, сума 
часток з накопичувальним підсумком яких ста-
новить від 80% до 100% від загальної суми па-
раметрів.

Якщо при ABC – аналізі визначальне місце 
при віднесенні товарів до тієї чи іншої групи має 
розмір внеску певного товару, то при XYZ – ана-
лізі така роль відводиться ступеню рівномірності 
попиту і точності його прогнозування.

В групу X відносять товари, попит на які є 
досить рівномірним і об’єм реалізації цих товарів 
є добре передбачуваним.

В групу Y відносять товари, обсяги споживан-
ня яких коливаються (переважно сезонні товари) 
і можливість прогнозування попиту на які є се-
редньою.

В групу Z відносять товари попит на які ви-
никає лише епізодично і прогнозувати такий по-
пит важко.

Величина коефіцієнта змінюється в межах від 
нуля до безкінечності. Поділ на групи X, Y, і Z 
може бути здійснене на основі алгоритму, запро-
понованого в таблиці 1 [6; 7].

Таблиця 1
Можливий алгоритм диференціації  

асортименту на групи X, Y, і Z
Група Інтервал

X 0 < v < 10%
Y 10% < v < 25%
Z 25% < v < 50 %

В цілому, для проведення XYZ-аналізу по-
трібно:

– встановити середню витрату кожного виду 
матеріалу з урахуванням коливання потреби в 
них по періодах, це можуть бути, наприклад, се-
зонні коливання;

– розрахувати коефіцієнт варіації по кожній 
номенклатурній позиції;

– розташувати матеріали у міру зменшення 
коефіцієнтів варіації;

– підсумовувати дані про кількість матеріалів 
відповідно до зростання коефіцієнтів варіації, на-
нести їх на схему;

– розбити матеріали на групи залежно від ва-
ріації попиту.

Основна ідея XYZ аналізу полягає в групу-
ванні об'єктів аналізу по мірі однорідності ана-
лізованих параметрів (за коефіцієнтом варіації). 
Формула для розрахунку коефіцієнта варіації, 
що здійснюється для оцінювання сталості й ди-
ференціації процесу реалізації продуктів харчу-
вання та на основі цього проведення вибірки по 
групах:

1 варіант:

� �

�
�
�( )

* %

x x

n
x

i
i

n

1

2

100 ,              (5)

де v – коефіцієнт варіації попиту;
х

i
 – і – те значення попиту по оціночному 

об’єкту за i-тий період;
x  – середнє значення попиту по оціночному 

об’єкту аналізу за період n (середньоарифметич-
на проста – це визначення співвідношення по-
казника по кожній групі);

n – число періодів.

x =
x +x +x + +x

n
=

x

n
n i1 2 3 ... ∑ .            (6)

2 варіант (статистична формула):
– коефіцієнт варіації лінійний
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V
d

x
d = * %100 ,                    (7)

– середнє лінійне відхилення d
x x

n

i
�

��
 

означає середній рівень реалізації продукції по 
всіх групах.

На нашу думку, аналіз беззбитковості та АВС 
і XYZ аналіз доцільно провести на основі каль-
куляції хлібобулочних виробів підприємств по 
виготовленню хлібопродуктів, що висвітлена в 
таблиці 2.

Щоб провести аналіз беззбитковості по під-
приємству, вихідну інформацію взяли з кальку-
ляційного документу, що є внутрішньою інфор-
мацією для підприємства.

Згідно цих даних провели розподіл витрат на 
постійні та змінні за методом «абсоршин-кос-
тинг», який вказує, що постійні витрати станов-
лять 40 %, а змінні витрати – 60 %.

Але у калькуляційному документі обов’язково 
повинні бути обсяг даного виду продукції та ціна 
за одиницю продукції. Приклад проведення ана-

лізу беззбитковості на продукцію підприємства 
по виготовленню хлібопродуктів згідно даних 
калькуляції наведений у таблиці 3.

Проведення АВС аналізу здійснювалося в та-
кій послідовності: в калькуляційному докумен-
ті визначається співвідношення числа вартості 
окремої сировини до загальної суми усіх видів 
ресурсів і запасів у вартісному виразі, що затра-
чається на виробництво окремого виду продукції, 
для визначення окремого відсотку. І цей відсо-
ток означатиме класифікацію ресурсів і запасів 
за рівнем цінності. Приклад наведений у такому 
вигляді (табл. 4):

Згідно проведеного АВС аналізу по виготов-
ленню хліба «Деснянський» (форм. 0,66) визна-
чено, що:

– До найбільш вартісних запасів (група А) 
відносяться: сіль – 5,83 % та олія – 5,20 %.

– До звичайно вартісних запасів (група В) від-
носяться: дріжджі – 71,74 % та борошно вищого 
ґатунку – 62,14 %.

– До найменш вартісних запасів (група С) від-
носяться: борошно 2 гатунку – 102,30 %.

Таблиця 2
КАЛЬКУЛЯЦІЯ на хлібобулочні вироби станом на 15 жовтня 2017 р.

№ 
з/п Статті витрат Одиниця 

виміру Ціна
Xліб Деснянський 

форм. 0,66
Хліб Корнинський 

Форм. 0,66
Кіл-ть Сума Кіл-ть Сума

1 Борошно в/г кг 2,625 438 1149,75
2 Борошно 1/г кг 2,458 751,9 1848,17
3 Борошно 11/г кг 2,108 292 615,54
4 Борошно житнє кг 2,108
5 Сіль кг 0,790 10,95 8,65 11,3 8,93
6 Дріжджі кг 5,830 10,95 63,84 15,04 87,68
7 Олія л. 9,500 1,3 12,35 1,3 12,35
8 Цукор кг. 4,670
9 Маргарин 9,000
10 Яйце шт 0,600
11 Масло тваринне кг 30,000
12 Солод 6,670
13 Повидло 6,720
14 Родзинки 22,150
15 Разом сировина та матеріал 1850,13 1957,13
16 Транспортні витрати 5% 92,51 97,86
17 Паливо та електроенергія 601,77 601,77
18 Разом 2544,41 2656,76
19 З/та по розцінкам 148,33 148,33
20 Додаткова з/та 88,99 88,99
21 Всього з/та 237,32 237,32
22 Нарахування на з/ту 37,18% 88,24 88,24
23 Витрати на утрим. обладнання 111,25 111,25
24 Загальновиробничі витрати 148,33 148,33
25 Виробнича собівартість 3129,55 3241,8
26 Адмін. витрати 348,57 348,57
27 Витрати на збут 430,01 513,17
28 Повна собівартість 3908,13 4103,54
29 Прибуток 195,41 195,41
30 Оптова ціна 2,708 4103,54 2,708 4103,54
31 Податок на додану вартість
32 Оптово-відпускна ціна 3,25 3,25
33 Роздрібна ціна
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Таблиця 3
Аналіз беззбитковості на продукцію підприємства по виготовленню хлібопродуктів

Показники
Найменування продукції

Xліб Деснянський 
форм. 0,66

Хліб Корнинський 
Форм. 0,66

Обсяг випікання хлібу (у вартісному виразі), грн. 4103,54 4103,54
Оптова ціна за 1 хліб, грн. 2,708 2,708
Постійні витрати, грн. 1699,58 1738,2
Змінні витрати на одиницю продукції, грн. 0,60 0,63
Змінні витрати за весь обсяг продукції, грн. 2445,86 2602,76
Точка беззбитковості, грн. 804,74 838,20
Беззбитковий обсяг виробництва, грн. 2179,24 2269,85

Таблиця 4
Приклад проведення АВС-аналізу на основі калькуляції

№ 
з/п Статті витрат

Xліб 
Деснянський 
форм. 0,66

Хліб 
Корнинський 
Форм. 0,66

Xліб Деснянський 
форм. 0,66

Хліб Корнинський 
Форм. 0,66

Кіл-ть Сума Кіл-ть Сума Класифікація запасів за методом АВС аналізу
1 Борошно вищ/гат 438 1149,75 62,14 % В
2 Борошно 1/гат 751,9 1848,17 94,43 % С
3 Борошно 2/гат 292 615,54 102,30 С
4 Сіль 10,95 8,65 11,3 8,93 5,83 % А 0,34 % А
5 Дріжджі 10,95 63,84 15,04 87,68 71,74 % В 59,11 % В
6 Олія 1,3 12,35 1,3 12,35 5,20 % А 13,88 % А

Разом сировина та 
матеріал 1850,13 1957,13

49,44 % (за 
середньоарифме-

тичним значенням)

41,91 % (за 
середньоарифме-

тичним значенням)

Таблиця 5
Приклад проведення XYZ-аналізу на основі АВС-аналізу

№ 
з/п Статті витрат

Xліб Деснянський 
форм. 0,66

Хліб Корнинський 
Форм. 0,66

Xліб Деснянський 
форм. 0,66

Хліб Корнинський 
Форм. 0,66

Класифікація запасів  
за методом АВС аналізу

Класифікація запасів  
за методом XYZ аналізу

1 Борошно вищ/гат 62,14 % В 11,49 % Y
2 Борошно 1/гат 94,43 % С 62,58 % Z
3 Борошно 2/гат 102,30 С 47,80 % Z
4 Сіль 5,83 % А 0,34 % А 39,45 % Z 49,60 % Z
5 Дріжджі 71,74 % В 59,11 % В 20,17 % Y 20,47 % Y
6 Олія 5,20 % А 13,88 % А 40,01 % Z 33,45 % Z

Середньоарифметичне 
значення ( x ) 49,44 % 41,91 %

А згідно проведеного АВС аналізу по виготов-
ленню хліба «Корнинський» (форм. 0,66) визна-
чено, що:

– До найбільш вартісних запасів (група А) 
відносяться: сіль – 0,34 % та олія – 13,88 %.

– До звичайно вартісних запасів (група В) від-
носяться: дріжджі – 59,11 %.

– До найменш вартісних запасів (група С) від-
носяться: борошно 1 гатунку – 94,43 %.

Потім визначається середня вартість запасів 
і ресурсів за статистичної формули середньоа-
рифметичної простої з метою застосування цього 
значення для класифікації запасів і ресурсів за 
методом XYZ аналізу:

x =
x

n

∑  – середньоарифметична проста.

де x – відсоток кожної сировини, яка підлягала 
класифікації за видами цінності згідно методу АВС;

n – кількість видів сировини.
А проведення XYZ аналізу здійснювалося із 

застосуванням коефіцієнту варіації, і результати 
його висвітлені в такій таблиці 5.

Згідно проведеного XYZ аналізу по виготов-
ленню хліба «Деснянський» (форм. 0,66) визна-
чено, що:

– До звичайно затребуваних запасів (група Y) 
відносяться: дріжджі – 20,17 % та борошно ви-
щого ґатунку – 11,49 %.

– До найменш затребуваних запасів (група Z) 
відносяться: борошно 2 гатунку – 47,80 %, сіль – 
26,75 % та олія – 26,41 %.

Згідно проведеного XYZ аналізу по виго-
товленню «Корнинський» (форм. 0,66) визна-
чено, що:

– До звичайно затребуваних запасів (група Y) 
відносяться: дріжджі – 20,47 %. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА БЕЗУБІТОЧНОСТИ И ABC И XYZ-АНАЛИЗА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  
КАК ПУТЬ К УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ И ЗАПАСАМИ

Аннотация
На основе калькуляции как исходной информации проводится анализ безубыточности и ABC и XYZ-анализ для эф-
фективного управления ресурсами и затратами. Этот анализ предназначенный для определения объема рациональ-
ного и оптимального использования материальных ценностей, а также уменьшения сроков содержания их на складах, 
в результате чего будет умедлятся их обесценивание – вместе с улучшением оборота материальных и денежных 
ресурсов. Поскольку целями деятельности каждого предприятия являются производство и реализация продукции 
в достаточном объеме с целью увеличения собственных доходов, то руководству нужно осуществлять все для этого 
мероприятия. А именно: сохранение стабильного положения на рынке товаров и услуг вместе с расширением при-
читающейся доли в дальнейшем; укрепление конкурентных преимуществ; сокращение затрат на закупку материаль-
но-технических ресурсов; увеличение объемов продаж товаров в денежном или натуральном виде; выход на новые 
рынки сбыта и т.п. Но именно постановка целей в основном зависит от вида деятельности и маркетинговой стратегии 
каждого предприятия. В первую очередь анализ безубыточности и ABC и XYZ-анализ нужно проводить вместе с раз-
работкой плана маркетинга и поиска резервов для повышения эффективности деятельности каждого предприятия. 
А результаты проведенного анализа безубыточности и ABC и XYZ-анализа позволит руководству установить при-
оритеты сбытовой и снабженческой деятельности, сконцентрировать усилия по направлениям, которые являются наи-
более перспективными и выгодными для предприятия. В этой статье вышеизложенная методика проведения анализа 
безубыточности и ABC и XYZ-анализа четко отражает практику операций связанных с наличием и использованием 
запасов на предприятии согласно определенным нуждам.
Ключевые слова: производство, операционная деятельность, калькуляция, затраты, ресурсы, материалы, товары.

– До найменш затребуваних запасів (група Z) 
відносяться: борошно 1 гатунку – 62,58 %, сіль – 
49,60 % та олія – 33,45 %.

Після проведення ABC і XYZ-аналізу на осно-
ві калькуляції наступним кроком є складання 
матриці АВС – ХYZ [4, с. 82 – 91], що на рис. 1, 
та відображає додаткову характеристику запасів 
за інтенсивністю обігу.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
управління запасами і ресурсами шляхом про-
ведення аналізу беззбитковості, а також ABC і 
XYZ-аналіз на базі первинних документів вну-
трішнього призначення, як калькуляція, сприя-
тиме раціональному та оптимальному викорис-

Xліб Деснянський форм. 0,66 Хліб Корнинський Форм. 0,66 
AX BX CX AX BX CX 
AY BY – 1, 5 CY AY BY – 5 CY 

AZ – 4, 6 BZ CZ – 3 AZ – 4, 6 BZ CZ – 2 
 

танню матеріальних цінностей, зменшить терміни 
утримання їх на складах, після чого уповільню-
ватиметься їх знецінення, а також поліпшить обіг 
матеріальних та грошових ресурсів. Застосуван-
ня калькуляції як внутрішньої документації для 
проведення аналітичних досліджень не лише під-
вищить інформаційну цінність, але й дасть змо-
гу виявляти динаміку здійснення витрат на різні 
періоди, чинників їх виникнення або зростання 
і можливостей їх покриття, а також відобража-
тиме реальний стан ресурсів та їх обіг. В май-
бутньому калькуляції також можуть слугувати 
підприємствам для оперативного та достовірного 
планування потреб у всіх видах ресурсів.

Рис. 1. Матриця АВС – ХYZ
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THE ROLE OF BREAK-POINT ANALYSIS AND ABC & XYZ- ANALYSIS  
AT THE ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF BREAD PRODUCTS  
AS A WAY BEFORE TO RESOURCES AND STOCKS MANAGEMENT

Summary
On the basis of the calculation as the initial information held Break-point Analysis and ABC and XYZ-Analysis for the 
effective management of resources and costs. A this analysis is appointed for determination an amount of rational and 
optimal using of the material resources and also decreased terms of deduction them on the warehouses resulting in a 
slowdown in their depreciation – together with improvement circulation of material and cash resources. Since the goals of 
each enterprise are to produce and sell products in sufficient volume to increase their own revenues, management needs 
to take all the necessary measures. Namely: maintaining a stable position in the market for goods and services, together 
with the expansion of a proper share in the future; strengthening competitive advantage; shortening the cost of the buying 
material-technical resources; increase in sales of goods in cash or in kind; the entering new markets etc. But the goal 
setting depends on the type of activity and marketing strategy of each enterprise. In first turn Break-point Analysis and 
ABC and XYZ-Analysis needed implement together with improvement of marketing plan and search reserves for increase 
effectiveness the each enterprises activities. And the results by implemented Break-point Analysis and ABC and XYZ-
Analysis will allow leaderships to set priorities of the market and supply activities, to concentrate efforts in directions, 
which is most prospective and profitable for the enterprises. In this article was above methods of implementation Break-
point Analysis and ABC and XYZ-Analysis which clearly reflect of practice operations, is connected with availability and 
using reserves on the enterprises according to established needs.
Key words: production, operations, calculation, costs, resources, materials, products.
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Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

В статті обґрунтовано необхідність розробки методичних засад оцінки привабливості регіонів щодо реалізації клас-
терних ініціатив. За-пропоновано алгоритм оцінки привабливості регіонів задля реалізації кластерних ініціатив. Роз-
роблений алгоритм включає п`ять етапів: вибір економічних показників оцінки привабливості регіону, розрахунок 
інтегрального показника, проведення його оцінки та встановлення рейтингу, побудова матриці привабливості регіонів 
щодо реалізації кластерних ініціатив та оцінка галузевої спрямованості регіону для вибору пріоритетності кластерної 
ініціативи. 
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Постановка проблеми. В останні роки регі-
ональний розвиток еконо-міки України відбу-
вається в умовах реформування бюджетної та 
податкової систем. Заходи децентралізації спри-
яють створенню сприятливих умов для підви-
щення ефективності використання в регіональ-
ній економіці сучасних ресурсів, технологій і 
управлінських моделей бізнесу, що забезпечу-
ється реалізацією кластерних ініціатив підтрим-
ки підприємництва. Але нажаль в сучасній еко-
номічній науці не має єдиної методики оцінки 
привабливості регіону для реалізації кластерних 
ініціатив, які є пріоритетними саме для цієї те-
риторіальної одиниці. Тому узагальнення осно-
вних етапів такої оцінки привабливості регіонів 
набуває актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням оцінки конкурентоспроможності та ін-

вестиційної привабливості регіону присвячено 
багато наукових праць сучасних науковців. Так, 
наприклад, Савлук Ольга проаналізувала різні 
існуючі методики оцінки інвестиційної прива-
бливості регіону (рейтинговий метод або шляхом 
визначення інтегральних показників; матричний 
метод) та запропонувала власну методику, яка 
базується на розрахунку інтегрального індексу 
інвестиційної привабливості регіону [1, с. 5-6]. 

Економіст Сумської обласної організації «Всеу-
країнська спілка вчених-економістів» Петровська 
С.А. запропонувала методичний підхід до оцінки 
інвестиційної привабливості регіону на основі по-
будови інтегрального показника та розробила за-
гальну схему побудови інтегральних показників 
інвестиційної привабливості регіону [2, с. 114]. 

Вітчизняні науковці Пригара І. О. та Новико-
ва І. В. проаналізували основні підходи до оцінки 
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інвестиційної привабливості регіону (статистич-
ний, рейтинговий, експертний), визначили їх пе-
реваги та недоліки, а також детально описали 
методику та методологію здійснення оцінки ін-
вестиційної привабливості регіону за рейтинго-
вим підходом [3, с. 125-129]. 

Економіст Завадських Г.М. провела порів-
няльний аналіз описових та рейтингових мето-
дик, вітчизняних підходів та методик західних 
агенцій щодо оцінки інвестиційної привабливості 
регіону. В результаті науковцем було встанов-
лено, що рейтингові методики є більш наочни-
ми в отриманні економічних результатів, але не 
враховують регіонального галузевого аспекту, а 
методики західних агенцій долають цей недолік. 
Також, визначено, що жодна з методик не врахо-
вує повною мірою екологічний складник інвести-
ційної привабливості регіону [4, с. 152-154].

Професор Заблодська І. В. та доцент Сєрє-
бряк К. І. розробили методику оцінки привабли-
вості території у межах регіону в умовах децен-
тралізації за допомогою соціально-економічних 
показників. Також, запропонували орієнтовний 
перелік показників оцінки привабливості терито-
рії – об'єднаної територіальної громади [5]. 

Вітчизняний науковець Захарченко С.В. за-
пропонувала методику оцінки та аналізу конку-
рентоспроможності регіону на основі методології 
фахівців Міжнародного інституту розвитку ме-
неджменту (IMD-Lausanne) [6, с. 44-47]. 

Економіст Романко О. П. виокремив основні 
недоліки в національних підходах та методах 
оцінки конкурентоспроможності регіонів, сфор-
мулював багатокритеріальну класифікацію таких 
методів оцінювання, що може використовуватися 
при регіональному управлінні конкурентоспро-
можністю [7, с. 42-45]. Проведений огляд науко-
вих робіт щодо методичного забезпечення оцінки 
конкурентоспроможності та інвестиційної прива-
бливості регіону, дозволяє зробити висновок, що 
існуючі методики не дозволяють в комплексі оці-
нити можливість реалізації пріоритетної клас-
терної ініціативи в певному регіоні України.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розробці алгоритму оцінки при-
вабливості регіонів для реалізації пріоритетних 
кластерних ініціатив для певних територіальних 
одиниць.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методичні засади оцінки привабливості регіонів 
України щодо реалізації пріоритетних кластер-
них ініціатив, на нашу думку, повинні врахо-
вувати рівень соціально-економічного розвитку 
регіону за інтегральним показником та галузе-
ву спрямованість його території. Тому, безпо-
середньо алгоритм оцінки привабливості регіо-
нів України для реалізації кластерних ініціатив 
може складатися з п’яти етапів. Зміст цих кроків 
полягає в наступному.

Етап 1. Визначення економічних показників, 
які характеризують привабливість регіону за 
методом аналізу ієрархій (МАІ). В рамках цього 
етапу необхідно обрати регіональних експертів 
з представників бізнесу, місцевих органів вла-
ди, органів фіскальної служби, фінансової сфери 
та фахівців економічних вищих навчальних за-

кладів регіону. Надалі експерти оцінюють важ-
ливість економічних показників за шкалою, роз-
робленою Т. Саати.

За результатами проведено анкетування екс-
пертів були окреслені основні показники еко-
номічного розвитку регіону, які можуть впли-
вати на його схильність до створення кластерів 
(табл. 1). Надалі обрані економічні показники 
попарно співставляються з метою визначення 
їх пріоритетності та вагомості для подальшої 
оцінки схильність регіону до утворення підпри-
ємницьких кластерів. 

Вибір наведених показників обумовлено на-
ступними твердженнями. Задля здійснення ефек-
тивної економічної діяльності підприємницького 
кластеру, насамперед, важливо в якому еконо-
мічному регіоні від буде існувати. Узагальнюю-
чим показником, який характеризує рівень роз-
витку економіки регіону, є валовий регіональний 
продукт (ВРП) як в загальному обсязі, так і на 
1 особу в регіоні.

Зростання кількості малих підприємств та 
фізичних осіб – підприємців сприяє появі біль-
шої кількості суб’єктів господарювання, які мо-
жуть бути потенційними учасниками кластерних 
об’єднань. Паралельно доцільно проаналізувати 
в динаміці обсяги реалізації представників мало-
го бізнесу і наявність прибуткових підприємств 
в регіоні, що забезпечить використання власних 
джерел фінансування при здійсненні господар-
ської діяльності в структурі підприємницького 
кластеру. Фактором, який здійснює зворотній 
ефект, є наявність та збільшення в динаміці 
збитків підприємств регіону, в тому числі і у 
представників малого бізнесу. Рівень безробіття 
свідчить про ступень зайнятості населення ре-
гіону. Зростання рівня безробіття, з однієї сто-
рони, є негативним фактором розвитку економі-
ки регіону, а з другої сторони, спостерігається 
зростання незайнятого населення, яке є потенці-
алом для створення приватних підприємців, які 
можуть бути учасниками кластерних об’єднань. 
Таке ствер-дження підтверджується напрямом 
бюджетної політики щодо фінансування фонду 
соціального страхування на випадок безробіття 
стосовно надання безробітним додаткової про-
фесійної освіти.

В рамках бюджетного фінансування ФСС на 
випадок безробіття організовують курси за на-
прямом «Бізнес-планування суб’єктів господарю-
вання». За період проходження курсів безробітні 
обирають напрям власної діяльності, розробля-
ють бізнес-план і після закінчення програми на-
вчання реєструються приватними підприємцями. 
Джерелом фінансування бізнесу приватного під-
приємства в даному випадку є сума допомоги по 
безробіттю, яка виплачується загальною сумою 
одноразово. Тому динаміку зміни рівня безробіт-
тя в регіоні доцільно розглядати в контексті з 
динамікою кількості приватних підприємців, які 
можуть бути потенційними учасниками кластер-
ного об’єднання. 

Задля забезпечення достовірності судження 
експертів в ході аналізу необхідно розраховува-
ти індекси відповідності для кожного результату 
оцінки. На нашу думку, якщо визначений по-
казник достовірності (ВВ) менше 15%, то твер-
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Таблиця 1
Результати обробки анкетних даних щодо вибору показників оцінки  

схильності регіону до утворення підприємницьких кластерів
Код параметра Параметри

А1 ВРП
А2 ВРП на 1 особу за регіонами України
А3 Кількість малих підприємств
А4 Кількість фізичних осіб-підприємців

А5 Обсяги реалізації продукції (робіт, послуг) суб’єктами малого бізнесу в загальному обсязі 
кожного регіону 

А6 Обсяги реалізації продукції (робіт, послуг) приватними підприємцями в загальному обсязі 
кожного регіону

А7 Чисті прибутки підприємств за регіонами України
А8 Чисті прибутки малих підприємств за регіонами України 
А9 Збитки підприємств за регіонами України
А10 Збитки малих підприємств за регіонами України
А11 Зареєстроване безробіття населення за регіонами 
А12 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб'єктами господарювання за регіонами
А13 Середня заробітна плата за регіонами
А14 Обсяг реалізованої інноваційної продукції за регіонами
А15 Кількість зайнятого населення за регіонами України

дження експертів можна вважати достовірними. 
Крім того, необхідно розраховувати середнє зна-
чення ваги кожного показника, і при умові що 
воно нижче 5%, визначений показник майже не 
впливає на схильність регіону до утворення під-
приємницьких кластерів. За результатами аналі-
зу можливо відокремити економічні показники, 
вага яких більше 5%, на підставі яких в подаль-
шому можливо розрахувати інтегральний індекс 
схильності регіонів до реалізації кластерних 
ініціатив (ІСкл). До таких показників експерти 
віднесли: 1) обсяги реалізації продукції (робіт, 
послуг) суб’єктами малого бізнесу в загальному 
обсязі кожного регіону; 2) обсяги реалізації про-
дукції (робіт, послуг) приватними підприємцями 
в загальному обсязі кожного регіону; 3) кількість 
фізичних осіб-підприємців; 4) кількість малих 
підприємств; 5) чисті прибутки малих підпри-
ємств за регіонами України; 6) чисті прибутки 
підприємств за регіонами України; 7) збитки 
малих підприємств за регіонами України; 8) за-
реєстроване безробіття населення за регіонами; 
9) ВРП на 1 особу за регіонами України; 10) збит-
ки підприємств за регіонами України; 11) ВРП.

Етап 2. Розрахунок інтегрального показника 
оцінки привабливості регіонів щодо кластеріза-
ції. Інтегральні індекси ІАмп та ІСкл пропонуємо 
розраховувати за допомогою методу таксономії. 
Головною метою використання методу таксономії 
є отримання інформації про наявність або від-
сутність однорідності в досліджуваній сукупності 
об’єктів, про певні локальні згущення або роз-
рідження і навіть «вільні простори» у цій сукуп-
ності точок-об’єктів.

Таксономічний показник може набувати зна-
чення в інтервалі [0; 1] та має при цьому таку 
інтерпретацію: окремий об’єкт (процес) у дано-
му періоді тим більше розвинутий, чим ближче 
значення узагальнюючого показника до одиниці. 
З його допомогою можна оцінити досягнутий у 
деякий період або момент часу «середній» рівень 
значення ознак, що характеризують явище чи 

процес [8, с. 79]. Побудова таксономічного показ-
ника починається з формування матриці спосте-
режень (Х). Елементи матриці – це показники, 
виражені в спеціальних ознаках в одиниці ви-
міру. Для проведення подальших розрахунків 
необхідна стандартизація, яка дозволяє звести 
значення показників з різними одиницями ви-
міру до безрозмірної величини, тобто вирівняти 
значення ознак. 

Етап 3. Оцінка інтегрального показника регіо-
ну (di), визначення його рейтингу та відповідності 
до одної із трьох груп схильності. Процес групу-
вання регіонів для отримання матриці привабли-
вості здійснюється відповідно до рівнів ІАмп та 
ІСкл для кожного регіону. На основі отриманих 
значень таксономічного показнику проводиться 
групування об’єктів аналізу (регіонів) відповідно 
до середнього (еталонного) значення інтегрально-
го показнику (d-середнє). 

Нами пропонується виокремлювати 2 групи 
регіонів за рівнем активності малого підприємни-
цтва: групу з відносно високою активністю МП, 
якщо di більше, ніж d-середнє значення та групу 
регіонів з відносно низькою активністю МП, якщо 
di менше, ніж d-середнє значення. Виокремлен-
ня трьох груп за рівнем схильності до утворен-
ня підприємницьких кластерів відбувається за 
такою схемою, що наведена в запропонованому 
алгоритмі [8, с. 79–81]. Визначений інтегрований 
показник для кожного регіону співставляється з 
середнім (еталонним) зна-ченням по Україні і у 
відповідності до його значення регіон можна від-
нести до одної з трьох груп:

І група – якщо i id d� �10% , то регіон відно-
ситься до групи «високої схильності»;

ІІ група – якщо i id d� �10% , то регіон відно-
ситься до групи «помірної схильності»;

ІІІ група – якщо id -10%≤ id ≤ id +10%, то ре-
гіон відноситься до групи «низької схильності». 

Етап 4. Побудова матриці привабливості ре-
гіонів для реалізації кластерних ініціатив та 
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інтерпретація її даних. При побудові матриці 
пропонуємо виокремлення двох груп регіонів 
за індексом активності МП (відносно висока та 
відносно низька активність) та трьох груп за 
індексом схильності до розвитку підприємниць-
ких кластерів (висока, помірна та низька схиль-
ність). Регіони, які потрапляють до елементів 
матриці, що окреслені ознаками помірної та ви-
сокої схильності до розвитку підприємницьких 
кластерів (це чотири з шести квадрантів – 3, 4, 
5, 6), найбільш привабливі для реалізації клас-
терних ініціатив. При цьому регіони, які потра-
пляють у квадранти, виокремлені ознакою від-
носно низької активності МП (квадранти 4 та 6), 
визнаються такими, що потребують додаткової 
підтримки держави.

Етап 5. Виявлення галузевої специфіки регі-
ональної економічної системи. Метою виявлення 
галузевої специфіки регіональної економічної 
системи є з’ясування додаткового стимулу для 
подальшого розвитку підприємницького клас-
теру тієї чи іншої галузевої спрямованості, ро-
зуміння перспектив «вбудованості» конкретного 
кластеру в існуючу структуру економічної ді-
яльності в регіоні.

При формуванні галузевих пріоритетів під-
приємницьких кластерів необхідно оцінити дина-
міку ключових показників спеціалізації регіону 
та проявів галузевої локалізації, оскільки збіль-
шення значення таких показників в динаміці 
свідчить про подальші перспективи росту клас-
терів, а зниження – про можливу необхідність 
розширення асортименту продукції, що випуска-
ється, необхідність модернізації виробництва чи 
про слабку перспективність розвитку кластеру 
даної галузі в майбутньому.

Задля оцінки галузевої спрямованості регіо-
нів з метою реалізації кластерної ініціативи саме 
визначеної галузі пропонуємо використати три 
коефіцієнти (Кі): локалізації галузі на території 
регіону, коефіцієнт душового виробництва, коефі-
цієнт спеціалізації регіону [9, с. 110]. Якщо Кі=1, 
це вказує на рівномірну концентрацію галузі у 
регіоні. Якщо Кі>1, то йдеться про вищу, ніж се-
реднє значення, концентрацію промисловості на 
території, і така концентрація тим більша, чим 

більше значення. Високе значення коефіцієнта 
свідчить про те, що галузь, яка досліджується, є 
галуззю спеціалізації регіону. 

Коефіцієнт локалізації (Кл) розраховується 
як відношення питомої ваги галузі в структурі 
виробництва регіону до питомої ваги тієї самої 
галузі в країні. Розрахунки можуть бути зробле-
ні на основі обсягу виготовленої продукції, осно-
вних виробничих фондів, чисельності основного 
персоналу, продуктивності праці, фондовіддачі, 
інвестицій в основний капітал, іноземних інвес-
тицій, експорту та імпорту. 

Коефіцієнт душового виробництва (Кдв) об-
числюється як відношення питомої ваги галузі 
регіону у відповідній галузі країни до питомої 
ваги населення регіону в населенні країни. Про-
те, Васильєв А.М. пропонує, і ми з цим погоджу-
ємось, замість показника чисельності усього на-
селення використовувати показник чисельності 
економічно активного населення, що є логічним, 
так як обсяги виробництва промисловості забез-
печуються, в першу чергу, економічно активним 
населенням; до того ж це знизить вплив рівня 
економічної активності в регіоні на значення ко-
ефіцієнту [9, с. 120]. 

Коефіцієнт спеціалізації регіону (Кс) у да-
ній галузі визначається як відношення питомої 
ваги регіону в країні по даній галузі до питомої 
ваги регіону в країні по всім галузям промис-
ловості [9, с. 127].

Висновки з проведеного дослідження. Запро-
понований алгоритм оцінки привабливості регіо-
нів задля реалізації кластерних ініціатив надасть 
можливість створювати підприємницькі класте-
ри пріоритетних галузей на регіональному рівні. 
Функціонування таких господарських одиниць 
забезпечить не тільки бажані структурні зміни 
в регіональній економіці, але й підвищення кон-
куренції, розвиток інноваційних технологій. Крім 
того ефективна господарська діяльність таких 
об`єднань є стимулом регіонального розвитку 
економіки, що безпосередньо впливає на вирі-
шення проблем зайнятості населення, зростан-
ня рівня заробітної плати, наповнення бюджетів 
різних рівнів та реалізацію різних соціальних 
програм тощо.
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Запропоновано модель формування маркетингової стратегії в розрізі системи конкурентних переваг підприємства. 
Модель базується на визначенні особливостей процесу стратегічного планування діяльності аграрного підприємства 
на ринку. При формуванні конкурентних переваг аграрне підприємство має використовувати маркетинговий потенціал 
враховуючи сучасні українські реалії та адаптувати виробничий потенціл до умов ділового середовища.
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Постановка проблеми. Сільськогосподарські 
підприємства в країнах, що розвиваються, пра-
цюють в умовах нестабільної конкуренції, які 
вимагають впровадження науково обґрунтованих 
підходів до управління конкурентоспроможніс-
тю. Розглядаючи існуючі ринкові відносини, що 
характеризуються зростаючою конкуренцією, 
обмеженою фінансовою підтримкою виробників, 
невизначеністю та мінливістю політичних, еконо-
мічних та соціальних факторів, головним завдан-
ням аграрних підприємств є прийняття ефек-
тивних управлінських рішень для формування 
відповідних конкурентних переваг з метою за-
безпечення стабільного конкурентного станови-
ща підприємства.

Особливу увагу цій проблемі приділяють ві-
тчизняні та зарубіжні вчені такі, як Портер М., 
Довго Л., Ж-Ж. Ламбен, Балабанова Л., Вой-
чак А., Герасимчук В., Кирієнко А., Клименко С., 
Фатхутдінов Г. та інші. У цих роботах розгля-
даються теоретичні основи стратегічного управ-
ління маркетингом, класифікація маркетингових 
стратегій, методологічні підходи до формування 
маркетингової стратегії. 

Постановка завдання. Основним завданням 
статті є обґрунтування теоретико-методологіч-
них засад розробки маркетингової стратегії та 
визначення практичних рекомендації щодо фор-
мування конкурентних переваг аграрного під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність підприємства проявля-
ється в умовах конкуренції та через конкурен-
цію, яка в свою чергу є головним інструментом 
регулювання ринкової економіки і важливою 
частиною ринку. 

Конкуренція (від лат. сoncurere – зіштовху-
юсь) – економічний процес взаємодії, взаємо-
зв’язку і боротьби між підприємствами, що ви-
ступають на ринку з метою забезпечення кращих 
можливостей збуту своєї продукції, задоволення 
різноманітних потреб покупців і одержання най-
більшого прибутку [1, с. 6].

Конкурентоспроможне аграрне підприємство 
повинно не тільки перевершувати своїх конку-

рентів з точки зору більш ефективного вико-
ристання внутрішнього потенціалу, але також 
мати гнучку, адаптивну систему реагування на 
зовнішні можливості та загрози. Тому маркетин-
гова стратегія компанії повинна орієнтуватися 
на максимальну та своєчасну адаптацію своїх 
операцій до динамічного маркетингового серед-
овища з метою досягнення стратегічних цілей. 
Це філософія бізнесу підприємства в орієнтації 
на ринок і, відповідно, основний напрямок зосе-
редження зусиль.

Мета конкурентної стратегії – забезпечити 
перевагу на ринку відносно активних конкурен-
тів. Вона ґрунтуються на результатах конкурент-
ного аналізу, який включає аналіз конкурентної 
ситуації на ринку та оцінку переваг компанії та 
її основних конкурентів.

Сільськогосподарські підприємства функціо-
нують в досить непростій ситуації. Ринок висуває 
багато вимог щодо продукції, тому аграрним то-
варовиробникам доводиться самостійно оцінюва-
ти важливість таких параметрів, як якість, ціна, 
швидкість поставки і маркетингова гнучкість. 
Вони змушені самостійно шукати рішення для 
задоволення цих параметрів, проте інколи вимо-
ги грають проти підприємства, тобто їх втілення 
є неефективним, наприклад поставки екологічно 
чистої продукції за низькою ціною, мінімальною 
ціною при розширеному товарному асортименті і 
високій швидкості поставки. 

Вирішувати ці питання аграрному підприєм-
ству доводиться за рахунок формування ефек-
тивної системи управління, що забезпечить 
відповідність сільськогосподарського виробни-
цтва маркетинговим вимогам і підвищуватиме 
їх конкурентоспроможність. Тому вибір конку-
рентної стратегії полягає в пошуку ефективно-
го способу задоволення вимог ринку аграрним 
підприємством. 

При цьому основним фактором впливу на 
конкурентоспроможність аграрного підприємства 
є ринок з реальними споживацькими потребами, 
задовольнити які воно може, здійснюючи вироб-
ництво відповідної продукції та сформувавши 
налагоджену систему постачання та збуту. 
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У виборі маркетингової стратегії важливо не 
тільки визначити конкурентні переваги, а й збе-
регти та утримати їх у довгостроковій перспек-
тиві. Збереження переваг вимагає, щоб їх джере-
ла були розширені та стійкі. Крім того, підтримка 
переваг вимагає, щоб підприємство враховувало 
тенденції галузі та ринку, на якому діє. Оскільки 
переваги, які були в тренді в минулих періодах, 
уже не є дієвими за сучасних умов. 

Дослідження різних видів маркетингових 
стратегій, враховуючи використання кожної з 
них, дозволяють визначити загальні закономір-
ності їх формування. Проте, неможливо побу-
дувати ідеальну, узагальнюючу стратегію для 
всіх підприємств. Кожне підприємство, навіть 
однієї галузі, є унікальним, оскільки залежить 
від позицій на ринку, його потенціалу, динаміки 
розвитку, поведінки конкурентів, особливостей 
продукції, що виробляється, стану економіки, 
соціального середовища та багатьох інших фак-
торів [2, с. 21]. 

При розробці управлінських рішень щодо до-
сягнення підприємством конкурентних переваг 
слід обов'язково враховувати структуру галузі, 
до якої належить підприємство. Сільське госпо-
дарство є практично найбільш конкурентною га-
луззю, невеликі сільськогосподарські виробники 
не в змозі впливати на ринкові ціни, на відміну 
від агрохолдингів. Інші особливі фактори, такі як 
природні умови, наявність земельних ресурсів 

не мають такого впливу при виборі конкурент-
ної поведінки підприємства. У зв'язку з цим, іс-
нуючий для підприємств інших галузей інстру-
ментарій досягнення конкурентних переваг, не 
може бути використаний сільськогосподарським 
підприємством. Тому для сільськогосподарських 
підприємств особливо важливо обирати комп-
лексний та систематичний підхід до формуван-
ня конкурентних переваг, задіяти всі стратегічно 
важливі рівні організації виробничого процесу та 
максимізувати їх ефективність

Враховуючи особливості уже існуючих стра-
тегій та з метою вдосконалення процесу роз-
витку маркетингових стратегій, пропонується 
модель формування маркетингової стратегії 
підприємства (рис. 1). Ця модель запропонована 
для використання у процесі стратегічного пла-
нування маркетингової діяльності на аграрних 
підприємствах.

Характерна особливість цієї моделі така, що 
її пропонується використовувати для розгляду 
системи формування маркетингових стратегій з 
метою комплексного підходу до формування кон-
курентних переваг на трьох рівнях стратегічного 
маркетингу: корпоративному, функціональному 
та інструментальному. Відповідно, формування 
маркетингових стратегій також має відбуватися 
на трьох етапах.

Таким чином, розробка комплексних марке-
тингових стратегій на корпоративному, функціо-

Рис. 1. Модель формування маркетингової стратегії підприємства
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нальному та інструментальному рівнях стратегіч-
ного маркетингового планування є характерною 
особливістю застосування моделі маркетингової 
стратегії у формуванні переваг підприємства та 
плануванні маркетингової діяльності для їх до-
сягнення.

Так як виробнича діяльність аграрного під-
приємства в сучасних умовах залежить від 
того, наскільки успішно вирішуються пробле-
ми, пов’язані з конкурентоспроможністю про-
дукції, що випускається, то тільки вирішивши 
цю проблему, підприємство може ефективно 
функціонувати і розвиватися в ринковому се-
редовищі [4, с. 131].

Для забезпечення власної ринкової «ніші» 
аграрні товаровиробники повинні правильно 
здійснити стратегічний вибір з урахуванням як 
внутрішніх резервів підвищення конкуренто-
спроможності підприємства, а саме раціональне 
використання ресурсного потенціалу, модерніза-
ція діючих виробничих потужностей, адаптуван-
ня до економічних змін на ринку знань та нави-
чок управлінського персоналу, зниження витрат 
на матеріали, комплектуючі та сировину, підви-
щення якості продукції до вимог міжнародних 
стандартів, розширення товарного асортименту, 
оптимізація структури управління та методів 
управління, використання інноваційних техноло-
гій вирощування та зберігання продуктів аграр-
ного виробництва тощо. Так і зовнішніх резервів, 

що пов’язані з розвитком маркетингової діяль-
ності (реклама, ефективні комунікації зі спожи-
вачами, постачальниками матеріалів), моніторинг 
змін зовнішнього середовища як на державному 
так і на міжнародному рівні тощо. 

Тобто, маркетингові зусилля, які застосову-
ються для досягнення конкурентних переваг, по-
винні бути систематизовані та злагоджені. Адже, 
неможливо досягнути результату роблячи ак-
цент лише на одній зі сфер чи ланок.

Висновки з проведеного дослідження. Ви-
рішальними факторами успішного формування 
конкурентних переваг є розробка та реалізація 
ринкової орієнтації маркетингової стратегії, 
здатної адаптуватися до зовнішніх змін. При 
формуванні переваг, розробці маркетингової 
стратегії та її реалізації необхідно враховува-
ти особливості національної економіки, това-
рів, ступінь конкуренції на ринку, виробничі 
потужності та розміри. Тому існує нагальна 
потреба у адаптації існуючих маркетингових 
стратегій до сучасного ділового середовища 
підприємств на національному ринку. У зв’язку 
з цим пропонується модель процесу форму-
вання маркетингових стратегій на підприєм-
стві. Таку модель можна використовувати для 
створення системи маркетингових стратегій на 
трьох типах стратегічного маркетингу з ура-
хуванням корпоративного, функціонального та 
інструментального рівнів.
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Постановка проблеми. Теорія управління під-
приємством сьогодні характеризується зміною 
загальної парадигми управління. Успіх діяль-
ності всієї організації залежить від персоналу, 
який сьогодні починає розглядатися як осно-
вний ресурс фірми. Також збільшується увага 
до стратегічних питань управління діяльністю 
організацій. Перехід до ринкової економіки сут-
тєво підвищує роль добору персоналу, оскільки 
саме робітники підприємства, їх високий профе-
сіоналізм, творчий потенціал та майстерність за-
безпечують необхідне зростання продуктивності 
праці, якості послуг та продукції підприємства, а 
відповідно і досягнення цільових, господарських 
та фінансових показників діяльності. Тому запо-
рукою високих результатів підприємницької ді-
яльності, конкурентоспроможності та динамічно-
го розвитку. 

Однією з серйозних проблем у сфері залу-
ченя персоналу на сьогоднішній день є застарі-
лість загальновідомого стандартизованого мето-
ду проведення співбесіди, а саме недосконалість 
формулювань питань, що використовують мене-
джери з персоналу більшості вітчизняних орга-
нізацій та рекрутери кадрових агенцій, при про-
веденні співбесід з кандидатами. Отже, як ми 
бачимо проблема вдосконалення професійного 
добору кадрів має велике значення не лише для 
кожного підприємства окремо, а й для держави 
в цілому.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування науково-теоретичних засад вдо-
сконалення HR-технологій залучення персоналу 
на підприємстві.

Сучасний етап розвитку України пов’язаний 
із необхідністю формуванням ефективної еконо-
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мічної системи. Істотним чинником забезпечення 
ефективної діяльності, високої конкурентоспро-
можності, сталого економічного розвитку є наяв-
ність на підприємстві людських ресурсів, здатних 
професійно вирішувати поставлені цілі та визна-
ченні завдання, тому першочерговим завданням 
керівництва підприємств і відділів управління з 
персоналу стає пошук і утримання професійних і 
креативних співробітників. На даний момент фа-
хівці пропонують масу різних варіантів підбору 
персоналу. Вибір того чи іншого підходу зале-
жить від багатьох факторів, починаючи від за-
гальної чисельності співробітників і закінчуючи 
професіоналізмом менеджера [1]. Для того, щоб 
правильно підібрати персонал, кадрова служ-
ба має вибрати раціональну технологію відбору 
персоналу і застосовувати всі необхідні методи 
перевірки кандидатів на посаду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах формування ринкової еконо-
міки та підвищення економічної ефективності ді-
яльності підприємств важливого значення набу-
ває комплексний процес управління персоналом, 
який включає в себе такі складові як моніторинг 
потреби організації в персоналі, найм, підбір, ви-
вільнення, розвиток, оцінка, атестація персоналу. 
Особливу увагу фірми приділяють процесу підбо-
ру персоналу, адже від того наскільки раціональ-
но укомплектована організація персоналом зале-
жить її ефективність, конкурентоспроможність 
та прибутковість на ринку товарів та послуг [2].

Найбільш важливою складовою частиною най-
му працівників є професійний відбір, який в зна-
чній мірі визначає результативність управління 

персоналом. Тому в сучасних організаціях, як 
правило, відбору персоналу надається належна 
увага. Об'єктивне рішення про вибір, в залежнос-
ті від обставин, може ґрунтуватися на створенні 
враження про кандидата, рівня його професій-
них навичок, досвіду попередньої роботи, особис-
тих якостях. Якщо посада відноситься до таких, 
де визначальним фактором є технічні знання, то 
найбільш важливе значення будуть мати освіта і 
попередня наукова діяльність [4, c. 150].

Пошук і набір кадрів – це перший і один з 
найбільш важливих етапів у загальному циклі 
руху персоналу на підприємстві. Знання HR-
менеджером ефективних технологій підбору 
персоналу дозволяє створити сильну згуртовану 
команду співробітників, спільна діяльність яких 
проходить в рамках корпоративної культури і 
спрямована на продуктивну роботу з метою до-
сягнення поставлених керівництвом підприєм-
ства цілей. Процес підбору працівників має свою 
специфіку, проте це не заважає виділити основні 
його етапи, яких працівники служби персоналу 
або окремі посадові особи повинні здебільшого 
дотримуватися, рисунку 1 [3]. 

Помилки, які здійснюються на етапі підбору 
можна усунути шляхом чесного і відкритого обго-
ворення з кандидатами всіх можливих сценаріїв 
розвитку подій. Менеджер по персоналу має за-
здалегідь розрахувати потенційний ризик і мати 
запасного кандидата, який у разі потреби зможе 
зайняти вакантне місце. Для того щоб політика 
організації в області підбору та відбору персо-
налу була ефективною, а працівники повністю 
відповідали за своїми професійними, діловими і 

особистісним якостям встановле-
ним вимогам, необхідний комплек-
сний підхід. Рекрутеру потрібно 
володіти всім наявним арсеналом 
пошуку потрібних працівників і 
використовувати його в залежнос-
ті від конкретного завдання. Існує 
чотири основних методи підбору 
персоналу, вони мають свої пере-
ваги і недоліки та застосовується 
в залежності від цілей підприєм-
ства (таблиця 1) [7].

Для кожного підприємства най-
кращими є саме ті методи підбору 
персоналу, які сприятливі в його 
умовах. Рішення залишається за 
фахівцями HR-служби, але, щоб 
воно було вірним і обґрунтованим, 
необхідно володіти всім набором 
прийомів і інструментів, що до-
зволяють підібрати високопрофе-
сійних і успішних співробітників. 
Серед методів підбору персоналу, 
які на даний час є найпоширені-
шими та міцно увійшли у щоденну 
роботу HR-менеджерів, доцільно 
виділити: 

1) Рекрутинг – підбір кадрів 
серед претендентів, які зайняті 
пошуком роботи. За допомогою 
рекрутингу зазвичай набирають 
співробітників середньої та ниж-
чої ланки. Рис. 1. Етапи залучення персоналу на підприємстві

 

Етапи залучення персоналу 

1 етап: Визначення потреби в нових 
працівниках (основна, додаткова) 

 

2 етап: Визначення вимог до кандидата 
(професійні, особисті) 

 

3 етап: Пошук і залучення кандидатів на 
вакантну посаду 

 

4 етап: Збір інформації про кандидатів: 
розглядання резюме, анкети, інтерв’ю по 

телефону 

5 етап: Оцінювання кандидатів на вакантну 
посаду за допомогою традиційних і 

нетрадиційних методів підбору персоналу 
 

6 етап: Прийняття рішення 
про заповнення вакансії 

Працевлаштування, 
ознайомлення з посадою, 

адаптація 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 49

4 (26), November 2019

Таблиця 1
Класифікація підбору персоналу на підприємстві

Різновиди 
підбору 

персоналу
Особливості застосування Переваги Недоліки

Масовий підбір Застосовується, коли 
потрібно знайти, підібрати 
і найняти велику кількість 
співробітників одночасно 

– широке охоплення аудиторії; 
– велика кількість кандидатів; 
– можливість для організації 
скорочення витрат на персонал. 

– масовий підбір є 
трудомістким; 
– характеризується високою 
плинністю кадрів 

Зовнішній підбір Реалізовується завдяки 
кадровим агентствам та 
центрам зайнятості 

– ширші можливості вибору; 
– менша загроза виникнення 
інтриг всередині підприємства; 
– прийом на роботу покриває 
абсолютну потребу в кадрах 

– більш високі витрати на 
залучення кадрів; 
– тривалий період адаптації; 
– блокування можливостей 
службового зростання для 
працівників організації 

Внутрішній 
підбір

Здійснюється всередині 
підприємства за 
допомогою відділу кадрів 

– низькі витрати на залучення 
кадрів; 
– швидке заповнення вільної 
штатної посади, без тривалої 
адаптації; 
– покращує моральний дух 
у працівників, які отримали 
підвищення. 

– можлива поява 
напруженості або 
суперництва в колективі 
у разі появи кількох 
претендентів на посаду 
керівника; 
– знижується ймовірність 
запровадження нововведень. 

Дистанційний 
відбір

Використовуються сучасні 
інформаційні технології, 
різні канали зв'язку, 
інтернет 

– дистанційна співбесіда 
дозволяє швидко здійснити 
первинний відбір; 
– скорочення часу на 
організацію співбесід. 

– відсутність особистого 
спілкування, рекрутеру 
необхідно розпізнавати по 
голосу настрій людини, 
його реакцію на питання, 
звертати увагу на ознаки 
невпевненості, брехні, 
запальності. 

2) Executive search – застосовується для під-
бору рідкісних спеціалістів і менеджерів вищої 
ланки. В даному випадку розглядаються канди-
датури не тільки тих, хто шукає роботу, але і 
працюючих фахівців. 

3) Head hunting – використовуються віднос-
но рідко і полягають у вербуванні фахівців, що 
працюють в інших компаніях. Цей прийом засто-
совують, якщо мова йде про професіоналів, що 
володіють рідкісною спеціальністю, або винятко-
вим рівнем майстерності. 

4) Прелімінарінг – особливість методу по-
лягає в тому, щоб залучати до роботи здібних 
студентів і молодих фахівців після закінчення 
навчання з перспективою подальшого працев-
лаштування [3]. 

На даний час не існує універсального мето-
ду підбору персоналу. Тому при виборі методу 
пошуку необхідно виходити з позиції і посади, 
з положення справ підприємства, з терміновості 
вакансії і ситуації на ринку праці. Серед най-
більш перспективних методів формування тру-
дового колективу доцільно виділити такий метод 
як прелімінарінг. Незважаючи на те, що він є до-
сить трудомістким, так як підприємство отримує 
не підготовленого фахівця зі сформованими до-
свідом і навичками, а новачка, якого необхідно 
навчати і контролювати, якщо на підприємстві 
якісно вибудувана система адаптації і навчання, 
прелімінарінг – це ефективний спосіб підшукати 
лояльних молодих співробітників, які оновлять 
усталений колектив. 

Все більш поширенішими стають нестандарт-
ні методи підбору персоналу, які передбачають 
проведення не зовсім звичайної співбесіди з пре-
тендентом. Такі методи мають свої особливості та 
умови застосування (таблиця 2).

Нетрадиційні методики дозволяють оцінити 
гнучкість мислення кандидата, перевірити його 
кмітливість, оцінити здібності до творчості, наре-
шті, перевірити його вміння працювати під тис-
ком, що важливо в умовах бізнес-конкуренції. 
Перше місце за популярністю займає метод стре-
сового інтерв’ю, його іноді називають шоковим, 
що в більшій мірі відображає сутність підходу. 
Мета стресового інтерв’ю – визначити стресос-
тійкість кандидата. Відповідно необхідність його 
використання може бути виправдана при підборі 
працівників на певні вакансії: касири, операціо-
ністи в банках, пожежні, співробітники міліції, і 
навіть фахівці з персоналу. Для виявлення стій-
кості до стресу кандидата для нього створюють 
стресові умови і спостерігають, як він буде на 
них реагувати. Найбільш поширеними методами 
проведення подібного роду співбесід є наступні: 

1. Перехресне опитування. Кандидата опиту-
ють не один, а одночасно два або більше співро-
бітника кадрової служби. Примітним є той факт, 
що вони задають питання, різні за формою, 
але однакові за змістом. Метою такого способу 
проведення інтерв’ю є уточнення відповідей, в 
яких претендент може говорити неправду. При 
повторному уточнення такої відповіді беруть 
інтерв’ю непомітно для себе може сказати інфор-
мацію, відповідає дійсності. 

2. Уточнюючі питання. Інтерв’юер ставить 
значну кількість уточнюючих питань, цікавить-
ся незначними деталями з біографії кандидата. 
Подібна бесіда може тривати кілька годин. Така 
тактика може втомити навіть підготовленої лю-
дини. В основному, даний спосіб застосовується 
до кандидатів на керівні посади. 

3. Стресовою є ситуація, при якій кандидата 
під час інтерв’ю поміщають в свідомо незруч-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ50

4 (26), листопад 2019

Таблиця 3
Характеристика етапів підбору персоналу

Назва етапу Характеристика
Попередня бесіда Основна мета – оцінка рівня освіченості претендента, його зовнішнього вигляду і 

визначальних особистісних якостей. Як правило попередню бесіду проводить лінійний 
менеджер або менеджер по персоналу

Заповнення
бланка-заяви,
анкетування

Претенденти, які пройшли попередню бесіду, мають заповнити бланк заяви і анкету. 
У анкеті запитується інформація, яка впливає на продуктивність майбутньої роботи 
претендента. Запитуються дані з минулої роботи і складу розуму, щоб провести на основі 
цих даних психометричну оцінку кандидата

Інтерв’ю Метою цієї бесіди є не тільки відбір кандидатів на посаду, а й реклама організації шляхом 
переконання співрозмовника у значимості і особливості пропонованої роботи. Існує 
декілька типів інтерв’ю: за попередньо розробленою схемою; слабоформалізовані і вільні 
бесіди не за схемою

Тест Це зразок поведінки людини, джерело інформації, яка може надати відомості про 
професійні здібності та вміння претендента на посаду. Тестування допомагає сформувати 
думку про здатність претендента до його професійного та посадового зростання, специфіки 
мотивації, особливості стилю діяльності. Тести можуть перевіряти розумові здібності, рух 
та фізичні можливості, оцінювати особистість та її інтереси, досягнення, а також робочі 
завдання. Тестування характеризується двома параметрами: ефективністю критеріїв та 
дієвістю змісту

Перевірка
рекомендацій
та службового

списку

Більшість фірм вивчають і перевіряють інформацію, яка міститься у автобіографії, а 
також рекомендації претендентів на посаду. Рекомендації перевіряються на 100 %, з них 
80 % роблять це по телефону. З’ясовують мотивацію і заробітну плату претендентів, його 
компетенцію, здатність адаптуватися у колективі. Перевірка біографії є корисною, тому що 
це простий спосіб одержання інформації про претендента – як поточної, так і минулої роботи

Медичний огляд Проводиться, якщо робота висуває особливі вимоги до здоров’я претендента: робота з 
харчовими продуктами; коли необхідно упередити приймання осіб, які є переносниками 
інфекційних хвороб; коли необхідно визначити здатність претендента виконувати фізичну 
роботу

Прийняття
рішення

Це здійснення порівняння кандидатів за всіма параметрами і подання їх на розгляд 
керівництву, яке приймає рішення

ні умови. Наприклад, місце розташування його 
стільця може знаходитися напроти вікна, коли 
сонячне світло буде заважати зосередитися, і 
простежити за реакцією людини: пересяде він, 
або продовжить розмову в незручному для себе 
становищі.

4. Шукачу на вакантну посаду пропонується 
заповнити стандартну анкету. Також кандидату 
пропонується виконати 2-3 доручення керівника 
в стресовій атмосфері. Наприклад, швидко на-
брати певний документ на комп’ютері. В проце-

сі роботи інтерв’юери відволікають претендента 
різними способами. За підсумками зустрічі спів-
робітники агентства або компанії обов’язково 
пояснюють те, що сталося і просять вибачення 
за некоректні запитання. Це необхідно для того 
щоб кандидат вийшов з кабінету не в пригніче-
ному стані духу, а впевнений в тому, що подолав 
складне інтерв’ю, зробив ще один крок назустріч 
успішній кар’єрі [8]. 

У всіх перерахованих традиційних і нетра-
диційних методів відбору претендентів немає 

Таблиця 2
Види нестандартних методів підбору персоналу підприємства

Види інтерв’ю Характеристика Умови застосування
Case-інтерв’ю Оцінка комунікабельності та 

винахідливості здобувача 
застосовується для визначення ступеня конфліктності, 
агресивності майбутнього співробітника, а також його 
схильність до переадресації відповідальності, так як при 
вирішенні кейса людина зазвичай показує зручній для 
себе модель поведінки в складній ситуації 

Проективне 
інтерв’ю

оцінка індивідуального сприйняття 
будь-якої певної задачі, 
поставленої перед кандидатом на 
посаду 

проектні питання використовуються на співбесіді тоді, 
коли роботодавці хочуть з'ясувати погляди претендента, 
його переваги, цінності, способи взаємовідносин, і те, що 
його мотивує. 

Провокаційне 
інтерв’ю

ґрунтується на попередній відмові 
претендентові в роботі і проведення 
оцінки його подальшої поведінки 

доцільно застосовувати в рідкісних випадках, воно може 
бути виправдано для таких фахівців, яким необхідна 
психологічна витримка і гарт. 

Brainteaser- 
інтерв’ю

кандидат на посаду зобов’язаний 
вирішити логічну задачу або 
відповісти на хитромудрий питання 

Brainteaser-інтерв’ю підходить для професій, в 
яких важлива креативність людини, наприклад, для 
менеджерів по рекламі, піар-менеджерів, аудиторів, 
програмістів і інших представників розумової праці 

Стресове 
інтерв’ю

проводиться в незвичайному 
місці або в процесі співбесіди 
претендентові задаються 
несподівані питання 

Призначено для тих, хто в процесі роботи стикається зі 
стресом і повинен вміти правильно на нього реагувати. 
Тобто виявляти такі якості, як стресостійкість, вміння 
грамотно вести себе в конфліктних ситуаціях, вміння 
продуктивно розподіляти увагу.
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жодного, який би давав стовідсоткову гарантію 
правильного вибору. Тому необхідно пробувати 
на бажаючих отримати роботу претендентах все 
те, що людина змогла придумати для відбору. 

У більшості країн з розвинутою ринковою 
економікою до прийняття рішення про прийнят-
тя на роботу менеджерів і спеціалістів кандидат 
повинен пройти сім кроків відбору, що представ-
лені у таблиці 3.

В сучасних умовах стрімкого розвитку науко-
во-технічного прогресу слід приділяти більше ува-
ги впровадженню автоматизованих систем в усі 
виробничі, технологічні та організаційні процеси.

Автоматизація управління вирішує багато 
проблемних питань, спрощує функціональні 
обов’язки працівників, зменшує їх робоче на-
вантаження. 

На сьогоднішній день існує багато програмних 
продуктів, які можуть частково або майже по-
вністю замінити людину в процесі управління. 
Такі продукти можуть бути комплексними та ло-
кальними. Комплексне програмне забезпечення 
інтегрує всі функціональні елементи підприєм-
ства і може містити в собі бази даних з інформа-
цією і розрахунками по всім підсистемам підпри-
ємства. Але, як правило комплексні інформаційні 
системи дорого коштують і використовуються 
тільки на великих підприємствах [6, c. 190].

Щоб обрати найбільш оптимальний програм-
ний продукт спочатку слід провести ретельний 
аналіз існуючого програмного забезпечення на 
ринку та ознайомитися з усіма перевагами та не-
доліками таких інформаційних систем. 

Висновки з проведеного дослідження. Вибір 
шляхів залучення та відбору персоналу зале-
жить від багатьох факторів: стану ринку праці, 
профілю вакансії, корпоративної культури під-
приємства, її фінансових можливостей. Потріб-
но відзначити, що використання одного певного 
методу не дає точного результату. Немає мето-
дів поганих і хороших – є відповідні і не від-
повідні для конкретного підприємства, посади і 
ситуації. Тому для формування більш якісної і 
гнучкої системи кадрового складу, кожна HR-
служба може вибрати засоби і методи, які від-
повідають цілям підприємства. Зазвичай процес 
підбору включає в себе комплекс методів, що 
залежать від вакансії і ситуації на ринку праці. 
Від того, як якісно проведена процедура проце-
су відбору кадрів, в подальшому може позначи-
тися на роботі підприємства, його прибутковості 
і розвитку. Відбір нових високоспеціалізованих 
працівників покликаний не тільки забезпечити 
режим нормального функціонування підпри-
ємства, але, і закладає фундамент майбутнього 
його успіху.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

У статті представлені основні результати дослідження щодо обліку та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зару-
біжних країнах. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Визначено основні 
напрями зменшення податкового тиску в різних країнах з метою підтримки малих підприємств. Досліджено особли-
вості оподаткування суб’єктів малого підприємництва у Великобританії, Франції, Швеції, США, Японії та Німеччині. 
в. Запропоновано можливі варіанти використання спрощеної системи оподаткування в Україні.
Ключові слова: бухгалтерський облік, оподаткування, суб’єкти малого бізнесу, досвід зарубіжних країн, міжнародні 
стандарти фінансової звітності.

Постановка проблеми. Для розвитку мало-
го бізнесу необхідна певна фінансова база, яку 
в ринкових умовах слід формувати не тільки за 
рахунок методів прямого фінансування, а й на 
основі використання такого важелю, як оподат-
кування. 

В Україні податкове стимулювання протягом 
багатьох років незалежності було недостатньо 
ефективним, а отже, не приносило очікуваних 
результатів. Малий бізнес утворює міцний фун-
дамент для подальшого розвитку середніх та ве-
ликих підприємств [4, с. 97]. Саме тому залучення 
передового зарубіжного досвіду для активізації 
податкового стимулювання розвитку підприєм-
ництва нині є особливо важливою проблемою, 
яка потребує системного вивчення та вирішення 
[3, c. 246 – 252].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення обліку та оподаткування суб’єктів ма-
лого бізнесу у зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу. Завдяки дер-
жавної підтримки багатьох промислово розвине-
них країн малий бізнес успішно функціонує та 
розви-вається. Зарубіжний досвід свідчить про 
те, що малий бізнес істотно впливає на розви-
ток народного господарства та економіки в ці-
лому. Головними складовими його впливу є те, 
що він продукує те середовище, без якого рин-
кова економіка не можлива; створює атмосферу 
конкуренції, кооперацію та повну спеціалізацію. 
Завдяки малому бізнесу швидко заповнюються 
та окупаються всі ніші, які утворюються в спо-
живчій сфері [2, c. 13]. На сьогодні сектор мало-
го бізнесу у Південній Кореї становить 99,8 %, 
у США – понад 90 %, у Франції та Великобри-
танії – 99 %. У вказаних країнах малий бізнес 
забезпечує робочими місцями 67–74 % економіч-
но зайнятого населення. Міжнародна практика 
складання фінансової звітності суб’єктів малого 
підприємництва контролює Міжнародний стан-
дарт фінансової звітності для малих та середніх 
підприємств (МСФЗ для МСП) [5, c. 336 – 341].

Його застосування має певні переваги:
1. Фінансово-кредитні установи у процесі 

прийняття рішень щодо надання кредиту, ви-
значення умов та відсоткових ставок, здійснен-
ня моніторингу наданих кредитів перш за все 
віддають перевагу тим підприємствам, фінан-
сова звітність яких складена згідно з вимогами 

МСФЗ[10, c. 95-97], що забезпечує її надійність, 
прозорість та порівнянність;

2. Підвищення надійності висновків, які побу-
довані на основі звітності, котра складена згід-
но з вимогами МСФЗ, що забезпечує прозору та 
чітку роботу з постачальниками і покупцями, які 
хочуть оцінити фінансовий стан підприємства та 
перспективи ділових стосунків;

3. Отримання власниками та інвесторами, які 
не беруть участь у постійному управлінні та 
контролі підприємством, але хочуть володіти не-
обхідною інформацією, можливості порівнювати 
показники, які подані у звітності різних суб’єктів 
господарювання на зіставній основі [2, c. 67].

«Пріоритет податкових стимулів» – найбільш 
ліберальна спрощена система оподаткування в Ве-
ликобританії, яка характеризується спрощеними 
вимогами до звітності, прогресивною шкалою до 
оподаткування, наявністю великої кількості пільг. 
При започаткуванні бізнесу місцева влада допо-
магає в компенсуванні витрат для відкриття при-
міщення, придбання обладнання. Для підприємців 
знижено ставки прибуткового податку, податок на 
інвестиції в нові сфери малого бізнесу [8, c. 87].

Франція користується спрощеним режимом 
сплати податків та декларування прибутку, за 
яким фактичні витрати та видатки відносять на 
виробництво. Всі малі підприємництва зобов’язані 
перед початком їх діяльності зареєструватись 
платниками податку на додану вартість, але 
сплачувати цей податок вони можуть не помі-
сячно, щоквартально. У порівнянні з великими 
підприємствами вимоги до обліку та звітності та-
ких підприємств є менш жорсткими [11, c. 30-32]. 
Юридичні та фізичні особи, які провадять діяль-
ність малого підприємства, застосовують зниже-
ну ставку податку на прибуток – 19%, частина 
оподаткованого прибутку, має використовува-
тись підприємством для капіталовкладень.

Будь-які спеціальні режими для малих під-
приємств відсутні у Швеції. Основним принци-
пом податкового регулювання Швеції є принцип 
«нейтральності». Цей принцип говорить про те, 
що до всіх підприємств, незалежно від їх юри-
дичної форми, типу господарської діяльності, 
місцезнаходження, застосовується одна й та ж 
податкова база, ставки оподаткування, обов’язки 
з реєстрації та подання звітності та інше. Мож-
на було б зробити висновок, що податковий тя-
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гар буде однаковим як для самозайнятої особи 
так і для цілої корпорації, якщо вони будуть 
займатись однаковим бізнесом [5, c. 341]. Але в 
принципі «нейтральності» передбачені винятки 
у вигляді податкових пільг. Так, для прикладу, 
якщо річний обіг підприємства складатиме мен-
ше ніж 1 млн., воно може подати податкову де-
кларацію один раз на рік, а не кожного місяця, 
як це зобов’язані робити всі інші підприємства. 
Також частково звільняються від податку диві-
денди підприємств, акції яких не котируються на 
біржі (ця пільга спрямована на стимулювання ін-
вестицій у малі підприємства і компенсацію для 
них вищої вартості позичкового капіталу). Про-
тягом перших п’яти років, приватним торговцям 
дозволено віднімати збитки від господарської ді-
яльності з їхнього можливого доходу. Підприєм-
ства, які мають оборот менше ніж 40 млн. крон, 
зобов’язувані сплачувати ПДВ протягом 42 днів 
з моменту закінчення звітного періоду, якщо ж 
оборот буде перевищувати 40 млн. крон, тоді 
сплачувати ПДВ потрібно буде протягом 26 днів 
після закінчення звітного періоду [6, 198–201].

Країною, з найвищим рівнем підприємниць-
кої активності у світі, можна назвати Сполучені 
Штати Америки. Значною мірою діяльність ма-
лого підприємства забезпечує незалежна під-
тримка з боку держави. Ще в 1953 році, конгре-
сом США було створено Адміністрацію в справах 
малого бізнесу. Для малого бізнесу в Сполучених 
Штатах Америки відсутні особливі податкові ре-
жими – всі підприємства зобов’язані вести в по-
вному обсязі бухгалтерський облік, але дня них 
передбачені спеціальні положення, які спрощу-
ють процедуру обліку та звітності за прогресив-
ною шкалою:

1) Оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. – 
15%;

2) від 50 тис. дол. до 75 тис. дол.– 25%;
3) від 75 тис. дол. до 10 млн. дол.– 34%;
4) понад 10 млн дол.– 35%.
Підприємства, які мають не великий обсяг 

прибутку, можуть застосовувати в своїй діяль-
ності касовий метод обліку, також їм дозволено 
вилучати з оподаткування інвестиції в капіталь-
ні активи, якщо їх річний обсяг не перевищува-
тиме 24 тис. дол. [2, c. 32]. З досвіду США мож-
на зрозуміти, що гарантування позик є однією з 
найбільш ефективних форм державної підтрим-
ки малого бізнесу, оскільки вирішує питання про 
залучення до цієї цілі банківські кредити. Ця 
форма підтримки активізує ресурси та дає змогу 
використати ініціативу підприємців.

Завдяки розвитку малого підприємництва 
Японія досягла економічного зростання. На малі 
підприємства припадає близько 55% реалізова-
ної продукції промисловості. В малому бізнесі 
Японії зайнято 85% працездатного населення, що 

створює 90% валового національного продукту. 
В Японії розроблено 25 державних та 30 місце-
вих податків. Дохід від державниї податків ста-
новить – 65%, а з місцевих 35%. Близько 50% 
прибутку малого бізнесу йде на податки. В свою 
чергу фізичні особи сплачують за прогресивною 
шкалою:

1) 5% річних при прибутку понад $20 тис.;
2) 10% річних при доході від $20-30 тис;
3) 23% річних, якщо прибуток склав $30-70 тис.;
4) 30% річних при $90-170 тис.;
5) 40%, якщо річний заробіток був понад 

$170 тис.
Не зважаючи на те, що оподаткування заби-

рає практично половину прибутку, це не заважає 
малому бізнесу успішно розвиватись і рухатись 
вперед [4, c. 441 – 445].

Програма «Євро-фітнес», розроблена в Ні-
меччині, допомагає малим підприємствам підго-
туватись до функціонування в умовах єдиного 
внутрішнього ринку ЄС. В межах цієї програми, 
виділяються кошти на проведення структурних 
та галузевих досліджень, консультаційну та ін-
формаційну допомогу. Уряд Німеччини також 
підтримує малий бізнес кредитами та субсиді-
ями – надаються пільгові інвестиційні кредити, 
кредити для створення власних підприємств. 
Держана підтримка, перш за все, направлена на 
забезпечення фінансової самостійності [7, c. 43].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
у країнах із розвиненою ринковою економікою 
малий бізнес посідає чільне місце в економіці, а 
також отримує належну підтримку з боку дер-
жавних і недержавних інституцій. Це забезпечує 
його розквіт, що у свою чергу сприяє розвиткові 
економік цих країн у цілому [1, c. 54]. У світо-
вій практиці вважається нормою державна під-
тримка малого бізнесу в інтересах нації. При 
цьому завдання держави не зводяться до того, 
аби на пільгових умовах надавати малим і серед-
нім фірмам фінансові, технічні та інші ресурси і 
підтримувати приватну ініціативу будь-якою ці-
ною. Держава покликана в першу чергу створити 
такий правовий і економічний клімат, який дав 
би змогу малому і середньому бізнесу не тільки 
втриматися на плаву, але й зростати, набирати 
силу [10, с. 98-99].

Перехід на міжнародні стандарти надає зна-
чні переваги як для кожного окремого суб’єкта 
господарювання, так і для країни загалом. Скла-
дання звітності відповідно до вимог Міжнарод-
ного стандарту фінансової звітності для малих 
та середніх підприємств дає можливість у першу 
чергу порівнювати власні результати роботи з 
показниками інших підприємств, що може вико-
ристовуватись керівниками при прийняті управ-
лінських рішень стосовно покращення конкурен-
тоспроможності підприємства [9, c. 20].
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Постановка проблеми. На фоні зростання 
частки туристичної галузі у структурі вітчизня-
ної економіки цілком логічно виникають потреби 
дослідження цієї проблематики та пошуку шляхів 
її вирішення. Оскільки ресурси більшості дрібних 
суб’єктів господарювання в туризмі (а саме їх ми 
розглядатимемо в даній статті) є лімітованими, то 
їм слід шукати найоптимальніші варіанти забез-
печення своєї діяльності. Одним із таких варіан-
тів може стати кооперування. Питання кооперу-
вання в туристичній галузі досліджуються слабо 
і потребують більшої уваги науковців.

Постановка завдання. Завданням досліджен-
ня є визначення основних перспектив розвитку 
туристичної кооперації в сільській місцевості.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідженню туристичної галузі присвячені праці 
М. Мальської, В. Липчука, О. Любіцевої, О. Бей-
дика та ін. Віднедавна активно почав розвиватися 
сільський зелений туризм. Його вивченню при-
свячені праці низки науковців, зокрема: Т. Лу-
жанської, В. Васильєва, Ю. Зінько, М. Рутинсько-
го, П. Горішевського, Я. Маєвського та ін.

Діяльність кооперативів, зокрема економічні 
аспекти, описували Ю. Ушкаренко, В. Гончарен-
ко, О. Крисальний, М. Молдаван, Ф. Горбонос, 
М. Малік тощо.

Дослідженням питань формування коопера-
тивів у туристичній сфері та тенденціями їхньо-
го розвитку у наукових дослідженнях практично 
не приділялося уваги.

Говорячи про туризм та кооперацію, більшість 
економістів-дослідників мають на увазі подорожі 
з однієї сторони, та кооперування в сфері сіль-
ського господарства (для виробництва аграрної 
продукції) чи в інших окремих галузях економі-
ки з іншої. Проте в сучасній глобалізованій еко-
номіці практично всі галузі та сфери діяльності 
тісно переплетені одна з одною, вони взаємо-
доповнюють одна одну і без цих взаємозв’язків 
функціонування економічної системи суспільства 
фактично не можливе. Тісно взаємозв’язані між 
собою і туризм та кооперування [1].

Сільський туризм є невід’ємною складовою 
частиною загального соціально-економічного роз-

витку сіл та може слугувати засобом вирішення 
ряду проблем сільських жителів [2]. 

По своїй суті, зелений (сільський) туризм це 
відпочинок у сільській місцевості, форма прове-
дення вільного часу подорожуючих, що дозволяє 
їм ознайомитися з культурним, історичним, ет-
нографічним та природним потенціалом певної 
місцевості, відчути місцевий колорит. Для час-
тини міських жителів сільський туризм це ще 
й свого роду «екзотика», не щодня вони можуть 
побачити свійських тварин і, ба більше, їм дозво-
ляють навіть взяти участь у процесі їх догляду. 

З економічної точки зору, сільська родина 
може одержувати реальні доходи від галузі сіль-
ського туризму, зокрема [3]:

– облаштовуючи власні туристичні маршрути;
– її члени можуть також працювати гідами чи 

екскурсоводами своєї «малої батьківщини»;
– надаючи послуги з транспортних переве-

зень туристів;
– єгерська діяльність (полювання, аматорське 

та спортивне рибальство);
– прокат туристичного спорядження;
– поселення туристів у своїх садибах;
– харчування «сільських» подорожуючих;
– проведення майстер-класів народні промис-

лів та ремесел притаманних даній території;
– продаж сувенірів;
– продаж власних екологічно чистих продук-

тів харчування, включаючи зібрані власноруч 
гриби та ягоди. 

Окрім цього, для туристів у сільських зонах 
організовують кінні та велосипедні прогулянки. 

Для розвитку сільського туризму необхідно 
вирішити ряд проблематичних питань, зокрема 
де взяти кошти щоб розпочати свою діяльність і 
надавати туристам послуги і як залишатися «на 
плаву» за умов обмежених ресурсів. Одним із та-
ких способів подолання даних проблем могла б 
стати кооперація в туризмі.

Загалом сільську кооперацію трактують як  
«…систему кооперативних сільськогосподарських 
товариств і спілок, створених на добровільних 
засадах із метою організації виробництв, заготі-
вель, переробки та збуту продукції» [4]. 
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На рис. 1 показана динаміка зміни кількості 
сільськогосподарських обслуговуючих та вироб-
ничих кооперативів в Україні.

Вище поданий малюнок свідчить про невеликі 
коливання кількості сільськогосподарських коо-
перативів за досліджуваний період.

Проте чому не можна створити кооператив з 
сільських туристичних баз чи жителів, що за-
ймаються наданням послуг у галузі туризму. Це 
дозволило б спільно забезпечувати туристичну 
діяльність членам такого об'єднання.

Нами було здійснено анкетне опитування 
сільських жителів (потенційних надавачів турис-
тичних послуг) Львівщини.

Дані рисунків 2 та 3 свідчать, що більшість 
людей, що надають послуги з сільського зелено-
го туризму не знаю що таке кооперація і яким 
чином її можна застосувати у туристичній ді-
яльності.

На рис. 4 зображено основні напрямки за яки-
ми можуть діяти туристичні кооперативи. 

Окреслимо переваги створення туристичного 
кооперативу для певної сільської місцевості:

– Зменшення витрат на транспорт, логістику, 
утримання місцевих культурних та історичних 

пам'яток шляхом розподілення їх між членами 
туристичної кооперації;

– За необхідності фінансова підтримка учас-
ників кооперативу;

– Оперативність вирішення проблем при роз-
селенні туристів;

– Можливість компенсації туристам деяких 
видів послуг, відсутніх у даного господаря;

– Комплексний соціально-економічний розви-
ток даної сільської місцевості.

Окремим і одним з ключових чинників, що 
свідчать на користь туристичної кооперації ви-
ступає розвиток у сільській місцевості логістики 
туризму.

Логістика туризму є по суті відносно новим 
науково-практичним напрямом, що досліджує 
логістичні галузі туризму, в тому числі включає 
раціональну організацію формування, збуту та 
організації споживання туристичного продукту і 
супроводження цих процесів проходженням ін-
формаційних потоків [5; 6]. 

Кооперація надавачів туристичних послуг у 
сільській місцевості та створення у них спільної 
інформаційної бази сприятиме удосконаленню 
системи управління логістикою туризму терито-

Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів  
на питання : «Чи чули Ви що-небудь 

про кооперацію в туризмі?» 
Джерело: сформовано авторами на основі власного 

анкетного опитування

Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів на питання: 
«Чи маєте бажання стати членом  

кооперативної спілки в сільському туризмі?»
Джерело: сформовано авторами на основі власного 

анкетного опитування

Рис. 1. Динаміка кількості сільськогосподарських кооперативів в Україні
Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України
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рії, що, відповідно, дозволить підвищити ефек-
тивність та якість обслуговування споживачів, 
зменшить витрати, пов’язані з управлінням ін-
формаційними потоками.

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки:

– Кооперація в сільському туризмі є доволі 
новим явищем як для науковців та дослідників-
практиків, так і для економіки України загалом.
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Рис. 4. Основні напрямки діяльності  
туристичних кооперативі у сільській місцевості

Джерело: власна розробка авторів

– Створення кооперативних об'єднань сіль-
ських господарів дозволить їм зменшити частину 
своїх витрат у туристичній галузі та надасть ряд 
переваг, зокрема взаємодопомогу та підтримку в 
здійснені туристичної діяльності.

– Туристичні кооперативи у сільській місце-
вості сприятимуть соціально-економічному зрос-
танню даного регіону та дозволять підвищити за-
йнятість населення у селі.
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Summary
The article deals with the possibility of creating a tourist cooperative in rural areas. The dynamics of the number 
of agricultural cooperatives in Ukraine is presented. The results of a questionnaire survey of villagers is shown. The 
advantages of setting up tourist cooperatives in the village are outlined. The general prospects of development of tourist 
cooperatives in the countryside are determined.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Сформоване чітке розуміння того, що професійне застосування алгоритмів та програмного забезпечення у сфері ана-
лізу інформації та прийняття управлінських рішень є невід'ємною складовою ефективної реалізації функцій держав-
ного управління. Тільки кваліфіковані спеціалісти з відповідними компетенціями зможуть забезпечити реформування 
органів державної влади і місцевого самоврядування в контексті запровадження інноваційних форм та механізмів 
державного управління. Успіх упровадження новітніх технологій державного і публічного управління залежить від 
здатності державних службовців виробляти на основі наявних інформаційних ресурсів і знань нові знання та пере-
творювати їх в інформаційний продукт, що може бути використаний в процесах вироблення і прийняття державно-
управлінських рішень. Збільшення інтелектуальної та творчої праці посилює значимість персоналу в системі дер-
жавного управління. При цьому висуваються підвищені вимоги до професійних та особистих якостей працівників 
державної служби. Рівень компетентності держслужбовців експертами визнається невисоким, що актуалізує не тільки 
його посилення, а й зміна структур навичок.
Ключові слова: професійний розвиток, державні службовці, професійні компетенції.

Постановка проблеми. Для вдалого станов-
лення інформаційного електронного урядування 
в Україні, результатом якого повинна стати дер-
жава з високим рівнем якості життя громадян, 
потрібна відповідна, чутлива до змін система 
державного управління, в центрі якої є високо-
професійні державні службовці, які впливають 
на процесиприйняття та реалізації управлін-
ських рішень.

Як зауважують автори статті [11] А. І. Семен-
ченко, І. Б. Жиляєв, Т. О. Власюк, найважливішими 
для запровадження технологій електронного уря-
дування та електронної демократії (е-урядування) 
є готовність та вмотивованість як публічних служ-
бовців, так і громадян до їх застосування.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в узагальненні теоретичних і право-
вих положень щодо розвитку професійних ком-
петенцій державних службовців в умовах запро-
вадження електронного врядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
кон України «Про державну службу» дає окремі 
визначення поняттям професійної компетент-
ності та професійного розвитку. Так, професійна 
компетентність – це здатність особи в межах ви-
значених за посадою повноважень застосовувати 
спеціальні знання, уміння та навички, виявляти 
відповідні моральні та ділові якості для належно-
го виконання встановлених завдань і обов’язків, 
навчання, професійного та особистісного розви-
тку; а професійний розвиток як безперервний, 
свідомий, цілеспрямований процес особистісно-
го та професійного зростання, що базується на 
інтеграції знань, умінь і компетентностей. Отже, 
компетентність – поняття результативне і при-
кладне, а розвиток – поняття, що має процесу-
альний характер. 

Увага до проблеми оцінювання й формуван-
ня професійної компетентності державних служ-
бовців у зарубіжній та вітчизняній науковій лі-
тературі є постійною. Кадрове забезпечення 
державної служби розглянуто в дослідженнях 
В. Ігнатова, А. Понєдєлкова, В. Авер’янова, Г. Ата-
манчука, В. Борденюка, С. Вдовенка, З. Гладуна, 
Н. Гончарук, О. Дьоміна, О. Крупчана, А. Крусяна, 
О. Кучеренка, Ю. Лебединського, П. Любченка, 
В. Малиновського, Т. Мотренко, П. Надолішнього, 
С. Серьогіна, Д. Стеченка, С. Дубенко, Н. Липов-
ської, В. Олуйка, Т. Пахомової, О. Оболенського, 
В. Цвєткова та інших науковців. Проблемам про-
фесійної компетенції державних службовців та її 
оцінювання присвячено наукові праці А. Бураков-
ської, Л. Пашко, Л. Пономарьова й І. Мельника. 
В той же час бракує досліджень щодо управління 
розвитком професійних компетенцій державних 
службовців в умовахвпровадження електронного 
урядування. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
ст.48 закону України «Про державну службу» [8], 
державним службовцям створюються умови для 
підвищення рівня професійної компетентності 
шляхом професійного навчання, яке проводить-
ся постійно. Науково-методичне забезпечення 
діяльності системи підготовки, перепідготовки, 
спеціалізації та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців здійснює Національна ака-
демія державного управління при Президентові 
України – вищий навчальний заклад з особливи-
ми умовами навчання, які визначаються Кабіне-
том Міністрів України.

Підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців проводиться протягом про-
ходження служби, а підвищення кваліфікації – не 
рідше одного разу на три роки. Результати служ-
бової діяльності державних службовців щороку 
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підлягають оцінюванню для визначення якості 
виконання поставлених завдань, а також з метою 
прийняття рішення щодо преміювання, плануван-
ня їхньої кар’єри. Оцінювання результатів служ-
бової діяльності проводиться на підставі показ-
ників результативності, ефективності та якості, 
визначених з урахуванням посадових обов’язків 
державного службовця, а також дотримання ним 
правил етичної поведінки та вимог законодавства 
у сфері запобігання корупції, виконання індивіду-
альної програми професійного розвитку, а також 
показників, визначених у контракті про прохо-
дження державної служби (у разі укладення).

Необхідність професійного навчання держав-
ного службовця визначається його безпосереднім 
керівником та службою управління персоналом 
державного органу за результатами оцінювання 
службової діяльності. 

Державний службовець за результатами оці-
нювання службової діяльності разом із службою 
управління персоналом складає індивідуальну 
програму підвищення рівня професійної ком-
петентності, яку погоджує його безпосередній 
керівник та затверджує керівник самостійного 
структурного підрозділу, в якому він працює. 

Отже, управління розвитком професійних 
компетенцій державних службовців передбачає 
ефективне функціонування спеціальної системи 
забезпечення такого розвитку (рис. 1).

Управління розвитком компетенцій дер-
жавних службовців в сучасних умовах поля-
гає передусім у створенні умов для постійного 
професійного навчання, особистісного зростан-
ня відповідно до моральних норм державних 
службовців, упровадженні в практику держав-
ної служби ідей мотиваційного менеджменту та 
менеджменту знань для створення можливостей 
реалізації державними службовцями сформова-
ного таким чином потенціалу.

На сьогодні виділяють такі види компетенцій: 
професійні та теоретичні знання, навички ви-

конання професійних обов’язків та універсальні 
навички (аналітичні, управлінські,комунікативні 
тощо), здатність до навчання та опанування но-
вого матеріалу, характеристики мотивації й цін-
нісні орієнтації, психофізіологічні особливості та 
особисті якості.

Рівень набуття компетенцій державними 
службовцями та здатності до їх розвитку і по-
глиблення залежить від особистісних рис, пер-
винних природних образів, ідей, переживань. За 
К. Юнгом, поведінка і сприйняття людини на-
лагоджується завдяки двом основнимтипами її 
психіки, а саме свідомим і несвідомим. 

Психологічна наука та андрагогіка (наука про 
освіту дорослих) визнають проблемуспівіснуван-
ня двох типів людей, які по-різному реагують на 
навчальні ситуації: перший тип людей – з уста-
новкою екстраверта, що характеризує психічну 
налаштованість на сприйняття зовнішніх речей, 
предметів та форм; другий – з установкою ін-
троверта, психічно налаштований на сприйняття 
внутрішньої сутності речей і предметів. Такі пси-
хологічні установки необхідно враховувати при 
розробці індивідуальних програм розвитку дер-
жавних службовців.

Однією із етичних норм державного службов-
ця є перевага суспільних цінностей над особис-
тими. У вихованні та розвитку такої особистісної 
якості, а ще краще, при прийнятті на певну по-
саду державної служби, необхідно враховувати 
психологічну типологію особистості. Так, Е. Афо-
нін та О. Донченко [2]позначають, що показник 
«екстернальність/ інтернальність» віддзеркалює 
особливості механізмів соціального контролю – 
його орієнтованість на зовнішні (суспільні) чи 
внутрішні (індивідуальні) форми відповідальнос-
ті, контролю чи самоконтролю. 

Нагальні процеси модернізації та реформу-
вання системи державного управління вима-
гають таких компетенцій державних службов-
ців вищої ланки управління, що впливають на 

Рис. 1. Система забезпечення розвитку  
професійних компетенцій державних службовців 

Складено авторами на основі [8; 9; 10]

 
 

Розробка професійних стандартів для 
посад державних службовців 

 (Національне агентство з питань 
державної служби, НДІ праці і зайнятості 

НАН України) 

Планування професійного та 
особистісного розвитку державного 

службовця в індивідуальній програмі за 
підсумками щорічного оцінювання 

  (ст. 44 закону України "Про державну 
службу") 

Постійне навчання, підвищення рівня 
компетентності протягом державної 

служби, а також підвищення кваліфікації  
кожні три роки 

 (ст. 48 закону України "Про державну 
службу") 

Розробка методичного забезпечення 
підвищення рівня  професійної 

компетентності 
 (Національна академія державного 

управління при Президентові України) 

Розвиток професійних 
компетенцій державних 

службовців 
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оперативність та якість ухвалених і реалізо-
ваних управлінських рішень щодо вирішення 
проблем у штатних/не штатних управлінських 
ситуаціях. Компетенції, пов’язані із застосуван-
ня інформаційних технологій під час ухвалення 
управлінських рішень, дозволяють державним 
службовцям не лише здійснювати поглиблені, 
диференційовані, багатоваріантні розрахунки 
окремих економічних, соціальних, фінансових 
та інших показників, але і вдосконалювати ме-
тодичний апарат планування. Уміння застосову-
вати сучасне програмне забезпечення дозволяє 
розробляти імітаційні моделі на кшталт «підбір 
параметру» (оцінка необхідного значення пла-
нового показника для досягнення встановлено-
го значення цільового показника), «розроблен-
ня сценаріїв» (оцінка різних варіантів розвитку 
кризової ситуації), створення та вирішення сила-
ми самої робочої групи реальних оптимізаційних 
завдань (визначення найкращих управлінських 
рішень за вибраного значення цільової функції 
та системи обмежень зміни окремих параметрів), 
використання для обґрунтування аналізу ризи-
ків результатів дослідження динамічних рядів, 
ковзних середніх, кореляційно-регресійного, ана-
лізу чутливості та ін. 

Відповідно до вимог становлення та розвитку 
сучасної держави управлінець повинен мати на-
ступні компетенції: 

– ухвалювати управлінське рішення, викорис-
товуючи форми і методи добору й аналізу відпо-
відної інформації щодо управлінських ситуацій, 
які виникають в органах державного управління; 

– застосовувати комунікативні та інформа-
ційні технології в процесі підготовки, ухвалення і 
впровадження державно-управлінських рішень; 

– ухвалювати управлінське рішення, викорис-
товуючи форми і методи добору й аналізу від-
повідної інформації щодо інформаційної безпеки; 

– ухвалювати управлінське рішення, викорис-
товуючи форми і методи добору й аналізу відпо-
відної інформації щодо належного використання 
ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій); 

– здійснювати планування, організацію та 
контроль виконання завдань державних, регіо-
нальних і галузевих (міжгалузевих) програм та 
проектів розвитку щодо побудови інформаційно-
го суспільства в Україні та впровадження елек-
тронного уряду, застосовуючи сучасні методи 
адміністрування (координування) міжнародних, 
державних, регіональних і галузевих (міжгалу-
зевих) проектів та програм, використовуючи ме-
тоди розробки й ухвалення рішень; 

– обирати альтернативи, критерії й матриці 
рішень відповідно до принципів оптимальності, 
використовуючи технології ухвалення рішень у 
державних ієрархіях; 

– ухвалювати управлінське рішення щодо 
оптимізації соціальних і економічних процесів у 
суспільстві на підставі системного аналізу їх по-
казників, застосовуючи методологію державного 
управління та результати оцінювання економіч-
ного та соціального стану розвитку держави, те-
риторії чи галузі; 

– ухвалювати управлінське рішення, викорис-
товуючи форми і методи добору й аналізу відпо-
відної інформації щодо вирішення ситуаційних 

штатних/позаштатних проблем, які виникають в 
органах державного управління; 

– здійснювати належне інформування гро-
мадськості про діяльність органу управління 
шляхом постійного зв’язку із засобами масової 
інформації, впроваджуючи сучасні ІКТ; 

– здійснювати моніторинг інновацій шляхом 
економічного оцінювання нововведень і розра-
хунку ефективності проектів засобами інформа-
ційних технологій;

– визначати ефективність діючих форм і мето-
дів державного управління щодо побудови інфор-
маційного суспільства за результатами аналізу 
відповідних програм розвитку територій, галузі й 
вітчизняного та зарубіжного досвіду їх реалізації в 
контексті європейської інтеграції, використовуючи 
методи порівняльного та інституційного аналізу; 

– розробляти пропозиції (проекти) щодо ви-
значення стратегічних цілей і завдань розвитку 
інформаційного суспільства, розвитку інформа-
ційно-аналітичного забезпечення території чи 
галузі з використанням систем підтримки ухва-
лення рішень та геоінформаційних систем. 

Для відпрацювання та закріплення зазначе-
них професійних компетенцій, на наш погляд, 
найкращим є запровадження в освітню практи-
ку ситуативних центрів управління (далі – СЦ), 
що містять інформаційний простір для ефек-
тивного моніторингу, прогнозування, ухвалення 
рішень та контролю їх виконання, що дозволяє 
реалізувати новий формат управління в умовах 
жорсткого дефіциту часу й ресурсів, оцінювати 
можливі стратегічні, політичні, економічні, соці-
альні й екологічні ризики, які можуть виникати 
за різних сценаріїв управлінських ситуацій. 

Для мінімізації ризиків використовують дов-
гострокове прогнозування розвитку управлін-
ських (кризових) ситуацій, розробку та моделю-
вання різноманітних сценаріїв їх розвитку. 

Інтелектуальним ядром ситуативно-аналітич-
ного центру є комплекс взаємопов’язаних моде-
лей [4; 5; 6], основними з яких є такі: 

– динамічні моделі об’єкту управління, здатно-
го не лише адаптуватися до вимог зовнішнього се-
редовища, але і цілеспрямовано впливати на нього; 

– моделі виявлення проблемних ситуацій, по-
передження та розробки заходів щодо їх усунен-
ня та ліквідації негативних наслідків; 

– індикаторні моделі критеріального просто-
ру, з яким взаємодіють усі інші моделі ситуацій-
ного центру через свої вхідні та вихідні інформа-
ційні потоки;

– системи штучного інтелекту для підтрим-
ки ухвалення довгострокових та оперативних рі-
шень різного рівня на підставі багатосторонньої 
стратегічної комп’ютерної інформації як засобу 
пошуку оптимального рішення для всіх зацікав-
лених сторін згідно з наявними у них ресурсами 
та можливостями; 

– моделі гнучкого соціально-економічного мо-
ніторингу, здатні адаптуватися до динаміки роз-
витку проблемної ситуації;

– моделі управління психічною та фізичною 
активністю населення, здатні оперативно пред-
ставляти поведінку людей залежно від ситуації, 
що склалася, з урахуванням їх психофізіологіч-
них особливостей. 
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Апаратне забезпечення ситуативного центру 
управління найчастіше містить у собі наступні 
складові.

1. Системи мультиекранного відображення 
даних різного вигляду (електронні карти, віде-
озображення, графіки та діаграми, текстова до-
кументація в електронному вигляді, таблиці) на 
екран колективного користування (відеостіна, 
проекційна установка). Завдяки модульній кон-
струкції система може конфігуруватися індиві-
дуально під конкретні приміщення і завдання. 

2. Засоби відеоконференцзв’язку охоплюють 
систему озвучування і відеоспостереження та 
дозволяють передавати відеозображення і звук 
учасникам наради або конференції незалежно від 
їх місцерозташування. Система озвучування є од-
ним із найважливіших елементів конференц-залу. 
Головна вимога до неї – це чіткість відтворення 
мови і рівномірність її звучання по всьому залу. 

3. Інтерактивний дисплей, призначений для 
нанесення протягом обговорення розглянутих си-
туацій помітки на сенсорному екрані графічними 
засобами. 

4. Електронні засоби оперативного введення 
і виведення графічних даних використовуються 
для моделювання й аналізу можливого розвитку 
ситуацій, побудови прогнозів на базі відповідно-
го програмного забезпечення та обчислювальних 
потужностей.

5. Інтегровані системи управління, необхідні 
для технологічно складних комплексів, де для 
професійного управління станом об’єкту управ-
ління потрібно одночасне перемикання безлічі 
пристроїв. Використання інтегрованих систем 
управління надає можливість контролювати все 
обладнання СЦ з екрану універсальної сенсорної 
панелі. В інтегрованій системі управління зада-
ються цілі сценаріїв, й у разі натискання кно-
пок на сенсорній панелі система виконує потік 
управлінських дій (перемикання входів-виходів 

комутаторів сигналів, підключаються джерела, 
активується система конференцзв’язку тощо). 

Провідною проблемою залишається побудова 
системи оцінювання професійних компетенцій 
державних службовців. Високий показник валід-
ності оцінки компетенцій виявляє застосування 
комплексу методів, до якого належать наступ-
ні[7]: спостереження за діями управлінця під час 
імітації управлінських ситуацій; психологічне 
тестування й тестування здібностей (виконання 
завдань за обмежений час); особистий опиту-
вальник щодо стилів поведінки в певних ситуаці-
ях; експертне оцінювання в рольових та ділових 
іграх; здатність вирішити проблему в групових 
дискусіях та індивідуальних ділових завданнях 
(робота з документами та ухвалення рішення з 
визначеної проблеми); проведення виступів та 
аналітичних презентацій; вправи на збір інфор-
мації, коучінг та консультування. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи вищевикладене, зазначи-
мо, що дослідження складу професійних ком-
петенцій державних службовців щодо пошуку, 
ухвалення та впровадження управлінських рі-
шень, впливу на них властивостей особистості 
державного службовця в контексті архетипіки, 
потребує формування інноваційну систему осві-
ти та підвищення кваліфікації керівних кадрів 
державної служби, в якій центральне місце посі-
датимуть розподілені, стаціонарні та мобільні на-
вчальні ситуативні центри управління. Наявність 
високопрофесійної державної служби є найваж-
ливішим фактором розвитку та зміцнення ціліс-
ності держави, соціально-політичної стабільності 
суспільства, стратегічною складовою забезпечен-
ня високого рівня якості життя громадян. Пер-
спективою подальших розвідок є розробка ме-
тодики оцінювання професійних компетенцій 
державних службовців, зокрема у сфері ухва-
лення й упровадження управлінських рішень. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Сложено четкое понимание того, что профессиональное применение алгоритмов и программного обеспечения в обла-
сти анализа информации и принятия управленческих решений является неотъемлемой составляющей эффективной 
реализации функций государственного управления. Только квалифицированные специалисты с соответствующими 
компетенциями смогут обеспечить реформирование органов государственной власти и местного самоуправления в 
контексте внедрения инновационных форм и механизмов государственного управления. Успех внедрения новейших 
технологий государственного и общественного управления зависит от способности государственных служащих про-
изводить на основе имеющихся информационных ресурсов новые знания и превращать их в информационный про-
дукт, который может быть использован в процессах выработки и принятия государственно-управленческих решений. 
Увеличение интеллектуальной и творческой работы усиливает значимость персонала в системе государственного 
управления. При этом предъявляются повышенные требования к профессиональным и личным качествам работников 
государственной службы. Уровень компетентности госслужащих экспертами признается невысоким, что актуализи-
рует не только его усиление, но и изменение структур навыков.
Ключевые слова: профессиональное развитие, государственные служащие, профессиональные компетенции.
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES  
OF CIVIL SERVANTS IN THE MODERN CONDITIONS

Summary
A clear understanding is formed that professional use of algorithms and software in the field of information analysis 
and management decision making is an integral part of effective implementation of public administration functions. 
Only qualified specialists with relevant competencies will be able to ensure the reform of public authorities and local 
self-government in the context of introducing innovative forms and mechanisms of public administration. The success of 
implementing state-of-the-art technologies in public and public administration depends on the ability of public servants 
to produce new knowledge on the basis of available information resources and knowledge and turn it into an information 
product that can be used in the processes of public administration decision-making. Increasing intellectual and creative 
work increases the importance of staff in public administration. At the same time, higher demands are placed on the 
professional and personal qualities of civil service employees. The level of competence of civil servants is recognized by 
experts as low, which actualizes not only its strengthening but also the change of skills structures.
Key words: professional development, civil servants, professional competences.
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АКТИВІЗАЦІЯ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ  

ЗА СУЧАСНИХ УМОВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

У статті проведено аналіз активізації впливу корпоративної культури на мотивацію праці персоналу, узгодження 
традиційних засобів стимулювання праці з цінностями, нормами, місією фірми, орієнтація системи на довгострокову 
перспективу дають можливість не лише отримати конкретний економічний результат, але й запустити внутрішній 
механізм мотивації – мотивацію самою працею. В кінцевому результаті це дає можливість надати персоналу не просто 
адекватну винагороду за працю, а забезпечити якість трудового життя. Виявлено, що соціально-економічний меха-
нізм реалізації мотиваційної функції корпоративної культури ґрунтується на системі цінності і норм, які поділяються 
більшістю членів підприємства та на створюваних на цій основі артефактів. Для того щоб створити дієву систему 
управління на підприємстві, розробити власну фірмову філософію управління персоналом, слід виходити з досвіду 
провідних світових компаній, а крім того, накопичувати власний досвід роботи з персоналом.
Ключові слова: корпоративна культура, персонал, управління персоналом, мотивація, мотивація праці.

Постановка проблеми. Ринкові умови госпо-
дарювання, глобалізаційні процеси та посилення 
конкурентної боротьби зумовлюють необхідність 
кардинальної зміни існуючої системи управління 
персоналом підприємств України. Сучасні підходи 
до управління персоналом недостатньо гнучкі, вони 
не забезпечують ефективного управління трудо-
вою поведінкою персоналу, що негативно впливає 
на функціонування промислового підприємства. 

Визначаючи характер людських взаємодій, 
корпоративна культура стає необхідною пере-
думовою формування ефективного управління 
персоналом підприємства. Водночас, структурні 
перетворення, що відбуваються в українському 
суспільстві, характеризуються також відповід-
ними негативними змінами у сфері культури, що 
потребують ретельного теоретичного осмислення 
можливостей використання корпоративної куль-
тури як чинника ефективного управління персо-
налом підприємства.

Постановка завдання. Науково-теоретичні 
та організаційно-методичні основи застосуван-
ня мотиваційних основ на засадах корпоратив-
ної культури залишаються практично не до-
слідженими у працях науковців. Актуальність 
і значущість проблеми ефективного управління 
персоналом на засадах корпоративної культури, 
її недостатнє наукове та прикладне розроблення 
зумовили вибір теми нашого дослідження [1].

Метою дослідження є обґрунтування науково-
теоретичних засад та розробка практичних реко-
мендацій щодо активізації впливу корпоративної 
культури на мотивацію праці персоналу за су-
часних умов господарювання.

Об’єктом дослідження є система наукових 
і практичних підходів до розуміння функцій 
корпоративної культури в системі управління 
персоналом, та мотиваційної функції, зокрема. 
В процесі дослідження використовуються такі 
методи пізнання: діалектичний, монографічний, 
системний підхід, метод аналізу і синтезу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукових робіт з проблем корпоративної 
культури свідчить, що існують значні відміннос-
ті у розумінні і класифікації функцій корпора-
тивної культури, яких різні автори виділяють 
від трьох до дванадцяти. У зв’язку із цим по-
стає потреба у систематизації існуючих поглядів 
на проблему функцій корпоративної культури з 
метою формування усталеного і однозначного її 
розуміння, а також уточнення однієї з найваж-
ливіших функцій – мотивації персоналу [2].

В Україні дослідження проблеми корпоратив-
ної культури знаходяться на початковому етапі, 
а тому не мають системного характеру. Незва-
жаючи на велике практичне значення цієї про-
блеми і значний інтерес до неї фахівців-прак-
тиків з управління персоналом (про що свідчать 
численні публікації у фахових журналах з ме-
неджменту та пропозиції консалтингових фірм), 
масштабні наукові дослідження в нашій країні з 
цієї проблематики не проводяться [3, c. 75].

Підвищена увага теоретиків і практиків ме-
неджменту до феномену корпоративної культу-
ри та проблем її формування і оцінки викликана 
об’єктивними обставинами, які ґрунтуються на 
суттєвих змінах, які відбуваються в усіх сферах 
економічного життя суспільства. Ці зміни викли-
кані підвищеною увагою до праці як важливого 
ресурсу виробництва, визнанням інтелектуаль-
ного потенціалу людини вирішальним фактором 
економічного розвитку і формування на основі 
цих уявлень нової парадигми менеджменту. Як 
результат такої перебудови економічної сві-
домості суспільства на рубежі 70-х – 80-х рр. 
ХХ ст. відбувається новий прорив у теорії і 
практиці менеджменту – формуються уявлен-
ня про корпоративну культуру, відкривається 
її значення як важливого фактора ефективного 
управління підприємством. Зростання протягом 
останніх 30 років інтересу до феномену корпора-
тивної культури свідчить про її важливість для 
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забезпечення економічного розвитку і економіч-
ної стійкості підприємства. 

Корпоративна культура пронизує всю органі-
зацію як по вертикалі, так і по горизонталі, є 
одночасно і продуктом життєдіяльності підпри-
ємства, і фактором, який обумовлює параметри 
ефективності такої діяльності. Таким чином, 
корпоративна культура впливає як на внутрішні 
економічні і соціальні процеси підприємства, так 
і на позиціювання підприємства у суспільстві. 

Високий інтерес до цієї проблематики спри-
чинив появу численних наукових шкіл і напря-
мів, які розглядають суть і значення корпоратив-
ної культури з різних позицій. В нашій роботі ми 
виходимо із розуміння корпоративної культури 
в трактовці відомого дослідника цієї проблеми 
Е. Шейна, який вважає її як систему «… колек-
тивних базових уявлень, які набуваються групою 
при вирішенні проблем адаптації до зовнішнього 
середовища і внутрішньої інтеграції, які довели 
свою ефективність і тому розглядаються як цін-
ність і передаються новим членам групи в якості 
правильної системи сприйняття, мислення і від-
чуття відносно названих проблем» [4] та В. Спі-
вака, який визначає організаційну культуру як 
«… систему матеріальних і духовних цінностей, 
проявів, які взаємодіють між собою … і проявля-
ються в поведінці, взаємодії, сприйняття себе і 
навколишнього середовища» [4]. 

Роль і значення корпоративної культури 
в концентрованому вигляді проявляється в її 
функціях, яких окремі автори виділяють в кіль-
кості від трьох до дванадцяти. Контент-аналіз 
публікацій з цієї тематики дозволяє зробити ви-
сновок, що організаційна культура виконує цілу 
низку важливих функцій, які можна поділити на 
зовнішні і внутрішні. 

На нашу думку, до внутрішніх відносяться: 
1) ціннісна функція, яка випливає з самого 

визначення корпоративної культури, як системи 
цінностей і норм, які поділяються більшістю пер-
соналу підприємства. Ціннісна функція є осно-
вною і обумовлює всі інші; саме ціннісна функція 
дає можливість визначити пріоритети у розви-
тку організації, формує цілі, місію і стратегію 
підприємства; 

2) інтеграційна функція, яка забезпечує співп-
рацю, згоду в колективі. Культура об’єднує пер-
сонал організації на підставі: спільних моральних 
цінностей і норм, спільних вірувань і почуттів, 
спільної участі в економічному і неекономічному 
житті підприємства. Інтеграційна функція фор-
мує почуття причетності до загальної справи, ло-
яльність та гордість персоналу; 

3) пізнавально-інформаційна функція, за-
вдяки якій комунікації між членами організації 
відбуваються відповідно до норм корпоративної 
культури. Відповідно сильні організаційні куль-
тури сприяють ефективному обміну інформа-
цією, навчанню персоналу, розширенню знань і 
підвищенню рівня компетенції, демонстрації тра-
диційних зразків трудової діяльності і розвитку 
трудової кар’єри; 

4) мотиваційна функція проявляється в тому, 
що корпоративна культура тісно пов’язана з ме-
ханізмом втілення управлінських рішень, отже, 
саме завдяки цій функції забезпечується вплив 

корпоративної культури на ефективність діяль-
ності організації. Мотиваційна функція найбільш 
повно відображає практичну цінність концепції 
корпоративної культури, так як вказує на мож-
ливість досягнення конкретного економічного ре-
зультату, отже створює умови для кількісного 
вимірювання рівня ефективності корпоративної 
культури, рівня окупності витрат на її форму-
вання і зміну; 

5) інноваційна функція, яка завдяки форму-
ванню системи цінностей, уявлень, визначенню 
бажаних типів поведінки корпоративної культу-
ри стимулює пошук нових моделей професійної 
діяльності, зростання ефективності організації 
праці, вдосконалення методів управління, з ме-
тою найбільш повної відповідності сучасним умо-
вам зовнішнього середовища; 

6) контрольно-регулятивна функція полягає в 
тому, що норми і цінності корпоративної культу-
ри обумовлюють створення методів і критеріїв 
оцінки діяльності персоналу, забезпечують вибір 
і закріплення прийнятних для даної організації 
форм поведінки, типів комунікації, способів вирі-
шення конфліктів та інше. В рамках цієї функції 
також регулюється склад персоналу за ознакою 
його відповідності певним важливим для фірми 
критеріям, в тому числі за критерієм лояльності 
до організації [5]. 

До зовнішніх функцій слід віднести: 
1) адаптаційну функцію, яка забезпечує орга-

нізації можливість виживання у неперервно змі-
нюваному зовнішньому середовищі як за раху-
нок забезпечення внутрішньої стійкості, так і за 
рахунок створення певних бар’єрів, які зменшу-
ють вірогідність негативних зовнішніх впливів; 

2) іміджева функція проявляється в тому, 
що тільки на основі ефективної корпоративної 
культури може бути сформовано привабливий 
імідж підприємства, який буде відрізняти його 
від будь-яких інших; організаційна культура є 
основою для створення успішного бренду товару 
(послуги) та бренду роботодавця. 

Всі функції корпоративної культури тісно 
взаємопов’язані між собою. Однією з найваж-
ливіших функцій є мотиваційна, яка забезпечує 
підвищення ефективності використання люд-
ських ресурсів та економічної ефективності під-
приємства в цілому. 

Основу мотивації праці складають потреби і 
цінності, які спонукають людину до певних дій, 
тому саме корпоративна культура може створи-
ти мотиваційне поле, здатне об’єднати персонал 
навколо значимих цілей, спонукати працівни-
ків працювати творчо і ефективно як для влас-
ного блага, так і на користь організації. Тісний 
взаємозв’язок в ланцюгу корпоративна культу-
ра –мотивація–ефективність діяльності підпри-
ємства підтверджується результатами як зару-
біжних, так і вітчизняних досліджень [6] 

Фактично всі прояви корпоративної культу-
ри, як матеріальні, так і ціннісно-нормативні, 
справляють суттєвий вплив на мотивацію персо-
налу і досягнення економічної ефективності. При 
цьому можливості мотиваційного впливу засобів 
організаційної культури є надзвичайно широки-
ми, адже вони включають, крім традиційних сти-
мулювання праці, інші інструменти, які справ-
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ляють опосередкований, але при цьому не менш 
сильний вплив. 

Отже, як свідчать результати досліджень 
зарубіжних і вітчизняних вчених, мотиваційна 
функція корпоративної культури є яскраво вира-
женою і справляє суттєвий вплив на економічні 
результати діяльності підприємства. Розглянемо 
докладніше, за допомогою яких засобів забезпе-
чується реалізація цієї функції. На нашу думку, 
засоби реалізації мотиваційної функції корпора-
тивної культури включають як традиційні (мате-
ріальні і нематеріальні) засоби мотивації праці, 
так і специфічні засоби, які є складовими корпо-
ративної культури (рисунок 1). 

Принциповою відмінністю подібного підходу 
до розуміння механізму і результатів мотивації 
праці є орієнтація традиційних засобів на досяг-
нення конкретного результату в короткостроко-
вому періоді (управління по цілям), використан-
ня персоналу лише як інструменту, ресурсу.

Побудова системи мотивації праці на основі 
корпоративної культури, узгодження традицій-
них засобів стимулювання праці з цінностями, 
нормами, місією фірми, орієнтація системи на 
довгострокову перспективу дають можливість не 
лише отримати конкретний економічний резуль-
тат, але й запустити внутрішній механізм моти-
вації – мотивацію самою працею. В кінцевому 
результаті це дає можливість надати персоналу 
не просто адекватну винагороду за працю, а за-
безпечити якість трудового життя.

Соціально-економічний механізм реалізації 
мотиваційної функції корпоративної культури 
ґрунтується на системі цінності і норм, які по-
діляються більшістю членів даної організації та 
на створюваних на цій основі артефактів. Місія, 
цілі і стратегія фірми можуть ефективно визна-
чатись і виконуватись лише в контексті ціннісної 
орієнтації, розуміння призначення і відповідаль-
ності фірми перед персоналом і суспільством в 
цілому. Ціннісно-орієнтоване управління у поєд-

нанні з цільовим дає можливість забезпечити по-
становку і досягнення цілей в межах злагодже-
ної системи. Визначення і узгодження цінностей 
і цілей компанії є важливим саме по собі, проте 
в повній мірі його мотиваційна функція проявля-
ється тоді, коли персонал знає і поділяє уявлен-
ня про призначення і стратегію фірми.

Ознайомлення працівників із змістом ціннос-
тей і цілей компанії забезпечує система кому-
нікацій, яка також виконує наступні функції: 
забезпечення зворотного зв’язку, формування 
командного духу і сприятливого соціально-пси-
хологічного клімату, сприяє поширенню необхід-
ної інформації. Мотиваційні можливості системи 
внутрішніх комунікацій забезпечуються за допо-
могою: гарячої телефонної лінії, скриньок дові-
ри, скриньок внутрішньої пошти із пропозиціями 
персоналу, дошок оголошень, аудіо- і аудіовізу-
альних засобів, фірмових ЗМІ, каналів особистої 
комунікації, опитування персоналу, внутрішньої 
комп’ютерної сітки. 

Важливим мотиваційним засобом є також 
створення фірмових традицій, ритуалів, органі-
зація свят, відпочинку, змагань. Подібні заходи 
можуть нести в собі не лише духовне наванта-
ження, а й служити засобом транслювання цін-
ностей компанії співробітникам, стимулювати 
внутрішню конкуренцію окремих працівників і 
підрозділів, бути засобом оцінки персоналу, спо-
собом виявлення поваги, визнання заслуг співро-
бітників (рисунок 2). 

Мотивуюча функція організаційної культури 
може бути реалізована також за допомогою сти-
лю управління і лідерства в рамках ситуативного 
підходу. Численними дослідженнями доведено, що 
найбільш ефективним є поєднання стилів лідер-
ства, застосування їх в залежності від умов кон-
кретної ситуації: цілей, соціально-психологічного 
клімату колективу, ступеня зрілості виконавців, 
структурованості завдань, обсягу посадових по-
вноважень та інше. Мотивація персоналу за допо-

Рис. 1. Засоби реалізації мотиваційної функції корпоративної культури підприємства
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могою стилю лідерства можлива лише в атмосфері 
довіри в колективі, тобто в умовах, коли керівник 
демонструє підлеглим порядність, компетентність, 
послідовність, лояльність і відкритість. [7]. Амери-
канський вчений С. Роббінз стверджує, що для до-
сягнення ефективності керівники повинні прагну-
ти до створення довірчих відносин, адже «…міцні 
довірчі зв’язки приходять на зміну бюрократич-
ним правилам у визначенні очікувань працівників 
і відносин між ними і керівниками» [7]. 

Імідж підприємства, його бренд як робото-
давця і товаровиробника є одночасно продуктом 
корпоративної культури і засобом реалізації її 
мотиваційної функції. Імідж і бренд компанії тіс-
но пов’язані із цілями, цінностями, місією фірми 
і фактично транслюють їх за допомогою певної 
знакової системи як у внутрішнє, так і у зовніш-
нє середовище [5,6].Саме бренд дає можливість 
персоналу і споживачам відчути свою значу-
щість, підтвердження важливості і правильності 
власної системи сприйняття дійсності. Російські 
дослідники Г. Тульчинський та В. Терентьєва 
вважають, що корпоративна культура є сильним 
бренд-ресурсом, важливою конкурентною пере-
вагою, а тому для досягнення успіху будь-яка 
фірма повинна починати «…з побудови друж-
ніх відносин із своїми першими клієнтами – з 
власним персоналом – і, орієнтуючись на їх 
сприйняття, благополуччя і комфорт, постійно 
проектувати позитивну обстановку на зовнішнє 
середовище…» [5]. Створення сильного бренду на 
основі ефективної корпоративної культури дає 
можливість підприємству не лише мотивувати 

персонал для значних досягнень, а й спрощує 
процедуру підбору персоналу. 

Слід наголосити на необхідності постійного 
контролю та аналізу існуючої системи мотивації 
та внесення змін в документ, що відображає зміст 
корпоративної культури підприємства. У зв'язку 
з цим відзначимо, що не тільки визнання, але і 
внутрішнє прийняття працівником офіційних кор-
поративних норм і правил поведінки сприяє ство-
ренню ефективного механізму індивідуального 
контролю суспільної поведінки, що призводить до 
скорочення витрат на внутрішні і зовнішні пере-
вірки й організацію системи покарань та штрафів. 

Отже, процес вдосконалення мотивації у 
взаємозв'язку з формуванням та ефективною 
реалізацією корпоративної культури можна про-
вести в кілька етапів. Відзначимо, що головним 
результатом впливу корпоративної культури на 
мотивацію через трудову поведінку працівни-
ків підприємства виступає задоволеність влас-
ною працею. Задоволення працею призводить 
до підвищення відповідальності, зниження втрат 
робочого часу, зниження кількості рекламацій, 
зростання продуктивності праці і моральної за-
доволеності, а також у підвищенні зацікавленості 
у формі появи стимулів до праці. Все це в цілому 
приводить до поліпшення якості праці, системи 
управління персоналом і зростання економічної і 
соціальної ефективності діяльності підприємства. 

У зв'язку з цим слід відзначити, що корпо-
ративна культура підприємства не є стихійним 
елементом внутрішнього середовища, а форму-
ється керівним складом свідомо, цілеспрямовано. 
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Рис. 2. Традиційна система мотивації праці
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У результаті реалізації корпоративної культури 
з’являється ідеальний образ підприємства, який 
би хотіла бачити керівна команда. Основними мо-
тивуючими чинниками корпоративної культури 
є: гордість за підприємство, його популярність і 
авторитет, згуртованість колективу загальними 
ідеями і правилами поведінки, навички спілку-
вання та комунікації, гарантія безпеки і впев-
неності в завтрашньому дні, реалізація мотивів 
творчої інноваційної діяльності, реальні можли-
вості професійного і кар'єрного зростання пра-
цівників [7, c. 152]. 

Система мотивації, розкрита в оформленій 
корпоративній культурі, повинна враховувати 
інтереси груп персоналу, що мають відмінності в 
мотиваційній структурі. 

Важливе значення також має проведення 
систематичного контролю впливу корпоративної 
культури на мотивацію, що призводить до по-
ступового розвитку корпоративної культури в 
системі управління персоналом. 
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Аннотация
В статье проведен анализ активизации влияния корпоративной культуры на мотивацию труда персонала, согласова-
ние традиционных средств стимулирования труда с ценностями, нормами, миссией фирмы, ориентация системы на 
долгосрочную перспективу дают возможность не только получить конкретный экономический результат, но и запу-
стить внутренний механизм мотивации – мотивации самим трудом. В конечном итоге это дает возможность предоста-
вить персонала не просто адекватное вознаграждение за труд, а обеспечить качество трудовой жизни. Выявлено, что 
социально-экономический механизм реализации мотивационной функции корпоративной культуры основывается на 
системе ценности и нормы, которые разделяются большинством членов предприятия и на создаваемых на этой основе 
артефактов. Для того чтобы создать действенную систему управления на предприятии, разработать собственную фир-
менную философию управления персоналом, следует исходить из опыта ведущих мировых компаний, а кроме того, 
накапливать собственный опыт работы с персоналом.
Ключевые слова: корпоративная культура, персонал, управление персоналом, мотивация, мотивация труда.

Ефективна система мотивації в сукупності з 
сильною корпоративною культурою виступає ви-
рішальним чинником підвищення ефективності 
діяльності підприємства, зростання його конку-
рентоспроможності.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
для того щоб створити дієву систему управлін-
ня на підприємстві, розробити власну фірмову 
філософію управління персоналом, слід вихо-
дити з досвіду провідних світових компаній, а 
крім того, накопичувати власний досвід роботи 
з українськими працівниками. Проте за порів-
няльного аналізу будь-яких систем управління 
необхідно зауважити, що автоматичне запрова-
дження тієї або іншої системи управління ще 
не гарантує високої ефективності. Ефективність 
діяльності підприємства обумовлено не стільки 
використанням тієї або іншої системи управлін-
ня, скільки тим, як пристосовані елементи до 
виробничо-ринкових умов, в яких функціонує 
підприємство.
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Summary
The article analyzes the intensification of the influence of corporate culture on the motivation of staff work, the 
harmonization of traditional means of stimulating work with values, norms, mission of the company, orientation of the 
system to the long-term perspective give the opportunity not only to get a specific economic result, but also to launch 
the internal mechanism of motivation – motivation by the work itself. In the end, it is possible to provide staff not only 
with adequate remuneration for work, but also to ensure quality of working life. It is revealed that the socio-economic 
mechanism of realization of the motivational function of corporate culture is based on the system of values and norms 
shared by the majority of members of the enterprise and on the artifacts created on this basis. In order to create an 
effective management system at the enterprise, to develop its own corporate philosophy of personnel management, it is 
necessary to draw on the experience of leading world companies, and in addition, to accumulate their own experience 
with working with personnel.
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УДК 336.71

Вядрова Інна Миколаївна
кандидат економічних наук, професор,

Харківський навчально-науковий інститут
Університету банківської справи
Голікова Ілона Олександрівна

студент
Харківського навчально-наукового інституту

Університету банківської справи

КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Розглянуто та згруповано напрямки економічної думки в розрізі визначення поняття «капіталізація». Визначено осно-
вні вимоги Базель ІІ та ІІІ у порівняні з українським законодавством. Проаналізовано динаміку капіталізації бан-
ківської системи та залежність ВВП та власного капіталу банків з 2014 по 2019 рр. Досліджено рівень капіталізації 
банківської системи в цілому та у розрізі окремих банків у відповідності до нормативних вимог. Надано рекомендації 
щодо підвищення рівня капіталізації банківського сектору України у взаємодії трьох складників: держави, НБУ та 
комерційних банків.
Ключові слова: капітал, капіталізація, достатність капіталу, фінансова стабільність, економічне зростання.

Постановка проблеми. Економічні потрясін-
ня в Україні останніх років насамперед прояв-
ляються у нестабільності банківської системи. 
Банківська система України перебуває, по суті, 
у стані перманентного реформування протягом 
останніх 10 років, коли державою, передусім, за 
ініціативою НБУ вживається низка нормативно-
правових та контрольно-управлінських заходів 
із метою побудови певних параметрів банківської 
діяльності та вирішення питань платоспромож-
ної роботи банківських установ. Серед заходів 
провідне місце зайняло визначення процесів, 
присвячених капіталізації банківських установ, 
починаючи з нормативного збільшення мінімаль-
ного статутного капіталу банків і закінчуючи 

адміністративним впливом на фінансово-кре-
дитні установи, з метою нарощування капітало-
вкладень у банківський бізнес. У цьому контек-
сті важливо, на науковому рівні, проаналізувати 
основні причини та передумови до капіталізації 
та її доцільність.

Слід зазначити, що проблему достатнього 
рівня капіталізації банку, зокрема і банківської 
системи в цілому, у науковій літературі часто 
ототожнюють із обсягом статутного капіталу 
або із законодавчими вимогами до розміру ре-
гулятивного капіталу. Враховуючи це, проблема 
капіталізації лежить у площині забезпечення 
достатньої адекватності капіталу банків щодо 
розміру сформованих ними активів, а тому її 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 71

4 (26), November 2019

насамперед слід розглядати не як кількісну, а 
як якісну [1].

Проблема капіталізації банківської системи 
для України є ключовим питанням загальної фі-
нансової стабільності, належного обслуговування 
банками взятих на себе грошових зобов’язань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі капіталізації було присвячено багато праць 
відомих зарубіжних та вітчизняних учених XVIII-
XIX ст. Незважаючи на теоретичну та практичну 
значимість капіталізації, публікацій щодо питань 
капіталізації банківських установ небагато. Зо-
крема, у працях учених досліджено економіч-
ну категорію «капіталізація» (Дж. Кейнс, О. Аз-
риліян, В. Баліцька, О. Гальцева, А. Гриценко, 
В. Казинцев, О. Корольова, М. Ледкова, Т. Малова, 
В. Мандибура, В. Немцев, О. Овсяннікова, Г. Осо-
вська, О. Побурко, М. Хорунжий, Г. Хотинська, 
А. Челноков та ін.). У роботах А. Барановського, 
Н. Брюховецької, М. Козоріз розглянуто проблеми 
капіталізації підприємств. Питання взаємозв'язку 
теорії капіталізації й ресурсів підприємства до-
сліджено в наукових працях О. Гребешкової, 
Т. Крючковської, О. Мендрула, О. Мельник, Л. Пе-
тренко, Т. Моісеєнко.

Формулювання цілей статті. На основі за-
значеного вище можна сформулювати завдання 
статті: дослідити поняття капіталізації в проце-
сі трансформації економічної теорії, проаналі-
зувати сучасний стан капіталізації банківської 
системи з урахуванням дослідження основних 
показників її діяльності, окреслити проблеми ка-
піталізації та визначити шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. На початку роз-
витку суспільного виробництва капітал розгля-
дався економістами як майно, багатство. Мер-
кантилісти головний акцент робили на грошову 
форму капіталу, Жан Батіст Сей, під капіталом 
розумів суму цінностей, яка дає змогу здійсню-
вати виробництво [1]. Адам Сміт, Давід Рікардо, 
А. Маршал визначав капітал як сукупність ре-
чей, без яких виробництво не могло б здійсню-
ватися з однаковою ефективністю, але які не є 
безплатними дарами природи. 

Класична економічна наука широко розкрила 
природу капіталістичного способу виробництва. 
Зокрема, К. Маркс зазначав, що додаткова вар-
тість капіталізується, тобто стає капіталом: «…за 
нормальних умов одна частина додаткової вар-
тості завжди повинна витрачатися як дохід, а 
інша частина – капіталізуватися» [2]. У другому 
томі «Капіталу» трапляється безліч згадок про 
капіталізацію додаткової вартості саме в розумін-
ні перетворення її в капітал. Звичайно, К. Маркс 
не вводив поняття «капіталізація» і використо-
вував цей термін лише для позначення процесу 
перетворення вартості в капітал. Але сам відтінок 
процесуальності тут є принциповим і дає підста-
ви застосовувати поняття «капіталізації» не лише 
в розумінні «стану», але й у розумінні «процесу». 

Дослідження сутності капіталізації також по-
сідає важливе місце серед зарубіжних учених. 
Так, Д. Розенберг розглядає поняття капіталіза-
ції як суму всіх грошей, інвестованих у фірму 
її власниками; сумарні пасиви [3]. За підходом 
Д. Пірса, капіталізація – це загальний обсяг і 
структура акціонерного капіталу компанії [3]. 

В економічній енциклопедії поняття «капіта-
лізація» визначено як використання частини до-
даткової вартості на розширення капіталістич-
ного виробництва, а також як процес вкладення 
частини доходу в цінні папери й отримання при-
бутку на них у формі відсотка [4]. 

Одним із перших економістів, котрий чітко 
розмежував капіталізацію банківської системи, 
підприємств, фондового ринку, дав визначен-
ня капіталізації економіки, згрупував її основні 
сфери та проблеми, є А. І. Барановський. Він 
уважає, що капіталізація економіки є основним 
інструментом забезпечення стабільного соціаль-
но-економічного розвитку; засобом упроваджен-
ня інноваційної моделі; мірою оцінювання рівня 
розвитку національної економіки в цілому, її 
окремих галузей і суб'єктів господарювання, їх 
конкурентоспроможності; індикатором ефектив-
ності економіки (у тому числі соціальних функ-
цій) і довіри до неї [5]. 

Представник львівської академічної науки 
М. А. Козоріз уважає капіталізацію економічною 
категорією, яка визначається сутністю фінансо-
во-економічних стосунків між суб'єктами госпо-
дарювання з приводу розподілу, оцінки й напря-
мів використання ними власного капіталу [6].

Вихідним для розуміння відповідної темати-
ки є поняття капіталізації банків. Національний 
Банк України на своїй офіційній сторінці фак-
тично оприлюднив власну позиції щодо цього 
поняття, пославшись на низку джерел. Зокрема, 
відзначається, що капіталізація (capitalization) – 
збільшення обсягу капіталу банку; сукупна вар-
тість цінних паперів, що обертаються на фон-
довому ринку країни; сукупна максимальна 
вартість акцій та облігацій, які може випустити 
компанія; збільшення вартості банку у зв’язку зі 
зростанням його ринкової вартості; питома вага 
цінних паперів певного виду в загальній сумі 
емісії цінних паперів або капіталі компанії – 
норма капіталізації; додатковий випуск акцій 
з метою збільшення капіталу або спрямування 
частини доходів (прибутку, дивідендів) на збіль-
шення капіталу банку; капіталізація прибутку; 
включення нарахованих і сплачених кредито-
ром відсотків за використані кредити у вартість 
новостворених активів (будівлі, споруди), а не 
вирахування цих відсотків із прибутку чи від-
несення на собівартість. Метою такої капіталіза-
ції є чітке відображення реальної вартості капі-
тальних вкладень у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності [8].

Оперуючи поняттям «капіталізація» важливо 
розуміти основні напрямки розробки теорії капі-
талізації, що наведено на рис. 1:

Питання проблеми капіталізації ставиться на 
міжнародному рівні, шляхом прийняття мето-
дичних рекомендацій банківського регулювання. 
Базель І було визначено мінімальну вимогу до 
загального капіталу – 8% активів, зважених за 
ризиком (RWA), регулятори далі продовжують 
працювати над структурою капіталу і активів, 
зважених за ризиком (RWA). Базель ІІ є основою 
вимог до капіталу, в ньому розглянуто кредит-
ний ризик, ринковий та операційний як окремі 
складові. Фінансова криза 2008 року спровоку-
вала серію реформ, що представлені Базелем ІІІ, 
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коло впливу регулятора вже виходить за межі 
стандартів капіталу. У Базелі III запроваджено 
нове поняття – «кореневий капітал першого рів-
ня», а також уточнено, що капітал першого рівня 
складається з двох елементів (рис. 2).

Окрім розроблених на міжнародному рівні ви-
мог щодо достатності капіталу, вітчизняне право-
ве регулювання також має вагоме місце, зокрема 
до забезпечення загальноекономічного характеру 
формування банківського капіталу можна відне-
сти такі нормативно-правові акти: ЗУ «Про бан-
ки і банківську діяльність» від 17.10.2019 року із 
змінами та доповненнями, ЗУ «Про Національ-
ний банк України» від 19.10.2019 року із зміна-
ми та доповненнями, ЗУ «Про цінні папери та 
фондовий ринок» від 01.01.2019 року із змінами 
та доповненнями, ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» від 01.01.2019 року, ЗУ «Про заходи, спря-

мовані на сприяння капіталізації та реструкту-
ризації банків» від 01.01.2017 року, Положення 
«Про обов’язкові критерії і нормативи достат-
ності капіталу та платоспроможності, ліквіднос-
ті, прибутковості, якості активів та ризиковості 
операцій страховика» від 05.03.2019, Інструкція 
«Про порядок регулювання діяльності банків в 
Україні» від 21.05.2019, «Методика розрахунку 
економічних нормативів регулювання діяльнос-
ті банків в Україні» від 01.07.2019. Починаючи із 
01.01.2019 відповідно до нових вимог до капіта-
лу затверджених постановою Правління НБУ № 
312 «Про затвердження Змін до Інструкції про 
порядок регулювання діяльності банків в Укра-
їні» норматив достатності капіталу для банків 
визначається на рівня 10 %. Досягнення такого 
рівня достатності основного капіталу до кінця 
2018 року для 20 найбільших за розміром активів 

Рис. 2. Вимоги до достатності капіталу банку відповідно до Базель III
Джерело: сформовано автором на основі [11]

Рис. 1. Дослідження визначення поняття «капіталізація»
Джерело: сформовано автором на основі [6]
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банків передбачено Меморандумом про співпра-
цю між Україною та МВФ.

Якщо розглядати динаміку основних показни-
ків банківської діяльності наведену в таблиці 1, 
то щорічний приріст основних показників розви-
тку банківського сектору сягає 2-6 %. Проте, на-
слідками впровадження нових вимог до розміру 
капіталу стало скорочення частини працюючих 
банків. З початку 2014 р. (180 банків) до сьогод-
ні на 01.08.2019 р. (76 банки) банківська система 
втратила 104 установ [7]. З одного боку, очищен-
ня банківської системи України від проблемних, 
непрозорих, недостатньо капіталізованих банків 
є об’єктивною необхідністю і передумовою еко-
номічного відновлення, проте в Україні цей про-
цес відбувається у несприятливих та непрозорих 
умовах, що характеризуються незавершеним 
збройним протистоянням та макроекономічними 
негараздами. Це дестабілізує банківську систему, 
адже втрати клієнтів збанкрутілих банків, які не 
підлягають під компенсації Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (13 707,37 млн грн. станом 
на 01.01.2019) погіршують їх фінансовий стан та 
ділові очікування. Більш стійкими до внутріш-
ньої кризи виявилися банки з іноземним капіта-
лом: їх кількість скоротилася за 2014-2018 рр. на 
10 одиниць або 20,4%.

Аналізуючи дані таблиці 2 можна помітити 
тенденцію до зменшення частки капіталу у струк-
турі ВВП: якщо на початок 2014 року досліджу-
ваний показник складає 14%, а наприкінці дослі-

джуваного періоду – маже 5%. Аналіз структури 
власного капіталу та ВВП не є об’єктивним через 
зменшення кількості працюючих банків, шляхом 
реструктуризації банківського сектору. Однак, 
зменшення частки власного капіталу у структурі 
ВВП говорить про те, що банки неефективно ви-
користовують капітал, зокрема, витрачають його 
на формування резервів – неробочих ресурсів, 
велика доля NPL свідчить про неадекватність 
реструктуризації кредитного портфеля, здебіль-
шого банки продовжують працювати із залуче-
ними коштами. Протягом останніх п’яти років 
спостерігаємо перевищення темпів зростання 
власного капіталу вітчизняних банків порівняно 
з темпами зростання ВВП. 

Значення показника нормативу адекватності 
РК на рівні 18% на початку 2014 року відобра-
жало певну стагнацію і невпевненість банків у 
подальшому розвитку своєї діяльності. Запобіж-
ником цього є підвищення капіталізації банків-
ського сектору України. 

Норматив адекватності регулятивного капі-
талу знаходиться вище нормативного значення 
(10%), що дає підстави говорити про позитивні 
тенденції динаміки цього показника. Це є одним 
із факторів економічного зростання держави 
та підвищення рівня капіталізації банківської 
системи. Незважаючи на поступове збільшен-
ня значення показника балансового капіталу як 
основи розвитку банківської системи, він зали-
шається вельми незначним і становить лише 5% 

Таблиця 2
Динаміка капіталізації банків України 2014-2018 рр.

Показники 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

ВВП
млн. грн. 1365123 1430290 2034430 2445587 3083409

темп зростання -12,9 -27,7 -14,6 -18 -13,4

Власний капітал банків
млн грн 192599 148023 103713 123784 149400

темп зростання 13,75 -23,1 -29,9 19,35 20,7
Частка капіталу у ВВП % 14,1 10,4 5,1 5,1 4,9

Чисті активи банків
млн грн 1477 1571 1737 1848 1911

темп зростання +11,5 +6,4 +10,6 +6,4 +3,4

Регулятивний капітал
млн грн 204975,9 188948,9 129816,9 109653,6 115817,6

темп зростання +14,7 -7,9 -31,3 -15,5 +5,6
Чистка регулятивного 

капіталу у ВВП % 15 13,2 6,4 4,5 3,8

Норматив адекватності 
РК % 18,3 15,6 12,3 12,7 16,1

Джерело: [7; 8]

Таблиця 1
Основні показники діяльності банківського сектору України

Показники
Роки Темп 

зроствння 
за 2019, %

Приріст за 
2014-2019, 

рази2014 2015 2016 2017 2018 2019

Активи 1278095 1316852 1254385 1282748 1336358 1371602 3 % +2,6
Капітал 192599 148023 103713 170389 163597 173205 6 % +5,9
Зобов’язання 
банків 1085496 1168829 1150672 1112359 1172761 1198397 2% +2,2

Рентабельність 
капіталу 0,81 % -30,46 % -51,91 % 1,31% -15,96% 38,21 % 58.2 % 46

Рентабельність 
активів 0,12 % -4,07 % -5,46% 0,16% -1,94% 4,66 % 58.4% 38

Джерело: [7]
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від ВВП, тоді як в країнах Центральної Європи 
значно вище.

Доцільно зазначити, що в короткостроково-
му періоді економіка України може стикнутися 
з гальмуванням темпів нарощення банківських 
вкладень в економіку і соціальну сферу, саме че-
рез небезпеку недотримання банками нормативу 
адекватності регулятивного капіталу, адже саме 
цей показник є однозначно ключовим і визначає 
співвідношення власних коштів і банківських ри-
зиків. Його подальше зниження в січні 2016 року 
до 12,3 % слід розглядати як позитивний аспект 
ефективного використання банківського капіталу.

Розглянемо на табл. 3 динаміку показників ка-
піталізації банківського сектору України. Норма-
тив регулятивного капіталу банківського сектору 
та його відповідність встановлених законодавчо 
нормам (2019 10%). Економічний норматив Н2 ві-
дображає здатність банку своєчасно та в повному 
обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, 
що випливають із торговельних, кредитних або 
інших операцій грошового характеру.

Чим вище значення показника достатнос-
ті (адекватності) регулятивного капіталу,як на-
приклад у Райффайзен Банк Аваль, тим більша 
частка ризику, що її беруть на себе власники 
банку. І навпаки, чим нижче значення показника, 
тим більша частка ризику, що її приймають на 
себе кредитори та вкладники банку. Н2 встанов-
люється з метою запобігання надмірному пере-
кладанню банком кредитного ризику та ризику 
неповернення банківських активів на кредиторів 
і вкладників банку. Н2 визначається як співвід-
ношення регулятивного капіталу до сумарних 
активів і певних позабалансових інструментів, 
зменшених на суму створених відповідних ре-
зервів за активними операціями та на суму за-
безпечення кредиту (вкладень у боргові цінні 
папери) безумовним зобов’язанням або грошовим 
покриттям у вигляді застави майнових прав і 
зважених за ступенем кредитного ризику.

З таблиці 3 бачимо, що повсякчас бан-
ки схильні порушувати встановлені вимогами 
норми,зокрема в 2016 р. Н2 ПриватБанку стано-
вить 2,1 % при нормативному значенні >10%, Ук-
рсоцбанк та Укргазбанк порушує Н2 у 2014 7% 
та 9,66 % відповідно. За порушення нормативів 
Положенням «Про застосування Національним 
банком України до банків та інших фінансо-
во-кредитних установ заходів впливу за пору-
шення банківського законодавства» передбачено 
штрафні санкції. На сьогодні спостерігаємо пози-
тивну тенденцію відповідності нормативів банків 
та встановлених НБУ вимог. 

Невідповідність нормам порушує фінансо-
ву стійкість банку і впливає на капіталізацію, 
тому розглянемо шляхи зростання капіталізації 
банківського сектору, їх можна розглядати на 
трьох рівнях взаємодії: держави, НБУ та ко-
мерційних банків:

1. Удосконалення та стабілізація банківсько-
го законодавства. Правове регулювання бан-
ківської діяльності здійснюється за допомогою 
великої кількості ієрархічно розміщених підза-
конних нормативно-правових актів; нормативна 
база досить часто змінюється і доповнюється, що 
ускладнює процес правового регулювання; між 
чинними загальними і спеціальними норматив-
но-правовими актами існує багато протиріч, що 
тягне неправильне застосування норм; відсутній 
єдиний кодифікований нормативний акт з бан-
ківської діяльності; при наявності великої кіль-
кості нормативних актів, спеціальних законів у 
банківській сфері недостатньо; доступ до опера-
тивної інформації щодо правотворчої діяльності 
уповноважених органів досить обмежений. За-
значені недоліки можуть бути усунені шляхом 
прийняття Банківського кодексу України

2. Підвищення конкурентоспроможності ві-
тчизняних банків порівняно з іноземними банка-
ми: – стимулювання відкриття філій іноземних 
банків у певних регіонах; – визначення опти-

Таблиця 3
Динаміка показників капіталізації банківського сектору України

Банк / Показник 2014 2015 2016 2017 2018 3 Кв 2019

Приватбанк
СК 18101 21256 50695 206 060 206 060 206 060
ВК 22696 27487 12664 25 608 31 462 37 905
Н2 11% 11% 2,10% 17,36% 18,64% 18,03%

Укрсоцбанк
СК 2468 7866 16673 16 546 16 546 16673
ВК 6239 13737 12817 5 157 3 382 1982
Н2 7,00% 26,00% 19,00% 13,00% 11,90% 15,27%

Ощадбанк
СК 18302 29901 34857 43 723 49 473 49 473
ВК 22749 7340 14933 31 578 18 430 18 204
Н2 17,97% 11,47% 10,73% 18,77% 17,52% 12,90%

Райффайзен 
Банк Аваль

СК 3003 3003 6155 6 155 6 153 6 155
ВК 6148 6268 10072 10 905 11 623 10 482
Н2 14,07% 18,91% 20,85% 19,49% 20,60% 17,90%

Укргазбанк
СК 9482 13837 13837 13 319 13 319 13 319
ВК 1571 4293 4989 5 629 5 757 6 032
Н2 9,66% 23,60% 16,75% 14,28% 13,38% 13,04%

Укрсиббанк
СК 1781 1774 5069 5 069 5 069 5 069
ВК 1781 1803 4104 5 571 6 723 5 656
Н2 16,03% 13,18% 21,37% 22,65% 26,41% 21,33%

Джерело: сформовано автором на основі [8]
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мальної частки іноземного капіталу у банківській 
системі; – узгодження банківського законодав-
ства зі світовими нормами [10].

3. Активізація регулятивної політики НБУ. – 
посилення контролю зі сторони Національного 
Банку України за нормативами капіталу; – вве-
дення санкцій за порушення чинного законодав-
ства; – активізація та удосконалення механізму 
злиття та поглинання банків.

4. Створення системи рейтингування: – що-
квартальне звітування банків; – об’єктивна оцін-
ка ризик-менеджменту у банках.

5. Вдосконалення системи ризик-менеджмен-
ту в банках. Банки повинні керуватися такими 
принципами системи управління ризиками [9], 
як: наявність стратегії управління ризиками; 
наявність відповідної організаційної структури; 
принцип колегіальності, розділення конфліктів 
інтересів.

6. Активізація ролі банківських асоціацій: 
-мотивація банків; – підвищення рівня корпора-
тивного управління банків; – підвищення довіри 
населення до банків. 

7. Посилення контролю ризик-менеджменту у 
банках: – впровадження рекомендацій Базель-
ського комітету (Базель II, Базель III) – удо-
сконалення діяльності інформаційно-аналітичної 
служби банку.

8. Підвищення капіталізації державних бан-
ків: – зростання альтернативних джерел капі-
талізації (субординованих позик); – участь дер-
жавних банків у інвестиційних програмах.

9. Прозорість системи щорічної оцінки стій-
кості баків та банківської системи України. За 
результатами оцінки стійкості показали, що бан-
ківський сектор є достатньо капіталізованим, 
проте має збільшувати запас міцності, щоб по-
силити стійкість до можливих криз. 

Стрес-тестування у 2018 році показало, що в 
середньому достатність основного капіталу бан-
ків за базового сценарію зростала в прогнозно-
му періоді майже на 13 в. п. Вісім фінустанов 
потребували збільшення капіталу для досягнен-
ня мінімального необхідного рівня достатності в 
перший прогнозний рік за базовим сценарієм (на 
загальну суму 6,1 млрд грн). Оцінений вплив кри-
зи на зниження достатності основного капіталу 
банків становить близько 9 в. п. Для 13 фінансо-
вих установ визначено потребу в капіталі на за-

гальну суму 42,1 млрд грн. Без урахування ВТБ 
Банку потреба становила 34,7 млрд грн. Суттєва 
частина цієї суми припадає на два державних 
банки, проте з урахуванням заходів, здійснених 
банками, на кінець 2018 року потреба знизила-
ся до 19,7 млрд грн. Проведення регулярної що-
річної оцінки якості активів та стрестестування 
буде продовжено і в майбутньому. У 2019 році 
в несприятливий сценарій закладено жорсткіші 
припущення для виявлення вразливості банків 
до ризиків, зокрема швидке зростання частки [8].

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи викладене вище, зазначимо, що до-
слідження економічної категорії «капіталізація» 
показало складність і багатовекторність цієї де-
фініції. Загальна риса більшості вказаних ви-
значень капіталізації – те, що вони визначають 
вартісну оцінку капіталу, по-перше, із погляду 
витрат на його створення (відновлення), а по-
друге – спроможності створювати додану вар-
тість. Виходячи з цього, пропонуємо таке за-
гальне визначення капіталізації: це сукупність 
дій, спрямованих на збільшення обсягу капіталу 
банку та покращенням ефективності його фор-
мування й використанням з метою максимізації 
прибутку. Це загальне визначення набуває більш 
конкретного змісту залежно від контексту, у 
якому воно розглядається.

Таким чином, запропоновані нами напрями 
підвищення капіталізації банківської системи 
тісно переплітаються між собою. Так, удоско-
налення та стабілізація законодавчої бази без-
посередньо вплине на капіталізацію банківської 
систем України, а також сприятиме підвищен-
ню конкурентоздатності вітчизняних банків-
ських установ порівняно з іноземними. Сукуп-
ний ефект від зазначених заходів безумовно 
сприятиме відновленню довіри до банківської 
системи та підвищенню капіталізації банків-
ської системи України, а також підвищить кон-
курентоспроможність вітчизняних банків на 
світовому фінансовому ринку та забезпечить 
фінансову стабільність національної економіки 
на шляху інтеграції у світове господарство. Це, 
у свою чергу, стимулюватиме розвиток реаль-
ного сектора економіки і створить умови для 
формування стабільного конкурентного серед-
овища у банківській сфері та національної без-
пеки країни в цілому.
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Summary
The papers of national and foreign scientists on the topic of “capitalization” are considered and grouped. The basic 
requirements of Basel II and III in comparison with the Ukrainian legislation are defined. The level of capitalization of 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ

Наведена характеристика грошово-кредитного ринку, проаналізовано підходи до визначення грошово-кредитний ри-
нок. Розглянуті особливості та принципи грошово-кредитного ринку. Проаналізовано сучасний стан базових елементів 
грошово-кредитного ринку. Охарактеризовано головні проблеми розвитку грошово-кредитного ринку. Визначено осно-
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Постановка проблеми. Сучасне економіч-
не середовище тісно пов’язано з грошовими та 
кредитними відносинами, які є невід’ємним еле-
ментом розвитку економічної системи та важли-
вим об’єктом економічних відносин. Сукупність 
грошових та кредитних відносин формує наці-
ональні та міжнародні грошово-кредитні ринки 
еволюція яких була досить тривалою, а їх вдо-
сконалення та розвиток відбуваються і нині. 

В сучасних ринкових умовах грошово-кредит-
ний ринок України покликаний швидко мобілізу-
вати фінансові ресурси суб’єктів господарювання 
з метою ефективного впливу на підприємниць-
ку діяльність та економічний розвиток країни. 
З огляду на нинішній соціально-економічний 
стан, зокрема дефіцит державного бюджету, ін-
фляція, зменшення купівельної платоспромож-
ності населення і нестабільність грошової одиниці 
з’являється об’єктивна необхідність у доцільнос-
ті проведеного дослідження.

Стимулювання розвитку грошово-кредитного 
ринку сприятиме збільшенню обсягів ВВП, що 
в свою чергу впливає на підвищення добробуту 
населення. Тому наразі найважливішим дослі-
дження сучасних особливостей розвитку грошо-
во-кредитного ринку і це підтверджується су-
часними тенденціями розвитку економіки країни.

В сучасній економічній літературі останнім 
часом приділяється достатньо уваги питанням 
функціонування, аналізу та розвитку грошово-
кредитного ринку. Серед сучасних вітчизняних 
науковців слід особливо виділити О. Василик, 
О. Васюренко, О. Вовчак, Т. Майорова, Г. Мись-
ків. Я. Піонтковська. Проте вчені не дійшли до 
єдиного формулювання теоретичних знань з да-
ного питання, і у різних джерелах по-різному 
висвітлена дана інформація.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні теоретичних та прак-
тичних аспектів сучасних особливостей розвитку 
грошово-кредитного ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній ринковій економіці грошово-кредит-
ні відносини є невід’ємною частинною економіч-
ної системи, взаємозв’язків між її суб’єктами та 
важливою складовою економічних відносин. На 
сьогодні грошово-кредитні відносини опосеред-
ковують всі стадії виробничого процесу і спри-
яють ефективному використанню обмежених 

ресурсів, а також підвищенню рентабельності 
виробництва.

Процеси розвитку економіки потребують по-
стійного вливання додаткових грошових ресур-
сів для задоволення потреб населення, суб’єктів 
господарювання та забезпечення розвитку дер-
жави. У цьому контексті, сукупність економічних 
відносин, пов’язаних з переміщенням грошових 
ресурсів від їх продавця до покупця під впливом 
попиту та пропозиції, що опосередковується бан-
ківськими та спеціальними фінансово-кредитни-
ми інститутами, визначає місце та роль грошово-
го-кредитного ринку у ринковій економіці.

Грошово-кредитний ринок виступає цен-
тральною ланкою ринкової моделі грошово-кре-
дитного регулювання економіки. На цьому ринку 
формуються попит і пропозиція кредитів на різні 
терміни, обмінні курси, процентні ставки і т. ін. 
За відсутності системи ринків у грошово-кре-
дитній сфері неможливо забезпечити ефективне 
функціонування дворівневої банківської системи. 
Грошово-кредитний ринок – це економічний про-
стір, регламентований державою, де виникають 
відносини, зумовлені рухом позикового капіталу 
між позичальниками і кредиторами на загальних 
принципах кредитування, в яких беруть участь 
фінансові посередники та гаранти.

На думку Піонтковської Я. О. під грошовим-
кредитним ринком розуміється частина фінан-
сового ринку, на якому відбувається торгівля 
короткостроковими кредитами. Грошово-кредит-
ний ринок – це ринок, на якому формуються по-
пит та пропозиція на гроші через регулювання 
мережі інститутів, що забезпечують взаємодію 
попиту і пропозиції грошей. На основі збалансу-
вання попиту і пропозиції грошей забезпечується 
дотримання ключових монетарних пропорцій та 
досягаються цілі монетарної політики НБУ при 
одночасному формуванні монетарних імпульсів, 
необхідних для підтримки сталого економічного 
зростання [3]. 

Науковець Миськів Г.В. у своїх проведених 
дослідженнях доводить, що грошово-кредитний 
ринок – це складний структурований економіч-
ний простір, утворений з окремих сегментів бан-
ківського, державного, міжбанківського, міжгос-
подарського кредитування, кредитування НБФУ 
та іноземними економічними агентами [2].

Савченко Т.Г. пропонує всі інструменти гро-
шово-кредитного ринку поділити на дві гру-
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пи – з точки зору їх впливу на кон’юнктуру 
грошово-кредитного ринку. До першої включи-
ти основні економічні засоби й методи грошово-
кредитної політики НБУ (регулюючі інструмен-
ти), які визначені статтею 25 Закону України 
«Про Національний банк України»: визначення 
та регулювання норм обов’язкових резервів для 
комерційних банків, процентна політика, рефі-
нансування комерційних банків, управління зо-
лотовалютними резервами, операції з цінними 
паперами (крім цінних паперів, що підтверджу-
ють корпоративні права), проблеми і перспективи 
розвитку банківської системи України на відкри-
тому ринку, регулювання імпорту та експорту 
капіталу, емісія власних боргових зобов’язань та 
операції з ними. До другої групи (економічні ін-
струменти) – фінансові інструменти, які можуть 
використовуватись у взаємовідносинах між бан-
ками другого рівня, а також застосовуються для 
здійснення операцій банку з клієнтами (юридич-
ними та фізичними особами) [4].

Проаналізувавши підходи до визначення по-
няття «грошово-кредитний ринок», пропонуємо 
визначення, яке, на нашу думку, найбільш до-
цільно характеризує зазначену категорію в меж-
ах покладених на неї функцій. Отже, грошово-
кредитний ринок – це частина грошового ринку, 
яка знаходиться під безпосереднім впливом цен-
трального банку та включає певні інструменти та 
методи, завдяки яким можлива реалізація гро-
шово-кредитної політики держави. 

На основі обгрунтованих підходів визначення 
поняття «грошовий ринок» виділяють його осно-
вні принципи: 

1) грошово-кредитний ринок включатиме у 
себе ті сегменти фінансового ринку, на яких НБУ 
може здійснювати власні операцій або опосеред-
ковано впливати на їх кон’юнктуру за допомогою 
інструментів грошово-кредитної політики; 

2) інформація про кон’юнктуру грошово-
кредитного ринку та про результати діяльності 
ключових його суб’єктів повинна відображатись 
у аналітичних матеріалах та статистичній звіт-
ності Національного банку України; 

3) включення сегментів фінансового ринку не 
повинно суперечити функціям та напрямкам ді-
яльності НБУ, які визначені Законом України 
«Про Національний банк України». 

Грошово-кредитний ринок у механізмі су-
часної економіки формує системні зв’язки, які 
з’єднують у національній економіці окремі еко-
номічні аспекти, забезпечує зіставлення витрат 
та результатів економічної діяльності та, щонай-
важливіше, визначення внутрішньої та зовніш-
ньої вартості грошей. Ефективне функціонуван-
ня грошово-кредитного ринку країни із сучасною 
ринковою економікою неможливе без втручання 
держави. Ситуація на грошово-кредитному рин-
ку формується під дією різних чинників, і без 
глибокого аналізу цих факторів неможливо по-
бачити повну картину. Тому для початку про-
аналізуємо динаміку змін макроекономічних по-
казників наприкінці 2018 початку 2019 р.

За даними НБУ, облікова ставка у травні 
2018 році складала 18%, а вже з квітня 2019 року – 
17,5%. Середньозважена ставка за всіма інстру-
ментами – 20,0%, та 17,9% відповідно [1]. 

Аналізуючи грошову базу та її складові, мож-
на побачити, що готівкові кошти випущені в обіг 
у травні 2018 року складали 360,76 млрд. грн., а у 
відповідному періоді 2019 року – 379,84 млрд. грн. 
Досліджуючи грошову масу в обігу важливо роз-
глянути важливу її складову, як грошовий агре-
гат М

3
. 

Відомо, що грошові агрегати – це зобов'язання 
депозитних корпорацій перед іншими секторами 
економіки, крім сектора загального державного 
управління та інших депозитних корпорацій. 

Відповідно до методологічних правил НБУ ви-
діляють грошові агрегати різного складу:

– M
0
 включає готівкові кошти в обігу поза де-

позитними корпораціями.
– М

1
 грошовий агрегат М

0
 та переказні депо-

зити в національній валюті.
– М

2
 грошовий агрегат М

1
 та переказні депо-

зити в іноземній валюті й інші депозити.
– М

3
 (грошова маса) – грошовий агрегат М

2
 та 

цінні папери, крім акцій.
Так, у травні 2018 р. грошовий агрегат М

0
 скла-

дав 332,89 млрд. грн., М
1
 619,49 млрд. грн., агрегат 

М
2
 – 1196,07 млрд. грн. М

3
 складав 1197,86 млрд. грн., 

а у травні 2019 р. ці показники були дещо іншими. 
Так, показник М

0
 складав 348,28 млрд. грн., грошо-

вий агрегат М
1
 складав – 654,68 млрд. грн., М

2
 до-

рівнював 1256,45 млрд. грн., а грошовий агрегат 
М

3
 – 1259.92 млрд.грн. 
Першочерговою умовою стійкого економічного 

зростання є доведення обсягів грошової маси до 
необхідного і достатнього рівня. Надлишок гро-
шової маси спричинює розгортання інфляційних 
процесів в економіці України, що може руй-
нівним чином позначитися на життєдіяльності 
економічних суб’єктів господарювання. Нестача 
грошової маси стримує розвиток суспільного ви-
робництва і зумовлює низьку ділову активність і 
недостатній рівень ліквідності та платоспромож-
ності, що негативно впливає на показники еконо-
мічного зростання. 

Використовуючи грошово-кредитну і фінансо-
ву статистику НБУ за аналогічний період можна 
дослідити кредити та депозити нефінансових кор-
порацій та домашніх господарств. Так, на кінець 
травня 2018 року кредити нефінансовим корпо-
раціям складали 840,72 млрд. грн., у тому числі у 
національній валюті – 465,06 млрд. грн., у доларах 
США – 316,74 млрд. грн., у євро – 58,16 млрд. грн. 
За цей же період кредити домашнім господар-
ствам складали 183,31 млрд. грн. у тому числі у 
національній валюті складали – 120,60 млрд. грн., 
у доларах США – 59,10 млрд. грн., у євро – 
1,46 млрд. грн. [1]. 

У порівнянні з цим періодом, на кінець трав-
ня 2019 року кредити нефінансовим корпораціям 
дещо знизились. Так, кредити нефінансовим кор-
пораціям складали 808,22 млрд. грн. у тому числі у 
національній валюті – 437,60 млрд. грн., у доларах 
США – 297,95 млрд. грн., у євро – 72,38 млрд. грн. 
За цей же період кредити домашнім господарствам 
збільшились і на кінець травня 2019 року склада-
ли 208,26 млрд. грн., у тому числі у національній 
валюті складали – 153,74 млрд. грн., у доларах 
США – 52,35 млрд. грн., у євро – 1,60 млрд. грн. [1].

У цьому контексті важливо розглянути де-
позити нефінансових корпорацій та домаш-
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ніх господарств. Так, депозити нефінансових 
корпорацій на кінець травня 2018 року скла-
дали 336,41 млрд. грн., у тому числі – у наці-
ональній валюті – 215,60 млрд. грн., у доларах 
США – 91,69 млрд. грн., у євро – 27,32 млрд. грн. 
За цей же період кредити домашнім господар-
ствам складали – 490,54 млрд. грн., у тому чис-
лі – у національній валюті – 264,54 млрд. грн., 
у доларах США – 189,97 млрд. грн., у євро – 
35,05 млрд. грн. Станом на кінець травня 2019 року 
депозити нефінансовим корпораціям залиши-
лись майже на попередньому рівні і складали – 
337,09 млрд. грн., у тому числі депозити у на-
ціональній валюті – 219,02 млрд. грн., у доларах 
США – 79,05 млрд. грн., у євро – 37,37 млрд. грн. 
Депозити домашнім господарствам складали – 
532,91 млрд. грн., у тому числі у національній 
валюті – 294,59 млрд. грн., у доларах США – 
200,41 млрд. грн., у євро – 36.87 млрд. грн.

Проведені дослідження свідчать про віднос-
ну стабільність грошово-кредитного ринку, що 
в нинішніх умовах є допустимим, але свідчить 
про неефективність усієї державної економічної 
політики, складовою якої є і грошово-кредитна 
політика Національного банку України. Головною 
проблемою сучасного грошово-кредитного ринку 
України є нестабільність її національної валюти 
і зростання темпів інфляції. 

Серед головних проблемам розвитку грошо-
во-кредитного ринку України, на нашу думку, 
нині є: 

– висока вартість кредитів, яка обумовлюєть-
ся по-перше високим темпом інфляції та політи-
кою грошової рестрикції, що проводить Націо-
нальний банк України; 

– відсутність довгострокової ресурсної бази 
в банках, що ускладнює розвиток інвестиційно-

го та інноваційного кредитування, а також таких 
важливих сегментів кредитного ринку як довго-
строкове споживче кредитування.

Так, основними напрямками оптимізації гро-
шово-кредитного ринку є: 

– поступове запровадження стимулюючої 
державної політики, орієнтованої на структурну 
перебудову національної економіки; створення 
сприятливого бізнес-клімату; 

– невідкладне проведення комплексних захо-
дів спрямованих повернення довіри до банку та 
пожвавлення депозитної активності; 

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного слід зробити висновки, що з метою поліп-
шення стану грошово-кредитного ринку України 
доцільним було б змінити грошово-кредитну по-
літику на більш жорстку та послідовну, за допо-
могою таких методів:

– невідкладне запровадження адміністратив-
ного регулювання процентних ставок для запобі-
гання корупції й зловживань, встановлення бан-
ківської маржі по операціях за кредитом; 

– поступове здійснення націоналізації активів 
проблемних банків; 

– вжиття комплексних рішучих заходів щодо 
зниження рівня доларизації вітчизняної економі-
ки, адже підрив довіри до національної грошової 
одиниці, а отже, і до банківської системи, зумов-
лений передусім виконанням грошових функцій 
на території нашої країни іноземною валютою. 

– проведення заходів, щодо комплексного під-
вищення активності банків у сфері інвестицій-
ного та інноваційного кредитування, адже інте-
грація українських підприємств у європейський 
ринок вимагає від них суттєвого переоснащення 
виробництва та підвищення продуктивності пра-
ці, для чого необхідні інновації та інвестиції. 
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Аннотация
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МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ МЕРЕЖ  
НА ЗАСАДАХ ФРАНЧАЙЗИНГУ

У статті узагальнено інформацію про розвиток франчайзингових туристичних мереж в Україні. Проаналізовано умови 
франчайзингу для потенційних партнерів від найвідоміших франчайзерів в туристичному бізнесі. Побудовано модель 
співпраці між франчайзером і франчайзі в межах ринку туристичних послуг. Сформовано узагальнену характерис-
тику туроператорсько-агентських франчайзингових мереж України та виділено франчайзингову мережу як окремий 
суб’єкт на ринку туристичних послуг. На базі цього зазначено основні переваги та недоліки франчайзингової моделі 
як способу організації бізнесу. 
Ключові слова: франчайзинг, франчайзингова мережа, туристична франшиза, туристичне підприємство, франчайзер, 
франчайзі.

Постановка проблеми. Розвиток підприєм-
ництва в умовах транснаціональної економіки 
викликає інтенсивний розвиток інтеграційних 
форм організації бізнесу, які передбачають ши-
роке використання різних видів об’єднань і форм 
спільної діяльності. Для сфери послуг, яка дуже 
приваблива для малого і середнього бізнесу, ве-
ликий інтерес представляє така форма інтегра-
ції, як франчайзинг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ха-
рактеризуючи існуючу теоретичну базу з про-
блематики статті, можна зазначити, що тема 
франчайзингу достатньо широко обговорюєть-
ся у працях українських та зарубіжних вче-
них. Розгляду різних аспектів франчайзингових 
відносин присвячено праці таких науковців як 
Ф. Котлер, Ж. Дельтей, М. Мендельсон. Серед ві-
тчизняних науковців, дослідження яких вагомо 
вплинули на формування та розвиток франчай-
зингових відносин, слід відзначити: А. А. Бревно-
ва, С. М. Махнушу [2], Г. Б. Муніна [3], О. Ю. Ка-
рягіну та ін. В їх дослідженнях вивчені питання 
переваг та недоліків використання франчайзингу 
суб’єктами підприємницької діяльності, особли-
востей процесу формування та здійснення фран-
чайзингових відносин тощо. Проте, слід визнати, 

що кількість праць вітчизняних авторів із зазна-
ченої проблматики є досить обмеженою.

На наш погляд, незважаючи на достатній, на 
перший погляд, інтерес до досліджень франчай-
зингу, подальшого зосередження потребують 
питання розвитку саме франчайзингових відно-
син в туроператорській та агентській діяльності, 
адже кожна галузь має свої особливості.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження розвитку франчайзингових відносин на 
ринку туристичних послуг. У рамках досліджен-
ня, франчайзинг розглядатиметься як ефективна 
модель розвитку малого бізнесу. З цього погляду 
необхідно дослідити основні умови франчайзин-
гу для потенційних партнерів від найвідоміших 
франчайзерів в туристичному бізнесі, а також 
виокремити франчайзинг як окремий специфіч-
ний канал збуту на ринку туристичних послуг.

Виклад основного матеріалу. Туристична ін-
дустрія сьогодні є сектором еко-номіки з дина-
мічно зростаючим рівнем конкуренції як на сві-
товому, так і регіональному ринках туристичних 
продуктів. Досвід останніх років показує, що не 
всі підприємства готові до ведення конкурентної 
боротьби. Через стагнацію та появу великих ту-
ристичних фірм значна кількість туристичних 
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агентств не витримали конкуренцію і припинили 
своє існування.

Поряд з цим, за останні роки, в Україні в різ-
них секторах економіки почали використовува-
тись форми ведення підприємницької діяльності, 
що вже давно зарекомендували себе як ефективні. 
Так, інтенсивно розвивається туристичний ринок 
франчайзингу, як один із найперспективніших та 
найефективніших способів провадження бізнесу.

Франчайзинг – це така організація бізнесу, 
за якою компанія (франчайзер) передає певній 
людині чи компанії (франчайзі) право на про-
даж продукту і послуг цієї компанії. Франчайзі 
зобов’язується продавати цей продукт чи послу-
ги за заздалегідь визначеними законами і пра-
вилами ведення бізнесу, що встановлює фран-
чайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил 
франчайзі одержує дозвіл використовувати ім’я 
компанії, її репутацію (гудвіл), продукт та по-
слуги, маркетингові технології, експертизу, і ме-
ханізми підтримки [3, с. 157].

Франчайзингова форма управління підприєм-
ством дає масу переваг власнику турбізнесу – це 
впізнаваний бренд, досвід керуючої компанії, ре-
кламна підтримка, єдиний call-центр, підвищена 
комісія від постачальників-туроператорів. Якщо 
коротко, то франчайзинг дозволяє своєму влас-
никові мати власний туристичний бізнес, але не 
бути самотнім в жорсткій конкурентній бороть-
бі. Таким чином, для підприємців франчайзинг 
пропонує короткий шлях до зростання, тому що 
вони отримують готовий бізнес з мінімальними 
початковими ризиками.

За кордоном франчайзинг – це найбільш 
зручний і швидкий шлях до комерційного успі-
ху в сфері туристичних послуг. У туристичній 
сфері всесвіт-ньовідомими зарубіжними фран-
чайзинговими мережами є «Uniglobetravel», 
«Woodsidetravel», «TUI», «Nekkerman» «Thomas-
Cook», що функціонують на міжнародному ринку 
вже більше 30 років. 

Франчайзинг в туризмі широко поширений в 
світі і досить стрімко розвивається в Україні. Так, 
з кінця 1990-х років в Україні з’явились туристич-
ні мережі різних форм та типів. Найбільш відомою 
франчайзинговою організацією в галузі туризму 
виступає «TUI Ukraine», яка працює на ринку з 
1997 р. під торговими марками «Вояж-Київ» і «Га-
лопом по Європах»; об’єднує 150 турагентств по 
Україні та входить до міжнародної групи компаній 
«TUI Travel PLC», яка об’єднує понад 3500 турис-
тичних агентств у 180 країнах світу; має власні 
авіакомпанії (150 літаків), нараховує понад 50 тис. 
співробітників, обслуговує на рік понад 30 млн клі-
єнтів. Активну інтеграційну стратегію займають 
і наступні туристичні оператори: «Куда угодно» 
(2 власні офіси, 10 агентств на умовах франчай-
зингу); «Join UP» (3 власні офіси, 110 агентства на 
умовах франчайзингу); «Tez Tour» (об’єднує понад 
20 міжнародних компаній: туристичні оператори, 
агенти, готелі, авіакомпанії; в Україні – 60 турис-
тичних агентств); «Travel Professional Agency» 
(8 власних представництв, близько 150 агентств на 
умовах франчайзингу) тощо [1, с. 211].

Розглянемо загальну модель мережі турис-
тичних агенцій, організовану за принципом 
франчайзингу (рис. 1). 

Перед тим, як розпочати роботу у франчай-
зинговій мережі, підприємцям варто вивчити 
всі умови франчайзингу, які включають в себе 
чотири основні пункти: сама вартість франши-
зи, щомісячні роялті, франчайзинговий пакет і 
стандарти бізнесу. Франчайзер зацікавлений у 
залученні до своєї ринкової мережі нових чле-
нів. З цією метою він готує для зацікавлених 
осіб документи, найбільш важливим з яких є 
Стандартний пакет франчайзингової пропозиції. 
Зазвичай у стандартному пакеті обумовлюють-
ся такі чинники: кваліфікація керівного складу, 
вартість ліцензії, роялті, загальна сума вкладів 
франчайзі, надання фінансування, обов’язки 
сторін, тощо.

На практиці договори франчайзингу, які про-
понуються туристичними операторами («TPG-
Agency», «Join UP! Тур-агенція», «Coral travel 
Agency», «TUI Турагенція», «TEZ TOUR RETAIL» 
тощо), мають більш жорсткі умови, ніж договори 
звичайних мереж туристичних агенцій («Поїхали 
з нами», «На канікули» та інших). У таких уго-
дах від франчайзі вимагається суворо дотриму-
ватись корпоративного стилю та корпоративних 
кольорів при оформленні офісів, часто це і певна 
форма одягу персоналу, чітка схема спілкування 
з туристом, план продажів, обмеження щодо про-
сування продуктів інших операторів, натомість, 
вони дають кращі можливості для своїх фран-
чайзі, відповідно, потребують за це більш високу 
плату. Порівнюючи вартість франшизи та пере-
ваги, які вона дає, власник майбутнього бізнесу 
робить свій вибір.

Схематично зобразимо, як відбувається про-
цес реалізації турпродукту, коли на ринку 
з’являється франчайзингова мережа (рис. 2). 

Франчайзингові мережі займають позицію ту-
ристичних агентств. При формуванні такої мере-
жі на ринку з’являється ще один посередник між 
вироб-ником туристичних послуг і споживачем 
(туристом). 

Така схема роботи може пов’язуватись з ря-
дом недоліків або навіть небезпек для туристів, 
що виникають з появою мереж. Обравши певний 
тур або іншу туристичну послугу, турист прихо-
дить до туристичної агенції, заключає договір на 
туристичне обслуговування та оплачує послугу. 
Це лише оплата туристичній агенції, а не опе-
ратору, як вважає більшість туристів. Далі агент 
робить бронювання необхідної послуги через 
центральний офіс або особовий кабінет на сай-

Рис. 1. Модель мережі туристичних агенцій, 
організована за принципом франчайзингу
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ті туристичного оператора. Всі бронювання від 
агенцій мережі закріплюються за центральним 
офісом, адже він заключає договір з операто-
ром, а туристичні агенти працюють як субагенти. 
Тобто з’являється ще один рівень посередництва. 
Зробивши бронювання, оператор виставляє ра-
хунок центральному офісу за обрані послуги або 
продукт, далі центральний офіс виставляє раху-
нок агенту з урахуванням свого відсотку заробіт-
ку. І агент сплачує кошти не оператору, а цен-
тральному офісу, тим самим центральний офіс 
акумулює великий обсяг коштів, і за договорами 
ці кошти є транзитними і не є виручкою ані аген-
та, ані центрального офісу. 

На ринку туристичних послуг в Україні до-
сить давно і успішно працюють франчайзинго-
ві мережі, які включають десятки туристичних 
агентств по всій Україні. Для ілюстрації стану 
туристичного франчайзингу на кінець 2018 року, 
наведемо результати проведеного франчайзин-
говою групою України експертного дослідження 
франчайзингових мереж (рис. 3) [4]. 

Як приклад створення роздрібної мере-
жі туроператора можна розглянути фірму 
«Travel Professional Group», яка на сьогодніш-
ній день має 25-річний досвід роботи. Фірма 
«TPG» була заснована в 1994 р. Вже більше 
10 років офіси оператора активно працюють в 
Казахстані, Греції, Польщі, Таїланді і на Кіпрі. 
У 2017 році офіси TPG відкрилися у Туреччині 
та Грузії. З 2011 року компанія успішно роз-
виває власну франчайзингову мережу турис-
тичних агентств. У 2017 компанією в TPG була 
впроваджена нова франчайзингова концепція і 
відкрито 10 філій.

Суть нової концепції: «Планування подорожі – 
найважливіший етап під-готовки відпочинку. За-
лежно від рівня компетенції фахівців з плану-
вання від-починку, клієнт отримує продукт, який 
або відповідає його запитам, або ні. Тому, головна 
складова концепції TPG-агентство – відповідати 
і передбачати запити своїх клієнтів» [5].

Компанія «TPG» надає 
своїм франчайзі наступ-
ні переваги: використання 
бренду «TPG» в зовніш-
ньому оформленні (вивіски, 
покажчики), а також фран-
чайзі отримують бренд-бук; 
надання сертифікату упо-
вноваженого агентства ту-
роператора; підключення 
до власного call-центру, що 
працює цілодобово; розмі-
щення інформації про агент-
ство на сайті; забезпечення 
матеріалами, необхідними 
для роботи менеджерів і до-
даткового залучення турис-
тів; забезпечення продукці-
єю з фірмовою символікою 
для офісів; першочергове 
надання місць в рекламних 
і директорських турах.

У рамках франчайзингу 
TPG надає масштабну ре-
кламну підтримку для сво-

єї мережі: компанія видає туристичний журнал 
Travel Professional Magazine – один із пріори-
тетних ресурсів компанії в сфері популяризації 
розвитку якіс-ного та професійного туризму. 

Інформаційну підтримку учасників фран-
чайзингової мережі забезпечує сайт www.tpg.
ua, який працює за схемою В2В («Business to 
Business»), що створена для успішної та зруч-
ної роботи партнерів та за схемою В2С, тобто 
«Business to Customer» для прямого зв’язку з 
туристами (пошук турів без права бронювання 
у оператора). Діє CRM система для автомати-
зації роботи з клієнтом та організації роботи 
компанії. Учасники мережі отримують корпо-
ративний внутрішній безкоштовний зв’язок без 
тривалих очікувань на лінії. Також створюєть-
ся корпоративна адреса електронної пошти, на 
яку франчайзі буде отримувати інформацію про 
найактуальніші пропозиції від туристичного 
оператора [5]. 

Вочевидь, сьогодні, для багатьох туристич-
них підприємств, зосередження на турагентській 
діяльності із входженням до однієї з відомих 
франчайзингових мереж виявляється оптималь-
ною стратегією конкурентної поведінки. Це до-
зволяє поповнити асортимент якісними турами 
виїзного спрямування, мінімізувати рекламні ви-
трати і, найголовніше, долучитись до перевіреної 
на ефективність моделі ведення бізнесу на ту-
ристичному ринку. Таким чином, ми виокреми-
ли переваги та недоліки франчайзингової форми 
управління підприємствами (табл. 1).

Незважаючи на наявні недоліки форма 
управління туристичним підприємством че-
рез договір франчайзингу є однією з найбільш 
перспективних. Успіх франчайзингу як форми 
управління ґрунтується на основних принципах: 
постійне співробітництво (надання підтримки й 
обмін інформацією), високий ступінь довіри під-
приємств-франчайзі. Знаходячись у різному во-
лодінні і здійснюючи свою діяльність на одному 
ринку, франчайзі не є конкурентами один одно-
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Рис. 2. Процес реалізації туристичного продукту  
в умовах побудови франчайзингових відносин
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му. Усі вони виконують єдине найважливіше за-
вдання – утвердження на ринку торгової марки 
франчайзингового ланцюга.

Висновки. Франчайзингові мережі – це най-
більш зручна і цивілізована форма роботи в ту-
ристичному бізнесі, яка довела свою спромож-
ність і значний потенціал. Однак, незважаючи на 
основні переваги використання франчайзингу як 
ефективного способу ведення бізнесу, здійснити 
імплементацію світового досвіду функціонуван-
ня франчайзингових туристичних мереж на су-
часному етапі розвитку франчайзингу на укра-
їнському ринку туристичних послуг достатньо 
важко у зв’язку з:

– відсутністю поняття франчайзингу та 
пов’язаних з ним понять в українському зако-
нодавстві;

– нерозумінням підприємців туристичного 
бізнесу основних принципів діяльності у системі 
франчайзингу та їх неготовність до стратегічних 

змін в управлінні підприємством на психологіч-
ному рівні;

– економічною, політичною, валютною не-
стабільністю та невідповідністю державного і 
міжнародного законодавства з питань франчай-
зингових відносин, через що зменшується заці-
кавленість іноземних інвесторів у розвитку ту-
ристичної франшизи на території України;

– відсутністю надання необхідних кредитних 
платежів для успішного старту розвитку турис-
тичного підприємства франчайзі у системі фран-
чайзингу;

– неналежним захистом інтелектуальної 
власності франчайзера, що зумов-лює недовіру 
та ненадійність партнерських бізнес-стосунків 
[6, с. 212].

Подолання зазначених перешкод позитив-
ним чином вплине на подальший розвиток 
франчайзингових відносин у туристичній сфері 
України.
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Рис. 3. Основні франчайзингові мережі в туристичній галузі України станом на 2018 р.

Таблиця 1
Переваги та недоліки франчайзингової форми управління підприємством

Переваги

Франчайзингу для франчайзі Франчайзингу для франчайзера

– допомога у початковий період діяльності; – глибоке проникнення на туристичний ринок;

– налагодження маркетингових комунікаційних 
відносин;

– розширення бізнесу з мінімальними інвестинціями;

– централізована система бронювання; – отримання додаткового доходу від виплат 
франчайзі

– консультаційна підтримка на весь період 
діяльності

Недоліки

Франчайзингу для франчайзі Франчайзингу для франчайзера

– необхідність у здійсненні фіксованих виплат 
франчайзеру;

– дохід обмежується тільки фіксованими витратами 
від франчайзі

– необхідність дотримання стандартів, встановлених 
франчайзером;

– ризик негативного іміджу у випадку недотримання 
франчайзі встановлених стандартів якості

– можливість втрати іміджу у випадку 
незадовільної роботи франчайзера;
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Страхування життя є важливим елементом соціальної системи держави, за-собом захисту рівня добробуту населення 
та забезпечення стабільності економіч-ного розвитку, а також досить могутнім джерелом внутрішніх інвестицій. Змі-
ни, що відбуваються в українському суспільстві: політичні, економічні та соціальні перетворення, обумовлюють необ-
хідність посилення уваги до страхового захисту населення. Насамперед дієвих важелів та механізмів впливу потребує 
накопичувальне страхування, оскільки динаміка цього виду страхових відносин впливає на добробут населення та 
соціально-економічну стабільність суспільства. Тенденції ринку страхування життя у свою чергу визначають потребу 
виявлення чинників, що гальмують його розвиток, та необхідність пошуку шляхів їх подолання. З’ясування сутності 
страхування життя і його значення для національної та світової економіки обумовлює необхідність дослідження осно-
вних елементів цього виду відносин.
Ключові слова: страхування, населення, страхування життя, рівень життя, ринок страхування життя.

Постановка проблеми. В умовах розбудови 
соціальноорієнтованої еко-номіки, де найбільш 
ефективним та потенційним фактором вироб-
ництва є людсь-кий капітал, а основною метою 
функціонування економіки стає повноцінний ро-
звиток людського суспільства, все більшого зна-
чення набуває питання захисту здоров’я і життя 
людини, підтримання умов нормальної життєді-
яльності. На жаль, в Україні соціальній складовій 
економічного розвитку приділяється недостатньо 
уваги, що призводить до зниження життєвого 
рівня населення та уповільнення темпів еконо-
мічного зростання. Ефективним рішенням цієї 
проблеми може стати повноцінна система стра-
хування життя, яке дасть змогу захистити особу 
або її родину від економічної дестабілізації

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню страхування життя, його специфі-
ки та тенденцій розвитку присвячені праці таких 
учених, як В. Базилевич, О. Гаманкова, О. Залє-
тов, Ю. Клапків, І. Козьма, Л. Куделя, Г. Кулина, 
Я. Медвідь, Л. Приступа, О. Радецька, Т. Стецюк, 
О. Фарат та ін. Проте недостатньо дослідженим 
залишається питання сучасного стану ринку 
страхування життя, реалізації іноземного досвіду 
та інноваційних страхових продуктів у цій сфері.

Постановка цілі. Метою статті є дослідження 
сутності страхування життя; визначення осно-
вних елементів, що формують структуру цього 
страхового продукту; встановлення актуальності 
та необхідності розвитку страхування життя в 
Україні; аналіз основних проблем і факторів, що 
стримують розвиток цього напряму страхування; 
надання рекомендацій для підвищення ефектив-
ності функціонування сфери страхування життя 
в Україні;

На основі викладеного можна сформулювати 
розв’язання таких завдань:

– розкрити сутність страхування життя, оха-
рактеризувати його основні ви-ди та значення 
для соціально-економічного розвитку країни;

– здійснити комплексний аналіз сучасного 
стану вітчизняного ринку стра-хування життя та 
з’ясувати, які чинники стримують його розвиток;

– обґрунтувати перспективи розвитку стра-
хування життя в Україні

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Страхування життя є важливим елементом со-
ціальної системи держави, засобом захисту рів-
ня добробуту населення та забезпечення ста-
більності економічного розвитку, а також досить 
могутнім джерелом внутрішніх інвестицій. 

«Страхування життя – вид особистого стра-
хування, який передбачає обов’язок страховика 
здійснити страхову виплату згідно з договором 
страхування у разі смерті застрахованої особи, 
а також, якщо це передбачено договором стра-
хування, у разі дожиття застрахованої особи до 
закінчення строку дії договору страхування та 
(або) досягнення застрахованою особою визначе-
ного договором віку» [2] – так трактує досліджу-
ваний вид відносин чинне законодавство. 

Ринок страхування життя в Україні почав 
своє становлення у 1996 році, після набуття чин-
ності Законом України «Про страхування», де 
страхування життя виділялось, як окрема галузь 
страхової діяльності.

Важливим макроекономічним індикатором 
розвитку страхування є співвідношення страхо-
вих премій до валового внутрішнього продукту 
(ВВП). В Україні цей показник як загалом по 
страховому ринку, так і по ринку страхування 
життя зокрема, є невиправдано низьким [4].

Характерними ознаками сучасного страхового 
ринку України є нестабільні тенденції його роз-
витку. Оцінка найважливіших макроекономічних 
показників страхової галузі засвідчує, що вітчиз-
няний страховий ринок так і не подолав наслідки 
фінансово-економічної кризи, яка розпочалася у 
2008 р. [3, с. 68].

Кількість СК, що займаються страхуванням 
життя, значно поступається кількості компа-
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ній, які здійснюють інші види страхування, зо-
крема, у 2017 р. останніх було майже у 7 разів 
більше. При цьому у порівнянні з 2011 р. кіль-
кість СК “life” зменшилась більш як на третину: 
станом на кінець 2017 р. на ринку страхування 
життя функціонувало 39 таких установ, а ста-
ном на 30.09.2018 р. – 34 компанії, тобто змен-
шилася від початку року на 5 компаній. Темпи 
зниження кількості страховиків, що займаються 
іншими видами страхування, є дещо нижчими і 
становлять 28,3%. Водночас кількісний аналіз СК 
у докризовий період, тобто до 2008 р., засвідчує 
швидку динаміку зростання кількості установ, 
що спеціалізуються на страхуванні життя. Тен-
денція щодо зменшення їх кількості спостеріга-
ється з 2010 р. Наразі кількість “life” компаній 
знаходиться на рівні, що нижче, ніж у 2004 році. 
Як показують дослідження, на ринку, як прави-
ло, припиняють свою діяльність ті страховики, 
рівень капіталізації яких не відповідає встанов-
леним нормативам, або ті, що займалися не «кла-
сичним» страхуванням.

Надзвичайно важливою проблемою страху-
вання життя, що гальмує його розвиток, є низька 
купівельна спроможність наших співвітчизників. 
Пересічному українцеві аби придбати якісний 
страховий поліс із страхування життя необхід-
но обмежувати себе в елементарних засобах для 
існування, тому найчастіше вибір робиться не 
на користь страхування. На сьогодні витрати на 
придбання послуг накопичувального страхуван-
ня є значно вищими за фінансові можливості се-
редньостатистичного українця. Вирішення цієї 
проблеми неможливе без прове-дення змін у всіх 
сферах економіки країни.

Між обсягом страхових премій за договорами 
страхування життя, що надійшли від фізичних 
осіб, та розміром доходів населення можна про-
слідкувати пряму залежність. Зокрема, змен-
шення рівня доходів українців, провокує падіння 
обсягів страхових платежів та кількості укладе-
них страхових договорів.

Причиною низького рівня проникнення стра-
хування в Україні є незначний рівень довіри до 
страхових компаній, спричинений негативним 
досвідом страхування у радянські часи, а та-
кож відсутністю реальних державних гарантій 
отримання страхових виплат у результаті бан-
крутства страховика або його шахрайських дій. 
Дотепер на ринку страхування життя має місце 
недобросовісна практика агентів, яка шкодить 
розвитку страхової культури та підтриманню 
високого реноме страхування [1, с. 134].

До факторів, що негативно впливають на 
ринок страхування життя в Україні, також 
слід віднести: різкі коливання валютного кур-
су, нестабільність політичної ситуації всере-
дині країни, недостатній рівень капіталізації 
страховиків, відсутність надійних інвестицій-
них проектів.

Важливе значення страхування життя обу-
мовлює необхідність модернізації цієї сфери та 
визначення перспектив розвитку. Зростанню 
ефективності її функціонування в нашій країні 
сприятимуть:

1) запровадження системи гарантування стра-
хових виплат за договорами страхування життя;

2) створення галузевої організації (бюро) зі 
страхування життя;

3) оптимізація податкового законодавства, зо-
крема запровадження сти-мулів податкового ха-
рактеру, що спонукатимуть страхувальників до 
придбання полісів страхування життя;

4) удосконалення підходів до державного ре-
гулювання та нагляду за ста-ном капіталу стра-
ховиків та його структурою відповідно до євро-
пейської практи-ки;

5) оптимізація структури розподілу акуму-
льованих страховиками коштів;

6) запровадження нових страхових продуктів, 
прогресивних прийомів ри-зик-менеджменту;

7) підвищення рівня кваліфікації працівників 
страхових компаній.

На сучасному етапі функціонування рин-
ку страхування життя, великі перспективи має 
страхування на дожиття. Реформування пенсій-
ної системи України, її нестабільність, підвищен-
ня пенсійного віку для чоловіків та жінок, збіль-
шення кількості пенсіонерів та «старіння нації», 
відсутність впевненості населення в надійності 
державного пенсійного страхування – всі ці при-
чини змушують громадян все частіше зверта-
тися до страховиків щодо укладання договорів 
страхування рент та пенсій. 

Мізерна частка страхових премій зі стра-
хування життя у співвідношенні з ВВП, яка в 
окремі роки ледь сягає 0,1%, свідчить про неви-
конання цим сектором страхового ринку прита-
манних йому функцій. З точки зору професора 
О.О. Гаманкової, «ринку страхування життя (в 
його класичному розумінні) в Україні практично 
не існує» [5, с. 61], а його потенціал може бути 
реалізовано лише за умови економічного зрос-
тання країни. Підвищенню ефективності страхо-
вої діяльності в Україні сприятиме:

– зростання економіки України;
– зростання добробуту населення;
– зростання рівня страхової культури;
– запровадження новітніх технологій у стра-

ховій діяльності;
– зростання інвестицій у страховий бізнес.
Перспективність ринку страхування життя 

зросте, якщо держава розробить та запровадить 
механізм надання допомоги страховим компа-
ніям, які опинилися на межі банкрутства. Такі 
дії дозволять зробити страхову систему більш 
стабіль-ною, що благодійно позначиться на 
кон’юктурі ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дає підстави стверджува-
ти, що стан розвитку вітчизняного ринку стра-
хування життя є незадовільним; таким, що не 
відповідає країні з ринковою економікою. Мі-
зерна частка страхових премій зі страхування 
життя у ВВП (у 2017 р. – 0,12%) свідчить про 
невиконання цим сектором страхового ринку 
притаманних йому функцій. Характерними ри-
сами його сучасного стану є зменшення кіль-
кості страховиків та процеси помірної монопо-
лізації; домінування страхувальників-фізичних 
осіб (до 90%), високий рівень «банківського» 
страхування (страхування життя позичальни-
ків споживчих кредитів), стрімке зростання об-
сягу викупних сум.
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Водночас, сьогодні не можна не відзначити 
позитивні кроки України на шляху до створення 
системи страхування життя, здатної захистити 
права та інте-реси учасників страхових відносин. 
Зокрема, впродовж 2008-2017 рр. пози-тивною є 
динаміка обсягів страхових надходжень та ви-
плат, їх часток у загальному обсязі страхових 
премій та виплат по страховому ринку загалом, 
також має місце тенденція до зростання рівня 
страхових виплат, кількості укладених договорів 
та застрахованих осіб.

Результати діяльності страховиків, що надають 
послуги зі страхування життя, вказують на цілко-
виту залежність ситуації у цій сфері від макрое-
кономічної стабільності та рівня ділової активності 

в країні. Виявлено ряд недоліків, що перешко-
джають ефективному його розвитку, а тому зу-
мовлюють необхідність комплексного їх усунення. 
Чинниками низького рівня розвитку страхування 
життя є: зменшення доходів громадян, не сфор-
мована страхова культура, нестабільне податкове 
законодавство, різкі коливання валютного курсу, 
недостатній рівень капіталізації страховиків, від-
сутність надійних державних гарантій отримання 
страхової виплати у разі банкрутства страховика.

Передумовою подальшої активізації розвитку 
ринку страхування життя є макроекономічна 
стабілізація та зростання рівня життя населен-
ня, створення умов для активізації інвестиційної 
діяльності страховиків.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ

Аннотация
Страхование жизни является важным элементом социальной системы госу-дарства, средством защиты уровня благо-
состояния населения и обеспечения ста-бильности экономического развития, а также достаточно мощным источником 
внутренних инвестиций. Изменения, происходящие в украинском обществе: политические, экономические и соци-
альные преобразования, обусловливают необходимость усиления внимания к страховой защите населения. Прежде 
всего действенных рычагов и механизмов воздействия требует накопительное страхование, поскольку динамика этого 
вида страховых отношений влияет на благосостояние населения и социально-экономическую стабильность общества. 
Тенденции рынка страхования жизни в свою очередь определяют потребность выявления факторов, тормозящих его 
развитие, и необходимость поиска путей их преодоления. Выяснение сущности страхования жизни и его значение 
для национальной и мировой экономики обусловливает необходимость исследования основных элементов этого вида 
отношений.
Ключевые слова: страхование, население, страхование жизни, уровень жизни, рынок страхования жизни.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF LIFE INSURANCE IN UKRAINE

Summary
Life insurance is an important element of the social system of the state, a means of protecting the level of welfare of the 
population and ensuring the stability of economic development, as well as a rather powerful source of internal investment.
The changes that are taking place in Ukrainian society: political, economic and social transformations necessitate increased 
attention to the insurance protection of the population. First of all, effective levers and mechanisms of influence require 
cumulative insurance, since the dynamics of this type of insurance relations affect the well-being of the population and the 
socio-economic stability of society. The trends of the life insurance market, in turn, determine the need to identify factors 
that hinder its development and the need to find ways to overcome them. Finding out the essence of life insurance and its 
importance for the national and world economy necessitates the study of the basic elements of this type of relationship. 
Key words: insurance, population, life insurance, standard of living, life insur-ance market.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджено особливості сучасного етапу розвитку світової еко-номіки: виявлені інноваційні та технологічні 
асиметрії, монополізація витрат на фінансування НДДКР, посилення інноваційних позицій країн ЄС, США та Східної 
Азії та послаблення позицій інших країн. На основі аналізу ключових показників за ГІІ було здійснено оцінку нерівно-
мірності та диференціації розвитку інноваційної діяльності у країнах світу за рейтингом у ГІІ. За допомогою групу-
вання країн на основі аналізу статистичних даних ГІІ було запропоновано класифікацію країн в залежності від рівня 
їх інноваційного розвитку. Зроблено висновок, що головним пріоритетом групи країн «наздоганяючих інноваторів» має 
стати розбудова національної інноваційної системи та удосконалення їх інноваційних стратегій.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, світова економіка, Глобальний інноваційний індекс (ГІІ), витрати на 
НДДКР.

Постановка проблеми. Наразі інноваційний 
розвиток є найважливішою складовою економіч-
ного розвитку країн, що відповідає глобальним 
викликам сучасності. Інновація – це результат 
трансформації ідей, досліджень, розробок, нових 
науково-технічних рішень, що сприяють підви-
щенню якості і рівня життя населення та наці-
ональної безпеки шляхом гармонізації економіч-
них інтересів господарюючих суб'єктів і інтересів 
суспільства. Тому актуальним питанням є визна-
чення ролі інновацій та розуміння особливостей 
інноваційного розвитку світової економіки задля 
подальшої розбудови національної інноваційної 
системи та її включення в глобальні інноваційні 
процеси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Увагу питанням національних інноваційних сис-
тем та вивченню особливостей їх науково-техно-
логічного розвитку присвятили свої праці чимало 
українських учених, серед яких можна виділити 
роботи Л. Антонюка, Д. Лук’яненка, А. Поручни-

ка, Ю. Яковця, В. Іноземцева, Я. Столярчук та 
ін. Але через сучасні інтенсивні зміни світових 
науково-технологічних процесів, інноваційний 
розвиток набуває нових рис, і тому потребує ще 
більш ретельного аналізу.

Мета дослідження. На основі вищезазначе-
ного можна сформулювати ключове завдання 
дослідження, яке полягає у розвитку практич-
них аспектів світового інноваційного розвитку, 
та аналізі їх впливу на національні іннова-ційні 
системи країн. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що 
безперервний інноваційний процес є умовою за-
безпечення високої конкурентоспроможності 
як окремих компаній, так і національних гос-
подарств в цілому. Розвиток зазначених науко-
во-технологічних трансформаційних процесів у 
країнах світу відбувається вкрай нерівномірно, 
що обумовлює асиметричний розвиток іннова-
ційних процесів країн та окремих регіонів світу. 
Перш за все, свідченням масштабів асиметрії ін-
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новаційного розвитку може 
слугувати сучасна структу-
ра витрат на фінансування 
НДДКР (рис. 1) [1, с. 3].

Так, беззаперечними лі-
дерами за витратами на 
науково-технологічну ді-
яльність є країни Азії, Пів-
нічної Америки та Європи 
(91,5% від загального об-
сягу). На решту світу в су-
купності припадає 8,5% за-
гальносвітових інвестицій 
у НДДДКР при сукупному 
середньому зростанні всього 
близько 1,5% в рік. Зростан-
ня глобальних інвестицій в 
НДДКР стимулюється ви-
тратами в азіатських кра-
їнах, і зокрема, в Китаї 
(21,68% в загальному обсязі інвестицій), Японії 
(8,52%), Південної Кореї (4,03%) та Індії (3,80%). 
Питома вага лідерів Європейського та Північно-
американського регіонів у структурі – Німеччи-
ни та США дорівнює 5,32% та 25,25% відповідно. 
Тобто зазначимо, що частка окремих країн у за-
гальних витратах на НДДКР може бути більшою, 
ніж частка витрат окремих регіонів, наприклад, 
Африки (0,92%), Південної Америки (2,28%) 
тощо. Тобто наявним є різнорівневий характер 
участі країн та окремих регіонів у інноваційних 
глобалізаційних процесах та поглиблення дис-
пропорцій щодо участі країн у глобальній еконо-
мічній системі.

Також для аналізу особливостей інновацій-
ного розвитку країн світу та виявлення лідерів 
було Для аналізу трендів інноваційного розвитку 
країн світу та виявлення лідерів було викорис-
тано рейтинг глобального інноваційного індексу 
(ГІІ) [2], що дозволяє проводити оцінку витрат на 
інновації та інноваційних результатів, показники 
якого вказуються у балах від 0 до 100. У рейтинг 
ГІІ-2019 увійшли 129 країн з усіх регіонів світу, 
які в сукупності виробляють 98% світового ВВП. 
На рис. 2. наведена перша 20-ка країн за рей-
тингом ГІІ.

Можна побачити, що протягом аналізованого 
періоду інноваційним лідером світу була Швей-
царія. У 2019 р. її бал склав 67,24 зі 100 можли-

вих. Швейцарія залишається світовим лідером в 
області інновацій в 2019 році. Вона займає перше 
місце в ГІЇ вже дев'ятий рік поспіль. Воно займає 
1-е місце за субіндексом інноваційної продукції 
та за рівнем знань. 

Швеція відновлює свою 2-у позицію в світі в 
цьому році, і залишається провідною скандинав-
ською країною в ГІІ 2019. Вона впала на одне 
місце в су-біндексі інноваційного потенціалу до 
4-го і зберігає 3-е місце в субіндексі випуску ін-
новаційної продукції. Вона входить в топ-10 еко-
номік за всіма напрямками, за винятком стійкос-
ті ринку (14-е), де вона втратила дві позиції.

Сполучені Штати Америки займають 3 по-
зицію у всьому світі, частково із-за підвищення 
продуктивності і наявності нових даних за інно-
ваціями. США підвищує свій ранг в п'яти з семи 
індексів ГІІ: інститути (11-е); людський капітал і 
дослідження (12-е); інфраструктура (23-е), а та-
кож знання (4-те).

Інші європейські країни, такі як Нідерланди 
і Німеччина, поряд з Сінга-пуром в Азії, зали-
шаються постійними членами десятки ГІІ. Цього 
року Ізраїль займає 10 позицію, представляючи 
перший раз економіку країн Південно-Західної 
Азії. Він залишається 1-м в Північній Африці і 
Західній зії, і тримає своє становище у верхній 
частині топу-10 двох індексів: стійкість бізнесу 
(3-е) і наукові результати (7-е). 

 

Північна 
Америка; 
27,36% 

Південна 
Америка; 

2,28% 

Європа; 
20,52% 

Азія; 43,62% 

Африка; 0,92% Близький 
Схід; 2,51% 

Інші; 2,79% 

 

67,2 63,7 61,7 61,4 61,3 59,8 58,4 58,4 58,2 57,4 56,6 56,1 55,5 54,8 54,7 54,3 53,9 53,5 51,9 51,5 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Ш
ве

йц
ар

ія
 

Ш
ве

ці
я 

С
Ш

А
 

Н
ід

ер
ла

нд
и 

Ве
ли

ка
 Б

ри
та

ні
я 

Ф
ін

ля
нд

ія
 

Д
ан

ія
 

С
ін

га
пу

р 

Н
ім

еч
чи

на
 

Із
ра

їл
ь 

К
ор

ея
, Р

ес
п.

 

Ір
ла

нд
ія

 

Го
нк

он
г(

К
ит

ай
) 

К
ит

ай
 

Я
по

ні
я 

Ф
ра

нц
ія

 

К
ан

ад
а 

Л
ю

кс
ем

бу
рг

 

Н
ор

ве
гі

я 

Іс
ла

нд
ія

 

Рис. 1. Регіональна структура витрат на фінансування НДДКР (2018 р., %)

Рис. 2. Рейтинг країн за ГІІ (бал, 2019 р.)
Побудовано автором на основі джерела [1]
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Таблиця 1
Оцінка варіації та нерівномірності інноваційного розвитку країн світу за балом ГІІ

 Рік 2015 2016 2017 2018 2019
Максимальне значення ГІІ 
(країна)

68,3 
(Швейцарія)

66,28 
(Швейцарія)

67,69 
(Швейцарія)

68,4 
(Швейцарія)

67,24 
(Швейцарія)

Мінімальне значення ГІІ 
(країна) 14,95 (Судан) 14,55 (Ємен) 15,64 (Ємен) 15,04

(Ємен)
14,43

(Ємен)
Середньосвітове значення ГІІ 37,01 36,73 37,12 36,67 35,47
Кількість країн, ГІІ яких 
вище середнього світового 
значення

61 51 52 50 52

Частка країн, ГІІ яких вище 
середнього, % 43,26 39,84 40,94 39,68 40,31

Середнє кв. відхилення 11,65 12,02 11,97 12,08 13,02
Коефіцієнт варіації 0,315 0,327 0,322 0,329 0,367
Коефіцієнт диференціації 4,57 4,56 4,33 4,55 4,66
Коефіцієнт децильної 
диференціації 2,31 2,41 2,34 2,37 2,46

1-ий дециль 24,17 23,11 23,61 23,12 22,94
9-ий дециль 55,92 55,78 55,14 54,79 56,33

Власні розрахунки автору

Загалом, можна визначити, що інноваційними 
лідерами є великі та малі країни ЄС, у 2019 р. 
від двадцятки рейтингу ГІІ вони становлять 40%. 
Європейські країни були попереду майже за по-
ловиною показників, на базі яких розраховується 
ГІІ, в тому числі, за часткою висококваліфіко-
ваних фахівців у загальній зайнятості, співпра-
ці університетських та галузевих дослідницьких 
структур, кількістю патентів та патентних за-
явок, науково-технічних статей і за якістю на-
укових публікацій.

У топ-20 Республіка Корея виявилася ближ-
че до 10-тки. Китай, продов-жує свій висхідний 
ріст, рухаючись до 14-го (з 17-го в 2018 р.) місця, 
і тим самим міцно затвердив позицію в групі ве-
дучих інноваційних країн. Китай, безумовно, за-
лишається єдиною державою з середнім рівнем 
доходу в топ-30. Сильні сторони інновацій Китаю 
стають очевидними в численних областях; він 
підтримує високі позиції в патентах, промисло-
вих зразках і товарних знаках за походженням, 
а також у високотехнологічному експорті та екс-
порті креативних товарів.

Особливо слід відзначити поліпшення показ-
ників Індії. Індія продовжує залишатися най-
більш інноваційною економікою в Центрально-
Південній Азії. Індія послідовно входить в число 
інноваційних драйверів, таких як експорт послуг 
ІКТ, випускники в галузі науки і техніки, якість 
університетів тощо.

Як і в попередні роки, Африка також ефек-
тивна в плані інновацій. Із 18 інноваційних до-
сягнень 2019 р. шість (найбільше з будь-якого 
регіону) є вихідцями з африканського регіону 
на південь від Сахари: Кенія, Руанда, Мозамбік, 
Малаві і Мадагаскар.

Так, з огляду на вищевикладене, в контексті 
інноваційного розвитку сві-тової економіки фор-
мується певний глобальний технологічний оліго-
полізм, який представлений США, ЄС і Китаєм з 
Японією, що пояснюється їх міцними позиціями 
на ринку технологій та, і з іншого боку, недостат-
ністю власних ресурсів у слаборозвинених країн.

Також в роботі була проведена оцінка варіації 
та нерівномірності іннова-ційного розвитку країн 
світу. Результати аналізу представлені у табл. 1.

Перш за все слід зазначити, що інноваційний 
розвиток світової економіки носив досить рівно-
мірний характер за показником ГІІ до 2018 року, 
бо значення коефіцієнту варіації не перевищува-
ло 33% за цей період. А ось розрахований показ-
ник варіації у 2019 р. перевищує критичне зна-
чення, що свідчить про нерівномірний характер 
інноваційного розвитку світової економіки. Тобто 
дана сукупність країн не є кількісно однорідною 
і розрахована середня величина (35,47 бали) для 
даної сукупності виступає нетиповою величиною.

Розрахований коефіцієнт диференціації в ди-
наміці змінився зовсім незначно, він показує, що 
найбільший бал країни (Швейцарії) перевищує 
найменший бал Ємену у 4,66 рази. Число країн, 
ГІІ яких перевищує середньосвітовий, у абсо-
лютному зменшилося з 61 до 52 країн, а у від-
носному – від 43,26 до 40,31%. Але, незважаючи 
на падіння, інноваційна ситуація свідчить по те, 
що більш ніж третина країн мають досить висо-
кий показник ГІІ, який є вище середнього.

Розраховане значення першого і дев’ятого де-
цилів показують, що у 2019 р. у 10% найменших 
за балом ГІІ країн максимальний обсяг ГІІ ста-
новить 22,94 балів, а серед 10% найбільших країн 
їх мінімальний бал становить 56,33. Тобто перше 
значення зменшилося, а друге збільшилося, що 
знову ж таки свідчить про зростання нерівномір-
ності інноваційного розвитку країн. Коефіцієнт 
децильної диференціації збільшився у 2019 р. 
порівняно з 2015 р. (на 0,15). Його значення свід-
чить, що мінімальний бал ГІІ в 10% найбільших 
країнах перевищує максимальний бал для 10% 
найдрібніших країн у 2,46 рази, тобто ступінь 
концентрації ГІІ не дуже високий.

З метою ж оцінки ступеня диференціації 
рівня світового інноваційного розвитку у 2019 р. 
було застосовано методику групування країн за 
балом ГІІ. Результати розрахунків представле-
ні у табл. 2.
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Таблиця 2
Результати групування країн згідно з рівнем їх інноваційного розвитку  

(за балом у рейтингу ГІІ, 2019 р.)

Групи 
країн 

Нижня межа 
інтервалу 
(бал ГІІ)

Верхня межа 
інтервалу 
(бал ГІІ)

Кількість 
країн, f

Питома вага у 
заг. кількості 
країн, %, fвідн

Cумарний 
бал групи 

за ГІІ

Питома вага 
групи,%, 
хвідн

Коеф. 
локалізації

1 14,43 16,95 2 1,55 32 0,68 44,17
2 16,95 21,97 5 3,88 97 2,07 53,39
3 21,97 29,52 36 27,91 917 19,6 70,12
4 29,52 39,58 46 35,66 1118,3 33,4 93,93
5 39,58 52,15 22 17,05 549,0 21,8 128,03
6 52,15 67,24 18 13,95 1046,9 22,3 160,15

РАЗОМ 129 100,0 3 760 100 -

 Власні розрахунки автору 

Таблиця 3
Групи країн за рівнем інноваційного розвитку (на основі групування за ГІІ 2019 р.)

Назва 
групи

Рівень 
іннова-
ційного 

розвитку

Кіль-
кість 
країн

Питома 
вага у заг. 
кількості 
країн, %,

Приклади країн

Нижня 
межа 

інтервалу 
(бал ГІІ)

Верхня 
межа 

інтервалу 
(бал ГІІ)

Середнє 
значення 
балу ГІІ у 
групі (від 
0 до 100)

Наздога-
няючі 
інноватори

Дуже 
низький 2 1,55 Бурунді, Ємен 14,4 17,0 16,04

Низький 5 3,88 Нігер, Того, Гвінея, Замбія, Бенін 17,0 22,0 19,39
Помірні 
інноватори

Нижче 
середнього 36 27,91

Зімбабве, Нігерія, Пакістан, 
Уганда, Єгипет, Таджикістан, 

Киргістан, Парагвай, Домінікана
22,0 29,5 25,47

Вище 
середнього

46 35,66

Індонезія, Азербайджан, 
Казахстан, Бахрейн, Аргентина, 
Білорусь, Перу, Бразилія, ПАР, 
Катар, Коста-Ріка, Філіппіни, 
Бразилія, Україна, Росія, Чілі, 

Індія, Греція,Кувейт

29,5 39,6 34,11

Інноваційні 
лідери

Високий

22 17,05

Іспанія, Мальта, Нова Зеландія, 
Бельгія, Австралія, Австрія, 

Ісландія, Норвегія, Літва, Польща, 
Латвія, Угорщина, Естонія, Кіпр

39,6 52,1 46,50

Дуже 
високий 18 13,95

Швейцарія, Швеція, США, 
Нідерланди, Велика Британія, 
Данія, Сінгапур, Німеччина, 

Китай,Франція, Японія

52,1 67,2 58,16

Так, для оцінки локалізації значень ознаки в 
окремих складових сукупності були розраховані 
коефіцієнти локалізації. Розрахунок (при рівно-
мірному розподілі всі значення показника дорів-
нюють 1) показав, що в лише в 5 та 6 групі спо-
стерігається висока концентрація значень ознаки 
(вони більше 100%). 

Також згідно з цим групуванням країн за рів-
нем інноваційного розвитку були виділені 6 груп 
країн. Їхня характеристика подається у табл. 3.

Так, можна побачити, що кількість «наздо-
ганяючих інноваторів», тобто країн з низьким 
рівнем інноваційного розвитку, дорівнює лише 
7 країнам, що складає 5,4% від загального об-
сягу країн. Питома вага країн, «помірних інно-
ваторів», тобто з середнім рівнем інноваційного 
розвитку дорівнює 63,6% (82 країн), тобто біль-
ше половини країн рейтингу. Країни з висо-
ким та дуже високим інноваційним розвитком, 
тобто інноваційні лідери ГІІ, складають 31%, 
тобто третину від рейтингу. Також зазначимо, 
що Україна за даним групування виступає як 
«помірний інноватор» з інноваційним розвитком 
вище середнього.

Цікавим є порівняння середньогрупових зна-
чень балу країн за рейтингом ГІІ із середньо-
світовим. Так, країни 1, 2, та 3 групах мають по-
казник, що нижчий за середньосвітовий рівень 
на 51,8%; 41,7%; 23,5% відповідно, а країни 4,5 та 
6 груп з високим рівнем інноваційного розвитку 
мають бал, що перевищує середньосвітовий рі-
вень на 2,49%, 39,7% та 74,8% відповідно.

Також за ГІІ-2019 був розрахований коефі-
цієнт концентрації, який в ре-зультаті дорівнює 
13,75 (високий ступінь концентрації при К

К
 ≥ 40); 

та свідчить про невеликий ступінь концентра-
ції значень ознаки. Оцінка ступеня концентрації 
країн за балом ГІІ доповнюється розрахунком 
коефіцієнту концентрації Джині. Отриманий ко-
ефіцієнт у 17,4% свідчить про відносно рівномір-
ний розподіл країн за рівнем інноваційного роз-
витку за балом ГІІ, а також про доволі низький 
ступінь концентрації (ближче до 0).

Аналіз нерівномірності розподілу країн за ін-
дексом інновацій показує крива Лоренца (рис. 3).

Так, чим менше відхиляється крива від лінії 
рівномірного розподілу, тим більшою є концен-
трація країн за рівнем інноваційного розвитку. 
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Аннотация
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стран ЕС, США и Восточной Азии и ослабление позиций других стран. На основе анализа ключевых показателей по 
ГИИ было осуществлено оценку неравномерности и дифференциации развития инновационной деятельности в стра-
нах мира по рейтингу в ГИИ. С помощью группировки стран на основе анализа статистических данных ГИИ было 
предложено классификацию стран в зависимости от уровня их инновационного развития. Сделан вывод, что главным 
приоритетом группы стран «догоняющих инноваторов» должно стать развитие национальной инновационной системы 
и совершенствование их инновационных стратегий.
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Таким чином, подана вище крива Лоренца пока-
зує незначне відхилення фактичного розподілу 
країн від рівномірного, що ще раз підтверджує 
низький ступінь концентрації за рівнем розвитку 
науково-технологічних та інноваційних процесів 
у 2019 році.

Висновки та пропозиції. Проаналізувавши 
тенденції інноваційного розвитку країн світу, 
можна зробити висновок, що на сьогодні стрім-
ко посилюються позиції розвинутих країн, а саме 
європейських, США, країн Східної Азії як іннова-
ційних лідерів. Але, як показав аналіз диферен-
ціації інноваційного розвитку, світові притаманна 
все ж таки інноваційна рівномірність розвитку 

країн за інтегральним по-
казником ГІІ (окрім показ-
ника варіації у 2019 р.). Така 
рівномірність спричинена не 
стільки рівномірністю інте-
гральної оцінки, а існує вона 
завдяки тому, що за одними 
індикаторами превалюють 
одні країни, а за іншими – 
другі, чим і забезпечується 
вирівнювання інтегрального 
рівня оцінки. Так, коефіці-
єнти концентрації та Джині, 
побудована крива Лоренца 
підтверджують рівномір-
ність інноваційного розвитку 
світової економіки та свід-
чать про низький рівень кон-
центрації за групами країн.

Таким чином, тенденції 
останніх років свідчать про подальше поглиблен-
ня розриву в області інновацій, що підтверджує 
асиметричний розвиток інноваційних процесів 
країн та окремих регіонів світу. Зазначені вище 
країни (ЄС, США та Японія з Китаєм) утворю-
ють своєрідний «високотехнологічний полюс» су-
часної світової економіки, адже спроможні все-
охоплююче фінансувати проведення НДДКР, бо 
забезпечують приблизно 76% глобальних витрат 
на НДДКР. Але разом з тим, можливим є вклю-
чення у глобальні інноваційні процеси і слабороз-
винених країн, але лише за умови впровадження 
ефективної інноваційної політики та розбудови 
їх національних інноваційних систем.
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Лінія рівномірного розподілу країн за ГІІ 
Лінія фактичного розподілу країн за ГІІ (крива Лоренца) 

Рис. 3. Крива Лоренца розподілу країн  
За Глобальним інноваційним індексом, 2019 р.
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FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY

Summary
The article investigates the modern features of the world economy development: innovative and technological asymmetries, 
monopolization of R&d financing costs, strengthening of innovative positions of the EU, the USA and East Asia and 
weakening of the positions of other countries are revealed. The assessment of unevenness and differentiation of innovative 
activity development in the countries of the world in a GII rating was carried out on the basis of the analysis of key GII 
indicators. With the help of grouping countries based on the analysis of statistical data GII it was proposed to classify 
countries according to the level of their innovative development. It is concluded that the main priority of the group of 
countries “catching-up innovators” should be the development of the national innovation system and improvement of their 
innovation strategies.
Key words: innovation, innovation development, world economy, Global innovation index (GII), R&d expenditures.
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EVALUATION OF THE CREDIT RISK MANAGEMENT LEVEL  
OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Credit risk management in banking institutions today is one of the main issues for research scientists. Lending remains the 
most profitable operation in banking, so an effective credit risk management policy is the key to break-even activities of 
Ukrainian banks. The article deals with credit risk indicators of the banking system of Ukraine: the ratio of loans to GDP, 
the share of loans in total assets of Ukrainian banks, the ratio of reserves to granted loans, the share of overdue credit 
arrears, and the dynamics of changes in these indicators for 2014-2018. The values of credit risk standards in the dynamics 
for the period from 2014 to 2019 are analyzed. The regulatory framework for credit risk management is investigated. The 
advantages and disadvantages of the modern regulatory framework for credit risk management are analyzed. The trends 
in lending and credit risk of the banking system of Ukraine are identified. Consideration is given to increasing consumer 
lending on the example of Idea Bank, A-Bank, Forward Bank, Privatbank, Universal Bank, Alfa-Bank, Kredobank and 
Ukrsotsbank. The article also examines the dynamics of an NPL or non-performing asset / credit that exceeds 90 days 
(30 days for debtor banks) or for which a counterparty is unable to meet its obligations without collateral. The following 
methods are proposed in the article to improve the quality of credit risk management: development of a quality risk 
management policy in banks, consideration by banks of only relevant loan applications, increasing requirements for 
employees, systematic analysis and accumulation of information on credit risk and its assessment, continuous monitoring 
of credit risk.
Key words: credit risk, consumer credit, credit portfolio, risk management, credit.

Problem statement. In a market environment, 
the problem of banking risks plays a significant 
role, since the effective operation of banks is 
achieved when their risks are controlled and within 
their financial capacity. Credit risk is of particular 
importance for banking risks as lending remains 
the most dynamic and profitable type of banking 
operation. This implies the need for banks to devel-
op effective credit risk management, which cannot 
be implemented without analyzing the nature of 
credit risk and identifying the factors that affect it.

The recent research analysis. The issue of cred-
it risk management in the activities of banking in-

stitutions is devoted to the work of many domestic 
and foreign authors. Theoretical, methodologi-
cal and methodical aspects of bank risk manage-
ment are explored in their work by the follow-
ing scientists: O. Krykliy, G. Azarenkova, Rose P., 
O. Lavrushin, V. Mishchenko, S. Bryonovich-Brat-
anovich, H. Van Gruning, I. Dyakonova.

Presentation of the main material. Credit risk is 
the most fundamental risk for banks and financial 
institutions operating in general. The most common 
consequence of this risk is that it creates liquidity 
problems, which is mainly due to the downgrad-
ing of these organizations and in the worst case 
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Table 1
Credit Risk Indicators of Banks of Ukraine in the Period 2014-2018,% 

Indicators 2014 2015 2016 2017 2018
The ratio of loans to GDP 64,2 48,8 42,21 34,75 31,44
Share of loans in total assets of Ukrainian banks 76,4 76,9 57,9 56,3 58,56
The ratio of reserves to loans granted 20,4 33,3 48,15 49,29 49,7
Share of overdue credit debt 13,5 22,1 55,11 54,54 52,85

Source: developed by the authors on the basis of [1; 2]

Table 2
Analysis of compliance with credit risk standards by banks of Ukraine for the period 2014-2019

Standard 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
The standard for maximum credit risk 
for one counterparty (H7) (not more 
than 25%)

22,33 22,01 22,78 21,48 20,29 19,83

The standard of great credit risks (H8) 
(not more than 8 times the regulatory 
capital ratio)

172,05 250,04 364,14 308,27 208,31 176,23

The standard for maximum credit risk for transactions with 
bank account holders (H9) (Introduced by the Regulation of the 
National Bank of Ukraine on June 08, 2015 No. 361) (not more 
than 25%)

31,19 36,72 17,89 10,41

Source: developed by the authors on the basis of [3]

it may even lead to bankruptcy or suspension of 
the organization's strategic plans. Thus, credit risk 
management becomes the most controversial top-
ic for discussion and study. To work with credit 
risk, Basel II has also practiced and adopted vari-
ous credit risk management techniques. The main 
purpose of this practice was to improve the quality 
of credit risk management without restricting the 
competitiveness of banks worldwide.

In assessing the level of credit risk of both 
the individual bank and the banking system as a 
whole, particular attention should be given to in-
dicators that allow for monitoring changes in the 
banks' credit portfolio. Key indicators of credit risk 
are shown in Table 1.

Table 1 shows that since 2014 there has been 
a downward trend in lending. In our view, this is 
due to the political crisis and the destabilization 
of the banking system. At the same time, the vol-
ume of provisions for loans extended significantly, 
which indicates active management of credit risk 
by the banking system.

In assessing the level of credit risk, special at-
tention should be paid to its regulatory values, 
which are intended to prevent excessive concen-
tration in banks. Economic standards of the banks 
activity are the basis for the limits that are set to 
limit and minimize credit risk in banks. 

During 01.01.2014-01.01.2019 the observance of 
almost all standards of credit risk by the banking 
institutions of Ukraine can be seen (Table 2).

It should be noted that the H8 is far enough 
from the limit values. H7 is close to the 25.0% lim-
it but has also been observed over the analyzed 
period and tends to decrease. Based on the above 
data, we can conclude that the credit risk is quite 
moderate and is under the control of both the Na-
tional Bank of Ukraine and the banks themselves. 
At the same time H9 after its introduction since 
June 8, 2015, was not observed by banks, which 
indicates an increase in credit risk for this catego-
ry of creditors. The dynamics is observed directly 

in the NBU Regulation “On determining the size of 
credit risk on active banking transactions by banks 
of Ukraine” dated June 30, 2016 No. 351 [4] and as 
of 01.01.2019 its value is 10.41%.

In the first half of 2018, there have been some 
significant changes in the regulatory environment. 
The Verkhovna Rada passed the law on creation 
and maintenance of the NBU Credit Register. Ac-
cording to the requirements imposed, the bank 
will have to classify as the worst class of debtor 
an individual, for whom the Credit Registry has 
information about the default of that debtor in 
other banks. [5].

The bank should also lower the class of debt-
or – legal entity, including the worst, if the Cred-
it Registry contains information about the default 
or high probability of default of that debtor in 
other banks.

The changes made will improve the quality of 
credit risk assessment by banks, taking into ac-
count the status of the debtor's fulfillment of its 
obligations in other banking institutions, using in-
formation from the Credit Registry [6].

In examining the effects of the 2014–2016 cri-
sis, we note that the share of domestic government 
bonds (DGLBs) in the banking sector's assets has 
increased. Since the beginning of 2017, the revival 
of consumer lending has led to an increase in the 
share of net loans to individuals. The NBU believes 
that it will continue to grow. Asset de-dollarization 
continues: at the end of April, the share of the 
currency component has been the lowest in the 
last 10 years and is likely to decline further [7].

National banks raised capital from government 
in the form of government bonds to remain sol-
vent after the provision of non-performing loans. 
As a result, the volume of corporate loans today is 
lower than the investment of the banking sector 
in government securities. The share of government 
securities increased from 10.8% in 2013 to 34.1% at 
the end of April 2019. (Fig. 1) At present, 86.2% of 
this amount is an investment in government bonds, 
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and 11.0% is in NBU depos-
it certificates. At the end of 
2016, the share of loans to in-
dividuals reached a historical 
low of 6.1%, and since then, 
due to intensive consumer 
lending, it increased by 3% 
(to 9.1%). The NBU estimates 
that in the next few years 
the volume of loans to indi-
viduals will grow faster than 
other banks' assets. Because 
of this, improving the level of 
credit risk management is a 
prerequisite for the banking 
system to continue to operate. 

It should also be noted 
that consumer lending con-
tinues to grow and remains 
extremely attractive to banks. 
It already accounts for more 
than half of some of the loan 
portfolio (Fig. 2).

The share of non-per-
forming loans declined slow-
ly over 2018. According to 
the NBU, this is for the most 
part: “a consequence of the 
growth in consumer credit 
and the slow “erosion” of the 
existing portfolio with new 
loans.” [7] But the fact that 
NPL's share declines rath-
er slowly as new retail loans 
grow by more than 35% p/p 
indicates that the quality of 
new loans is not high enough. 
At the same time, the NPL 
level remained almost un-
changed in the corporate 
lending segment. Therefore, 
the banks' work on restruc-
turing and writing off bad 
loans in this segment is not very active. 

In our opinion, effective methods of credit risk 
management in Ukraine are just beginning to 
emerge, so we believe that the following tips will 
help improve the quality of credit risk manage-
ment in today's environment:

– development of a quality risk management 
policy at banks, which will include measures to 
prevent adverse events due to credit risk exposure 
and methods of minimizing those that cannot be 
completely eliminated;

– consideration by banks of only such loan ap-
plications that fully meet the requirements of the 
credit policy, the state and capabilities of technical 
and information support;

– increasing requirements for employees who 
make direct decisions on granting loans;

– systematic analysis and accumulation of cred-
it risk information and its assessment;

– continuous monitoring of credit risk at differ-
ent stages of the credit transaction life cycle.

Conclusion. Having examined the level of 
credit risk in the banking system of Ukraine, it 
can be noted that after the “cleaning” of banking 
institutions during 2014-2017, banks are trans-
formed under new criteria by the NBU. The re-
tail lending is recovering gradually, the economy 
begins to come out of stagnation. But credit risk 
management remains a key issue. After all, credit 
growth entails an increase in credit risks. Despite 
the improvement of the legislative framework 
by the State, banks should take a more detailed 
approach to identifying and managing individual 
and group credit risks.

Fig. 1. The structure of net assets in the warehouse sector
Source: compiled by the author according to [7]

Fig. 2. The share of consumer loans in net credit portfolio of banks of Ukraine 
Source: compiled by the author according to [7]
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація
Управління кредитним ризиком у діяльності банківських установ сьогодні є одним з головних питань для досліджень 
науковців. Кредитування залишається найбільш дохідною операцією у банківській діяльності, тому ефективна 
політка з управління кредитними ризиками є запорукою беззбиткової діяльності банків України. У статті розглянуто 
індикатори виникнення кредитного ризику банківської системи України: співвідношення наданих кредитів до ВВП, 
питома вага наданих кредитів в сукупних активах банків України, відношення резервів до наданих кредитів, частка 
простроченої кредитної заборгованості та досліджено динаміку змін цих індикаторів за 2014-2018 рр. Проаналізовано 
значення нормативів кредитного ризику у динаміці за період з 2014 р. по 2019 р. Досліджено нормативну базу з питань 
управління кредитним ризиком. Проаналізовано переваги та недоліки сучасної нормативної бази стосовно управління 
кредитними ризиками. Визначено тенденцію щодо кредитування та кредитного ризику банківської системи України. 
Розглянуто питання збільшення обсягів споживчого кредитування на прикладі таких банків як Ідея Банк, А-банк, 
Форвард Банк, Приватбанк, Універсал Банк, Альфа-банк, Кредобанк та Укрсоцбанк. Також в статті розглядається 
динаміка показника NPL або непрацюючого активу / кредиту, за яким прострочення погашення боргу перевищує 
90 днів (30 днів для банків-боржників), або за яким контрагент неспроможний забезпечити виконання зобов'язань 
без стягнення забезпечення. У статті запропоновані наступні методи для підвищення якості управління кредитними 
ризиками: розробка якісної політики ризик-менеджменту в банках, розгляд банками лише відповідних кредитних 
заяв, підвищення вимог до працівників, систематичний аналіз та накопичення інформації щодо кредитного ризи-
ку та його оцінки, безперервний моніторинг кредитного ризику. Оцінивши рівень кредитного ризику по банківській 
системі України в цілому, зроблено висновки щодо стану банківських установ на сьогоднішній день. Також у статті 
проаналізовано роль кредитування фізичних осіб у сучасних економічних умовах.
Ключові слова: кредитний ризик, споживче кредитування, кредитний портфель, ризик-менеджмент, кредит.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Аннотация
Управление кредитным риском в деятельности банковских учреждений сегодня является одним из главных вопросов 
для исследований ученых. Кредитование остается наиболее доходной операцией в банковской деятельности, поэтому 
эффективная политки по управлению кредитными рисками является залогом безубыточной деятельности банков 
Украины. В статье рассмотрены индикаторы возникновения кредитного риска банковской системы Украины: 
соотношение выданных кредитов к ВВП, удельный вес предоставленных кредитов в совокупных активах банков 
Украины, отношение резервов к предоставленных кредитов, доля просроченной кредитной задолженности и 
исследована динамика изменения этих индикаторов за 2014-2018 гг. Проанализированы значения нормативов 
кредитного риска в динамике за период с 2014 г. по 2019 г. Исследована нормативная база по вопросам управления 
кредитным риском. Проанализированы преимущества и недостатки современной нормативной базы относительно 
управления кредитными рисками. Определены тенденции по кредитованию и кредитного риска банковской системы 
Украины. Рассмотрены вопросы увеличения объемов потребительского кредитования на примере таких банков как 
Идея Банк, А-банк, Форвард Банк, Приватбанк, Универсал Банк, Альфа-банк, Кредобанк и Укрсоцбанк. Также в 
статье рассматривается динамика показателя NPL или неработающего актива / кредита, по которому просроченное 
погашение долга превышает 90 дней (30 дней для банков-должников), или по которому контрагент не способен 
обеспечить выполнение обязательств без взимания обеспечения. В статье предложены следующие методы для 
повышения качества управления кредитными рисками: разработка качественной политики риск-менеджмента в 
банках, рассмотрение банками только соответствующих кредитных заявлений, повышение требований к работникам, 
систематический анализ и накопление информации по кредитному риску и его оценки, непрерывный мониторинг 
кредитного риска. Оценив уровень кредитного риска по банковской системе Украины в целом, сделаны выводы о 
состоянии банковских учреждений на сегодняшний день. Также в статье проанализирована роль кредитования 
физических лиц в современных экономических условиях.
Ключевые слова: кредитный риск, потребительское кредитование, кредитный портфель, риск-менеджмент, кредит.
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Постановка проблеми. Трансформаційна 

українська економіка потребує дослідження ме-
тодології прискореного національного розвитку, 
соціалізації, з’ясу вання джерел, механізмів, осо-
бливостей соціально-економічної ефективизації 
державного регулювання., Головним рушійним 
елементом процесу соціально-економічних пере-
творень інноваційних змін є людина з її унікаль-
ними здібностями, талантами, інтелектом, спро-
можністью створювати для задоволення своїх 
потреб соціально-економічний простір і вплива-
ти на його розвиток. Сукупність фізіолого-під-
приємницько-інтелектуальних і соціо-комуні-
каційних здібностей та знань, прав, обов’язків 
людини, що виражені у вартісній формі, а також 
фінансові ресурси, що спрямовані на їх форму-
ваня, є людським капіталом. Його використан-
ня та вплив на суміжні системи (інших людей, 
домогосподарства, компанії, країни, тощо) по-
роджує в останніх зокрема ефектів прямої джії 
комплексу ймовірнісних позитивних або нега-
тивних синергетичних наслідків, Для їх акту-
алізації, або, навпаки, обмеження в управлінні 
формуванням людським капіталом необхідно ви-
користовувати відповідний інструментарій. При 
дослідженні ймовірнісних процесів, ефектів, що 
виникають при реалізації людського капіталу 
має сенс використати синергетичний підхід – 
специфічний засіб діалектичного методу дослі-
дження, органічно пов'язаний з принципами са-
моруху, самоорганізації, системності. Відповідно 
зазначеного тема даної статті є актуальною. Ме-
тою статті є з’ясуван ня факторів, що впливають 
на формування структурної синергії впливів? 
запропонувати модель синергії людського капі-
талу з врахуванням різних форм організації на-
ціональної економіки.

Економічна синергія передбачає зростання 
або занепад соціально-економічної системи в ці-
лому в значно більшому обсязі, ніж в складових 
її частинах. Характер і розмір синергетичного 
ефекту при управлінні формуванням людсько-
го капіталу залежить від структури останньо-
го, чинників інституційних змін, характеристик 
економчних суб’єктів. Актуальність синерге-
тичного підходу в дослідженні соціально-еконо-
мічних процесів підкреслена Ч. Шеррингтоном, 
С. Уланом, В. Арнольдом И. Забуським, Р. Фул-
лером, Г. Хакеном, І. Прігожкіним, М. Моісеєвим, 

С. Курдюмовим, М. Волькенштейном, Д. Чер-
навським. С. Мочерний розглянувши загальні 
аспекти синергетичного підходу в економічному 
дослідженні, не акцентував уваги на синергетич-
ності людського капіталу. Л. Едвінссон, М. Мело-
ун, Д. Росс, М. Армстронг Ю. Даум, Е. Брукінг, 
Р. Каплан, Д. Нортон, Б. Леонтьєв, Т. Стюарт, 
Н. Бонтіс, Н. Кравчук, Ж. Шульга, О. Кошуль-
ко, С. Ілляшенко, К. Сафарян, Т. Понедільчук, 
В. Зінов, Т.В. Давидюк, О.В. Левчук, Н. Цимба-
ленко, В.Л. Іноземцев, М.М. Шигун, О.А. Грішно-
ва, В.В. Травін, О. Бутнік-Сіверський, Л. Семів, 
С. Вовканич, С.Е. Сардак, Ю. Зайцев, О.І. Че-
репнін. звернули увагу на мультиплікативний 
макроекономічний ефект» людського капіталу 
(О.В. Левчук), виникнення синергетичного ефек-
ту під час спільного використання потенціалу 
усіх працівників (Н. Цимбаленко), «прямий та по-
бічний ефект інвестицій» (О. Бутнік-Сіверський, 
Л. Семів, С. Вовканич), «кумулятивну (суспільну) 
вигоду від інвестицій у вдосконалення трудового 
потенціалу, що перевищує суму вигод, які отри-
мує учасник» (О.А. Грішнова) на те, що «розви-
ток людського капіталу забезпечує у виробництві 
додатковий дохід від додаткового синергетичного 
ефекту» (Ю. Зайцев); підкреслили, що «держава 
зацікавлена в стратегічних інвестиціях в розви-
ток людського капіталу (державне фінансування 
освіти, охорони здоров’я, духовного, фізичного 
розвитку населення) внаслідок їх значного по-
зитивного зовнішнього ефекту для соціального 
та інноваційного розвитку» (С.Е. Сардак). Оцін-
ці синергії в інтеграційному розвитку компаній 
приділили увагу І. Ансофф, М. Портер, Х. Ітамі, 
Р. Румельт, Е. Кемпбелл, К. Саммерс-Лачс. І. Ан-
софф розглянув економічний базіс синергізму, 
оцінку синергетичного ефекту потенціалу компа-
нії на основі відповідності ресурсів і можливос-
тей. М. Портер розглядав синергію як визначаль-
ний елемент корпоративного рівня в контексті 
диверсифікації, як підставу необхідності управ-
ління взаємозв’язками між напрямками бізнесу 
компанії. Х. Ітамі першим структурував джере-
ло синергії, виділивши «комплементарний» та 
«синергічний» ефекти, що, відповідно, базують-
ся на фізичних і невидимих ресурсах організа-
ції. Р. Румельт, розкриваючи сутність синергії, 
досліджував проблеми взаємозв’язків стратегії 
диверсифікації, результатів діяльності круп-
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них американських корпорацій. Е. Кемпбелл, 
К. Саммерс-Лачс здійснили узагальнене теоре-
тико-практичне обгрунтування щодо суті синер-
гії, її класифікації, способів створення, методів 
застосування в реальному бізнес-секторі. М. Ки-
зима, О. Ястремська, О. Дмитришин розгляну-
ли оцінку конкурентоспроможності інтегрованих 
структур бізнесу. Синергії в управлінні різними 
соціально-економічними системами в різних сфе-
рах присвячені праці О.В. Чернецької, О.Г. Під-
вальної, Н.О. Козяр., Л.Д. Водянка, І.В. Яскал, 
В.Г. Воронкової, А. Полянської, С. Афонькіної, 
В. Скіцько, Г.З. Шевцова. Синергетичному під-
ходу при управліннї людиною приділена ува-
га М. Лібанової, Т.В. Білорус, В.М. Гриньова., 
Л.Д. Гармідер, Л.Л. Калініченко, Л,В,Шаульська. 
Методичні підходи, інструменти оцінки ефек-
тів зовнішнього синергізму розглянуті І. Іваш-
ківською, С. Савчук, П. Лапшиною, І. Булеєвим, 
В. Марченко., Ю. Дейнеко, О. Кириченко, Н. Ре-
вуцькою, О. Кравченко, О. Гребешковою, Г. Ма-
ховою, О. Сергєєвою, а ефекти внутрішнього 
синергізму – І. Горбась. Стосовно крупних ін-
тегрованих структур О.В. Лисенко синергетич-
ними ефектами вважає ефект масштабу, ефект 
інтеграції, ефект комплексних переваг, ефект 
конгломерату. Переважно дослідження синергія 
людського капіталу обмежено рамками компанії 
при розгляді мотивації трудової активності, фор-
муванні корпоративного капіталу. Проте синер-
гійним є раніш за все є відтворення людського 
капіталу на рівні домогосподарства, яке відчу-
ває першим особливості державного управління 
розвитку, екологічний стан регіону, ефективність 
функціонування інфраструктури та ринків.

Ефект масштабу формування, ефективізації 
людського капіталу базується на Законі знижен-
ня сукупних витрат і є проявом синергійності 
системи при демографічних змінах, масовому 
переселенні, міграції, еміграції, іміграції, скоро-
ченні, прирості населення під впливом чинників 
зовнішнього середовища, зміні демографічних 
характеристик, чинників охорони здоров’я, наро-
джувано сті, смертності, рівня життя, освіти, со-
ціального захисту, злочинності, корумпова ності, 
тінізації. Він потребує державного регулювання 
соціалізації умов життя, надання пільг розвитку 
домогосподарствам, компаніям, регіонам для від-
творення людського капіталу, що в свою чергу, 
забезпечує отримання ефекту інтеграції – ефек-
ту структурних переваг економічним суб’єктом 
при інноваціях в формування компонентів люд-
ського капіталу, в формування фізіологічного, 
підприємницького, інтелектуального соціального 
капіталу, супроводжуючись ефектом комплек-
сних переваг на основі привабливості отримання 
пакету угод та зниженням ризику -на засадах 
ефекту конгломерату. Синергетичні ефекти су-
проводжують інтеграційні процеси домогоспо-
дарств, компаній, регіонів, при утворенні синергії 
міграції (іміграції, еміграції), навчальної, трудо-
вої, виробничої, ііноваційно-інвестиційної. 

Синергізм [грец. synergeia – сумісна дія, 
«син»–«со-», «сумісно», «ергос» – «дія»] – це ре-
акція системи на комбінований вплив декількох 
елементів, при якому сукупна дія впиву переви-
щує дію кожного елементу; явище, яке виникає в 

наслідок сумісної дії декількох різних факторів, 
окремо взятий фактор до цього явища не призво-
дить. Синергетика переносить параметри стій-
кості, самоонов-лення, самоускладнення, роз-
витку системи на розгляд питань, що пов’язані 
з межсистемним спілкуванням та необхідністю 
аналізувати складні процеси різної природи на 
інноваційних засадах. За Г. Хакеном синергети-
ка є міждисциплінар-ним спрямуванням з до-
слідження систем, що складаються з багатьоїх 
підсистем різної природи, з’ясуванням наслідків 
взаємодії підсистем, призводить до виник-не-
ння просторових, тимчасових, просторово-тим-
часових структур в макромас-штабі; наука про 
самоорганізацію – про самовільно ускладнені 
форми, в загальному випадку – структури сис-
теми при повільній зміні її параметрів (комірки 
Бенара); наука про неочікувані явища, причи-
ною яких є нестійкість, це опис стану, який є 
далеким від рівноваги. Принципами синергетики 
є: «складність поведінки», «саморух», «самоорга-
нізація», «системність», коеволюція в контексті 
об'єктивної єдності, взаємодії економічно-при-
родної та соціальної сторони розвитку системи, 
«підкорення», «делінеарізації», «невизначенос-
ті-додатковості-сумісності», «автоматичної дії 
синергетичних ефектів, тощо. Концепції синер-
гії пов’язані з порушенням пропорційності, це 
ефект «2+2=5», «ефект суми більше, ніж сума 
складових частин», або, навпаки, у регресивному 
випадку. Трактовка синергії використовується 
при математичних дослідженнях нелінійних ди-
намічних систем, пов’язує появу синергетичного 
ефекту з нелінійною динамікиою розвитку, пере-
хідними процесами, коли просування системи до 
кращого стану обов’язково проходить через фазу 
погіршення. 

Синергетичність людського капіталу під-
тверджена зміною «якості результативності – 
множинності» систем, збільшенням потенціалу 
діяльності, інноваційними можливостями, спів-
відношенням синергетичного ефекту до вели-
чини витрат, необхідними для його отримання. 
Синергія людського капіталу проявляється че-
рез «ефект синергетичної матрьошки»: при його 
нарощенні в процесі формування структури, 
стадій розвитку людського капіталу – від ка-
піталізованого внеску в майбутні покоління до 
формування соціального капіталу як найвищої 
стадії розвитку; формування людського капіта-
лу супроводжується проявом синергії на різних 
синергетичних рівнях (мікро, мезо, макро, мега) 
з нелінійною залежністю від непередбачуваності 
й результату, з різною характеристикою пря-
мих і зворотніх зв’язків, силами синергетичного 
впливу, взаємопов’язаних проміж собою, взаємо-
залежних, взаємовпливових; кожний наступний, 
вищий рівень визначається, враховує синергію 
попередніх рівнів, і в той же час корегується під 
впливом мікро-мезо,макро, мега систем (рис. 1). 
Синергетичний ефект людського капіталу – це 
зростання ефективності внаслідок поєднання, ін-
теграції окремих частин в єдину систему за ра-
хунок «позитивного системного ефекту» (ефекту 
емерджентності), коли ефект від взаємодії учас-
ників об’єднання всередені інтегрованої струк-
тури людського капіталу національного рівня 
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перевищує суму ефектів діяльності кожного 
учасника, кожного рівня окремо. Синергія люд-
ського капіталу виникає на стадії створення умов 
для отримання індивідуальних благ, змінюється 
в залежності від приєднання до них колективних 
та суспільних благ на кожному системному рівні 
(домогосподарства, компанії, регіону, держави), 
від ступеня синергетичного взаємовпливу, що 
виникає при державному, регіональному, корпо-
ративному регулюванні структурних елементів 
людського капіталу. Механізм управління люд-
ським капіталом на основі синергії грунтується 
на дослідженні інновацій в людський капітал, їх 
віддачі на кожному з рівнів: домогосподарство, 
компанія, регіон, національна економіка з вра-
хуванням особливостей формування структури 
людського капіталу. Згідно Закону загального 
розвитку системи будь-якій системі в конкрет-
них умовах функціонування притаманна базова 
величина синергії. Її зміна відбувається на осно-
ві відтоку або накопичення. Виникаючи внаслі-
док функціонування людського капіталу на мі-
крорівні за рахунок впливу на суміжні системи 
синергетичний ефект наступного рівня різноча-
сово перевищує або зменшує початковий ефект. 
Якщо відтік синергії перевищує розмір її нако-
пичення, то відбувається зменшення базової си-
нергії – регресний розвиток. Для його ліквідації 
певна величина синергії спрямовується на від-
новлення базового рівня. На засадах зазначено-
го закону відбувається формування та розвиток 
людського капіталу, відповідно трактовка понят-

тя «формування» людського капіталу стосується 
розгляду його структури, а поняття «розвиток» 
стосується змін структури і загальної величини 
капіталу у часі. 

Синергії формування людського капіталу 
притаманна об’єктивність синергетичних явищ, 
процесів, залежність людського капіталу від його 
структури, створеної на засадах інституціалізації, 
екологізації, інноваційності, соцілізації, діяльнос-
ті рівневих суб’єктів як джерела синергії, страте-
гічних управлінських рішень з формування, ви-
користання людського капіталу. Синер-гетичний 
макроефект отримується на основі взаємовпли-
ву людського капіталу різних рівнів, кожному з 
яких притаманні стратегічні ознаки інноваційних 
змін: регіону – екологізація, інфраструктуріза-
ція, компанії – інновації, соціальна відповідаль-
ність бізнесу, домогосподарству – соціалізація. 
Конкурентоспромож-ність економічного суб’єкту 
щодо формування людського капіталу обумов-
лена метою: підвищенням добробуту домогос-
подарства, підвищення прибутковості компанії, 
створення умов безпеки життя в регіоні, підви-
щенням цінності національного людського капі-
талу, підвищення рівня життя, рівня соціаліза-
ції економіки. Синергетична циклічність кожного 
рівня відбувається по спіралі, проходячі однакові 
фази система ніколи не потрапляє в попередню 
точку, кожний раз опиняючись в новому стані. 
Синергетичні ефекти відображуються в підви-
щенні ВНП на душу населення на ймовірнісну 
величину впливу людського капіталу на суміжні 

Рис. 1. Формування структурної синергії впливів
Джерело: авторська розробка
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сфери. Позитивний корпоративний синергетич-
ний ефект сприяє підвищенню продуктивності 
праці, прибутковості, конкурентоспромож-ності, 
зниженні витрат, відображується на наслідках 
діяльності суміжників, споживачів. Чим вище 
державний, регіональний, корпоративний інтер-
ес до стратегічної реалізації людського капіталу, 
тим ефективнішими є відповідні заходи стиму-
лювання його відтворення, розвитку.

Синергетичність системи впливає на її вар-
тість. Величина людського ка піталу з урахуван-
ням синергії представлена у вигляді наступних 
моделей.

Загальна модель людського капіталу з враху-
ванням синергії:

Lk 
t 
= f (M

 0 
;
 
Q(RD)

(t+1)
; Q(RR) 

(t+1)
; Q(RK)

 (t+1)
; 

∆SD 
(t+1)

; ∆SR 
(t+1)

; ∆SK
(t+1)

), 

де V
t 
– величина людського капіталу з ураху-

ванням синергії в момент часу t,
M

 0 – 
початкова величина людського капіталу, 

Q(RD)
(t+1)

 ; Q(RR) 
(t+1)

 ; Q(RK)
 (t+1)

 ; – інтегральні 
коефіцієнти очикувань щодо зміни людського ка-
піталу на засадах інноваційних змін (інституціа-
лізації, еко-логізації, інноваційності, соціалізації) 
за період часу (t+1), відповідно на націо-нально-
му RD, регіональному RR, корпоративному RK – 
рівнях,

SD 
(t+1),

 SR 
(t+1),

 SK 
(t+1) 

– інтегральний, регіо-
нальний, корпоративний коефіціє нти зміни си-
нергії людського капіталу за рахунок державно-
го регулювання.

Інтегральний коефіцієнт очикувань Q 
(t+1)

 вра-
ховує зміни людського капіталу g за рахунок i – 
інноваційних змін (інституціалізації, екологізації, 
інноваційності, соціалізації) на j – рівнях за пе-
ріод часу (t+1):

Q 
(t+1) 

=
 
j √  g

ij
.                     (2)

На основі зазначеного визначаються інте-
гральні коефіцієнти зміни синергії людського 
капіталу SD

(t+1)
 ; SR 

(t+1)
 ; SK

 (t+1)
 державного, 

регіонального, корпоратив ного регулювання за 
рахунок i – заходів реагування за j – сферами 
регулювання в термін часу (t+1).

Цикл стратегії синергетичності формування 
людського капіталу передбачає проходження 
ряду етапів: формування базової синергії люд-
ського капіталу на мікрорівні –домогосподарства 
в умовах традиційної інституціалізації, еколо-
гізації, інноваційності, соціалізації; здійснення 
прямого впливу синергії формування людського 
капіталу в домогосподарстві – на формування 
синергії компанії, регіону, держави; оцінка стану 
людського капіталу кожного рівня та розробка 
стратегії, тактики інноваційних змін на націо-
нальному, регіональному, корпоративному рівні 
щодо вимог до людського капіталу; організація 
зворотнього впливу на його стан при інноваційно-
му корпоративному, регіональному, державному 
регулюванні; зміна стану формування людсько-
го капіталу домогосподарства, і відповідно, нова 
хвиля змін синергії людського капіталу в корпо-
рації, регіоні, державі. Модель синергії розвитку 
людського капіталу розглядає особливості фор-
мування синергетичних соціально-економічних 

(1)

ефектів на основі оцінки внесків першопочатко-
вого та доповнюючих у часі рівнів ефективності 
з урахуванням мети, джерел, структури, виду 
ефекту, стадійності формування, зміни рівневої 
ефективності управляння формуванням люд-
ського капіталу. 

Синергія початкового рівня обумовлена від-
творенням людського капіталу, залежить від ви-
трат домогосподарств, створеного попередніми 
поколіннями внеском в майбутні покоління, мож-
ливостями його нарощення, використання, стану 
інституціалізації, екологізації. Початковий рівень 
(формування внеску в майбутні покоління) по-
ступово нарощується до найвищої стадії розви-
тку людського капіталу – соціального капіталу – 
на засадах утворення відповідних доповнюючих 
рівнів (підприємницько-го, інтелектуального ка-
піталу, тощо), на основі яких створюються до-
даткові рівневі синергетичні ефекти. Прямий 
синергетичний ефект залежить від структури 
людського капіталу, особливостей управління 
ним на кожному системному рівні, забезпечен-
ня зворотнього ефекту. Синергетичні ефекти 
отримуються внаслідок стадійності формування 
людського капіталу, переходу до наступної стадії 
розвитку, активізації, включають синергетичний 
ефект робочої сили при формуванні, використан-
ні фізіологічного капіталу, синергетичний ефект 
при використанні підприємницького, інтелекту-
ального капіталу, від використання колектив-
них /групових благ, соціальних зв’язків (як сума 
синергії трансакційних витрат

 
і синергії корпо-

ративних прав), використання суспільних благ. 
Джерелами доповнюючих ефектів є: робоча сила, 
підприємницькі здібності, інтелектуальні здібнос-
ті, колективні блага, соціальні зв’язки, мережі, 
корпоративні права, суспільні блага, взаємовпли-
ви, їх використання. Структура синергетичного 
ефекту дюдського капіталу включає, по-перше, 
синергетичні соціально – економічні ефекти від 
формування: фізіологічних (R), підприємницьких 
(L), інтелектуальних (I) здібностей, соціальних 
зв’язків і мереж (Z), корпора-тивних прав (К), 
суспільних благ (С), по-друге, синергетичні со-
ціально-економічні ефекти від зміни активності 
використання структурн капіталу.

Моделі визначення розміру синергетичного 
ефекту доповнюючих рівнів формування люд-
ського капіталу в загальному вигляді представ-
лені в загальному економіко-математичному ви-
гляді як:
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в спрощеному вигляді:
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Таким чином, синергія людського капіталу як 
вплив останнього на оточуючу систему залежить 
не тільки від особливостей його формуваняя, а й 

(3)

(4)
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активності використання – ефективності управ-
ління формуванням і розвитком людського капі-
талу.

Загальна модель синергії людського капіталу 
діє при різних варіантах організації суспільства, 
у розрізі різних форм інноваційних змін (j=1,   , J) 
на основі формування трудових доходів, доходів 
від власності, рівня добробуту (і=1,…, I) у визна-
чений період часу t має наступний вигляд: 

Q
tij
 = f (Qi

jt
, Qе

jt
, Q

Njt
, Qs

jt
)             (5)

Деталізована модель синергетичного ефек-
ту людського капіталу в умовах різних форм 
організації економіки представлена середньоге-
ометричним показником, який включає індекс 
синергії трудового доходу (Qт

t
), індекс синергії 

доходу від власності (Qт
2
), індекс синергії рів-

ня добробуту (Qт
3
) з врахуванням особливостей 

форм інноваційних змін у визначений період 
часу, значенння яких коливається від 0 до 1.

Модель синергії людського капіталу в умовах 
формування трудових доходів в централізованій 
економіці:

Qт
t
 = 4 Qт

1 
х Qт

2 
х Qт

3
 х Qт

4
.
              

(6)
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы формирования синергии человеческого капитала с концентрированием внимания на 
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Summary
The article concerns the formation of synergy of human capital with the emphasis on the structure of the latter. The 
"Synergetic Dolls effect" of human capital formation is revealed. Models of the structuring of human capital synergy, 
synergetic effect of human capital formation at different forms of innovative changes are proposed for consideration.
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Модель синергії людського капіталу при фор-
муванні доходів від власності в умовах ринкової 
економіки:

Qв
t
 = 4 Qв

1 
х Qв

2 
х Qв

3 
х Qв

4
.
                

(7)
Модель синергетичного ефекту людського ка-

піталу в умовах формування рівня добробуту со-
ціально-орієнтованої економіки:

Qд
t
 = 4 Qд

1 
х Qд

2 
х Qд

3 
х Qд

4
.
                

(8)
Оцінка синергетичності формування люд-

ського капіталу інноваційна. Її доцільно засто-
совувати при макроекономічному регулюванні 
соціально-економічних процесів для соціалізації 
трансформаційних, ринкових національних сис-
тем, при активізації соціально-економічного роз-
витку макро, мезо, мікро економічних суб єктів, 
при моделюванні ефективності функціонування 
людського капіталу. ступеня привабливості ін-
вестиційного середовища, оцінки наслідків реа-
лізації програм роздержавлення, приватизації, 
обгрунтування деприватизаційних програм, на-
цоналізаційних коригувань, формування соці-
ально орієнтованої фіскально-стимулюючої уря-
дової політики.
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Гриник Олена Ігорівна
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Вінницького навчально-наукового інституту економіки
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  
ІННОВАЦІЙНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Підвищення рівня інновацій – це не тільки засіб активного розвитку, але й насамперед важелі для забезпечення не-
залежності країни, її конкурентоспро-можності в сучасному динамічному середовищі. У статті доведено, що одним з 
основних факторів економічного зростання в сучасних умовах розвитку економіки України є формування людського 
капіталу на засадах адаптивної, гнучкої та мобільної інноваційної кадрової політики підприємств. Актуальність до-
слідження питань формування кадрової політики продиктовано необхідністю вдосконалення її реалізації в умовах 
інноваційної економіки, процесів глобалізації та розвитку цифрової економіки. Успіх інноваційної кадрової політи-
ки підприємств визначається двома основними чинниками: здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка 
працівників потрібна для досягнення його стратегії та можливістю застосовувати ефективні інноваційні управлінські 
важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва завдання однаково важливі й складні, особли-
во в умовах цифрової революції. Результативність (ефек-тивність) господарювання підприємств великою (якщо не 
вирішальною) мірою залежить від якості системи управління персоналом. Заслуговують на увагу сучасні стратегії 
управління персоналом підприємств для формування інноваційної кадрової політики підприємств, які покликані за-
безпечити конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації шляхом підвищення індексу людського капі-
талу. Особливу роль в економічному розвитку підприємств відіграють знання та інтелектуальній капітал. В умовах 
посилення глобалізаційних процесів розвиток інноваційно-інвестиційної моделі економіки України залежить від рівня 
індексу людського капіталу та інвестицій в нього.
Ключові слова: інновації, інноваційна стратегія, стратегія управління персоналом, компетенції, людський капітал, 
інтелектуальний капітал.

Постановка проблеми. Особливе значення 
науково-технічної та інноваційної сфери в су-
часному світі обумовлюється тим, що саме нові 
знання та нові технологічні рішення стають ви-
значальними чинниками конкурентоздатності не 
лише окремих виробників, але й цілих країн. За 
інших однакових умов успішнішими є саме ті 
національні економіки, в яких сформовані най-
більш сприятливі умови для створення та впро-
вадження інновацій. Формування конкурентних 
переваг здійснюється на основі реалізації заходів 
із введенням у виробництво інновацій. В умовах 
змішаної економіки підвищення індексу люд-
ського капіталу як важлива складова іннова-
ційної кадрової політики виступає інструментом 
суперництва, сприяє підвищенню конкуренто-
спроможності та стійкості, а також розвитку гос-
подарюючих суб'єктів. Глобалізація економічних 
процесів, цифрова революція та розвиток цифро-
вої економіки трансформують інновації в фактор 
успішності функціонування й розвитку підпри-
ємств, бо саме інновації та інноваційний розвиток 
набувають стратегічного значення.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати за-вдання дослідження, 
яке полягає у з'ясуванні таких понять: інновації, 
іннова-ційна діяльність підприємств, інновацій-
ний менеджмент для обґрунтування інноваційної 
кадрової політики підприємств, сучасні стратегії 
управління персоналом підприємств, виявлення 
інновацій в сфері управління персоналу та роз-
гляд можливих заходів удосконалення іннова-
ційного управління шляхом підвищення індексу 
людського капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваціями є нововведення, які істотно підви-
щують якість певної діяльності. Згідно з За-
коном України «Про інноваційну діяльність», 

інноваціями є новостворені (застосовані) і (або) 
вдосконалені конкурентоздатні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-тех-
нічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва 
і (або) соціальної сфери [1]. Метою інновації є 
підвищення конкурентоспроможності фірми, то-
вару, послуг і збільшення за рахунок цього при-
бутку фірми. Інновація – винахід майбутнього … 
Вона повинна пронизувати компанію і охоплю-
вати всю її діяльність: нові продукти, послуги, 
процеси, стратегії, бізнес-моделі, канали збуту 
і ринки… Креативність – висування нових ідей, 
а інновація – втілення їх на практиці. Ціль ін-
новації – створення нової цінності, сприйманої 
споживачем [3].

Інноваційні процеси започатковуються пев-
ними науковими розробками, а завершуються 
у сфері виробництва, спричинюючи у ній про-
гресивні зміни. Технічні новини і нововведення 
проявляються у формі нових продуктів (виробів), 
технологій їх виготовлення, засобів виробництва 
(машин, устаткування, енергії, конструкційних 
матеріалів)» [3]. На думку українських вчених, 
важливою умовою зростання ефективності ви-
робництва і подальшого розвитку є активізація 
інноваційної діяльності підприємств. Інноваційна 
діяльність – це діяльність спрямована на вико-
ристання та комерціалізацію результатів науко-
вих досліджень та розробок, яка зумовлює ви-
пуск на ринок нових конкурентноздатних товарів 
та послуг [2].

Інноваційна активність, спрямована на роз-
виток конкурентних переваг, може існувати за 
умов постійного оновлення виробництва і впрова-
дження ін-новаційних технологій, виготовлення і 
розширення асортименту високоякісної продук-
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ції. Для того, щоб розвиватися, кожне підприєм-
ство повинно бути інноваційно-активним. 

Для впровадження інновацій на підприєм-
ствах повинна бути інноваційна кадрова полі-
тика. Кадрова політика – це система правил і 
норм, прагнень і об-межень у взаємовідносинах 
персоналу і організації в цілому, за якими ді-
ють працівники у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі. Управління персоналом як система 
має базуватися на кадровій політиці, яка ви-
ступає складовою системи стратегічного управ-
ління організацією. Важливим моментом є чітке 
розуміння співвідношення і взаємозв'язку таких 
понять, як «стратегія управління організацією», 
«стратегія управління персоналом» та «кадрова 
політика». Під управлінською стратегією розумі-
ють загальну концепцію того, яким чином дося-
гаються цілі організації, вирішуються проблеми, 
які стоять перед нею, розподіляються необхідні 
для цього обмежені ресурси. Стратегія органі-
зації – це програма дій, спрямована в майбутнє 
для забезпечення виживання та розвитку. Крім 
корпоративної стратегії, в організації існує цілий 
ряд функціональних стратегій в таких сферах, 
як фінанси, маркетинг, персонал, виробництво та 
інформаційні технології тощо. 

На підставі стратегії управління персоналом 
формується політика управ-ління персоналом 
(кадрова політика), яка конкретизує напрями та 
принципи розвитку системи управління персо-
налом. Під стратегією та політикою управ-ління 
персоналом підприємства розуміють систему те-
оретичних поглядів, ідей, принципів, які визна-
чають основні напрями роботи з персоналом, її 
форми й методи.

Сфера управління персоналом крок за кроком 
трансформується завдяки впровадженню інфор-
маційних технологій та діджиталізації. Функція 
найму персоналу (рекрутингу) знаходиться у 
авангарді цих змін. Саме тому тема підбору пер-
соналу в епоху digital захоплює цифрова рево-
люція – беззаперечний тренд всіх останніх років. 
Інноваційні інструменти дають можливість ви-
вести процес підбору персоналу на новий рівень 
і забезпечити підвищення якості найму та ефек-
тивність системи управління [1].

Перед стратегією управління персоналом по-
ставлені такі завдання:

– визначення поточної та перспективної по-
треби в персоналі, що вико-нує необхідну кіль-
кість роботи певної якості в потрібний момент 
часу на пев-ному місці (підприємстві) з ураху-
ванням процесів, які диктує цифрова революція.

– управління кадровими процесами: вивчен-
ня та аналіз ринку праці, під-бір, найм, адап-
тація персоналу, пошук талантів, здатних впро-
ваджувати креа-тивні інновації, профорієнтація 
та профвідбір, контроль плинності, вивільнення 
кадрів з урахуванням сучасних стратегій управ-
ління персоналом (head hunter, аутсорсинг, аут-
стаффінг, лізінг та ін.) [1].

– розвиток персоналу, формування кадрового 
резерву, просування кад-рів за допомогою впро-
вадження програм особистого кар'єрного зрос-
тання, пошук точок росту працівників, розроб-
ка індивідуальних планів кар'єри та відповідних 
критеріїв її розвитку.

– залучення персоналу і стимулювання ви-
сокої продуктивності праці: за-безпечення ви-
сокого рівня продуктивності праці за допомогою 
організації системи матеріального та нематері-
ального стимулювання; розвиток змагальності у 
праці, системи заохочення заслуг і стимулювання 
групової діяльності; участь працівників у розпо-
ділі прибутку, соціальних виплат; розвиток со-
ціальної інфраструктури; регулювання робочого 
часу. На мотивацію персоналу впливають багато 
чинників: винагорода, оцінка, професійний роз-
виток та перспективи професійного зростання, 
внутрішньо корпоративна культура тощо. На 
сучасному етапі доцільно розробляти та запро-
ваджувати нові матеріальні методи мотивації, це 
пов'язано з необхідністю підвищити продуктив-
ність праці за рахунок матеріальної зацікавле-
ності працівника у його результатах – поєднати 
матеріальні інтереси його й підприємства. Серед 
них: індивідуалізація заробітної плати, участь 
працівників у прибутках, групове стимулювання, 
право працівників на придбання акцій на пільго-
вих засадах та інші. Ці методи є нетрадиційними 
для нашої країни. Їх поява пов'язана з глобалі-
зацією української економіки. До нетрадиційних 
методів стимулювання на пострадянському про-
сторі також можна віднести «прив'язку до клю-
чових показників ефективності» Кey performance 
indicators (KPIs). KPI – це система показників, 
за допомогою яких оцінюється робота праців-
ників підприємства. Потрібно застосовувати не-
мате-ріальні методи, які на сьогодні мають теж 
неабиякий вплив на працівників. Це пов'язано з 
їх бажанням задовольнити свої вторинні потреби 
(у причетності, визнанні, самоствердженні). Саме 
тому ці методи мають соціально-психологічну 
спрямованість. Але, на жаль, найчастіше осно-
вним стимулюючим фактором для працівників 
є навіть не висока заробітна плата, а премії та 
надбавки. Матеріальна мотивація у вигляді пре-
мій та надбавок є не досить досконалою, оскільки 
часто трапляються випадки, коли преміальна ви-
нагорода виплачується за результатами успішної 
діяльності підприємства загалом, відкоректована 
відповідно до трудової участі кожного підрозділу 
і без урахування результатів праці співробітни-
ка, що мотивується. Цей метод є неефективним, 
оскільки не враховує індивідуальний внесок кож-
ного працівника в досягнення поставлених цілей, 
а співробітники не пов'язують розмір отримуваної 
премії з конкретними діями, які можуть збільши-
ти її розмір. Нетрадиційними методами немате-
ріальної мотивації працівників на підприємствах, 
є: гнучкий робочий час; можливість працювати 
вдома; існування корпоративного планування 
кар'єри; наявність програм навчання; надання 
працівникам додаткових днів відпочинку; пода-
рунки працівникам підприємства на різні свята; 
використання політики патерналізму [1; 3]. 

Інноваційна кадрова політика створює не 
тільки сприятливі умови праці, але забезпечує 
можливість кар'єрного зростання та необхідну 
ступінь впевне-ності в завтрашньому дні. Тому 
основним завданням є забезпечення в управ-лін-
ні персоналом врахування інтересів всіх катего-
рій працівників і соціальних груп трудового ко-
лективу.
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Інноваційне управління персоналом базуєть-
ся на таких вихідних поло-женнях: необхідність 
тісного зв'язку планування персоналу зі страте-
гією розвитку організації (підприємства); кіль-
кісна оцінка витрат на роботу з персоналом і їх 
впливу на економічні показники підприємства; 
визначення необхідного пакету компенсацій для 
ефективної роботи на ринку праці.

Інновації в управлінні персоналом відбува-
ються на таких етапах: відбір кадрів для робо-
ти (первинне інтерв'ю, тестування, кейси, ви-
пробування, співбесіда); професійна орієнтація і 
адаптація персоналу (індивідуальний план про-
ходження випробувального терміну); навчання 
персоналу (внутрішнє та зовнішнє); оцінка ре-
зультатів діяльності.

Інноваційна політика в сфері управління пер-
соналом значно змінила ста-влення людей до 
роботи. Як рядові співробітники, так і керівний 
склад підприємства стали набагато серйозніше 
ставитися до своєї роботи та своєї відповідаль-
ності. На сучасному ринку праці спостерігається 
потреба у фахівцях, яким притаманні високі про-
фесійно-кваліфікаційні якості (компетенції).

Підприємства проводять навчання, підви-
щення кваліфікації (тренінги, коучинг та ін.) 
та атестації на відповідність займаній посаді, в 
результаті яких деякі працівники заохочують-
ся, а деякі звільняються. Керівники підрозділів 
постійно контролюють своїх підлеглих, допома-
гають їм на всіх етапах виробництва, підтриму-
ють дисципліну. На підприємствах існує суворий 
поділ праці та відповідальності за кожну фазу 
бізнес-процесу. Робота всіх підрозділів і служб 
підприємства налагоджена і вимагає їх тісної 
співпраці та якісної комунікації між собою. Від-
бір персоналу на підприємствах і в організаціях 
значно змінився, що також продиктовано іннова-
ційною кадровою політикою [1]. При наборі пер-
соналу, як правило, проводяться конкурси на за-
міщення вакантних посад. Персонал обов'язково 
проходить тестування, яке показує не тільки 
професійно-кваліфікаційні якості персоналу 
(компетенції), а й особистісні якості людини, його 
комунікаційні здібності та багато іншого.

Відносини управління виступають як психоло-
гічні взаємини людей. Управління психологічни-
ми процесами передбачає врахування психології 
ко-лективу, керівника, управління, взаємовідно-
сини людей.

Дослідження показують, що ефективність ді-
яльності підприємства багато в чому зумовлю-
ється вирішенням питань підбору кадрів, впли-
вом на психіку працівника з метою підвищення 
продуктивності праці, формуванням «нового» 
працівника. Головне завдання в цьому процесі 
полягає в здатності керівника створити умови 
для реалізації кожним працівником своїх потен-
ційних можливостей [1]. 

Інноваційний характер діяльності сучасної 
кадрової політики підприємства, пріоритетність 
питань якості послуг змінюють вимоги до пра-
цівника, підвищують значущість творчого став-
лення до праці, високого професіоналізму та 
креативності. Це вже призвело до істотних змін 
у принципах, методах і соціально-психологічних 
питаннях управління персоналом.

Можливості підприємства в корені пов'язані 
з використанням інновацій на підприємстві: ви-
хід на ринок збуту з принципово новими видами 
продукції; залучення іноземних інвестицій; вихід 
на міжнародний ринок збуту. Своєчасна корек-
ція стратегій управління персоналом забезпечує 
значну економію коштів за рахунок скорочення 
непродуктивних витрат і підвищення віддачі від 
ринку. Потрібно будувати маркетинг, який би 
забезпечував і дослідження ринку, і рекламу, і 
ціноутворення, і управління збутом, і всі контр-
ольні функції відразу. Таким чином, інновацій-
ний кадрова політика стає основою для більш 
ефективного використання трудових ресурсів 
підприємства, як одного з найважливіших дже-
рел процвітання будь-якої організації.

Сучасне управління персоналом створює пе-
редумови для вирішення всіх найважливіших 
проблем. Серед його можливостей: поліпшення 
професійної підготовки співробітників, налаго-
дження взаємодії між підрозділами підприємства, 
посилення ролі колективів всіх ланок у вирішен-
ні щоденних завдань, розширення стратегічних 
компонентів у роботі керівників. Найважливі-
шим принципом керівництва персоналом є за-
безпечення відповідальності кожного працівника 
за результати своєї праці; кожен співробітник 
зобов'язаний знати, кому він підпорядкований 
і від кого може отримати накази. Трансформа-
ція управління персоналом спрямована, в пер-
шу чергу, на реалізацію політики мотивації, яка 
націлена на розширення співробітництва персо-
налу з адміністрацією для досягнення загальних 
цілей. Це спонукає працівників до розвитку своїх 
здібностей, інтенсивної, продуктивної, творчої та 
креативної праці.

Формування людського капіталу в контексті 
сучасних умов ринкової економіки набуває нових 
особливостей [4]:

1) безперервність навчання та нерозривний 
зв'язок освіти з виробничою діяльністю людини 
(протягом всього періоду праці);

2) здатність творчого застосування накопиче-
них знань, навичок для генерації нових ноухау;

3) розвиток інноваційної економіки обумов-
лює вимоги безперервного навчання та елементів 
творчості не лише окремих працівників, а й ці-
лих колективів підприємств, фірм та організацій.

Для ефективного управління людським капі-
талом необхідною умовою має стати не кожний 
процес окремо, тобто формування, використання, 
або розвиток, а їх сукупність, яка являє собою 
кругообіг людського капіталу та носить завер-
шений характер: інвестування, формування, ви-
користання, нагромадження, якісне відтворення 
і реінвестування. Це є можливим за участю всіх 
рівнів управління: індивідуального, мікроеконо-
мічного та макроекономічного [3; 4].

Реальність механізму управління людським 
капіталом має забезпечуватися наявністю на-
ступних умов:

1. Механізм повинен відповідати природі 
об'єкта управління. Без розу-міння закономір-
ностей формування, використання та розвитку 
людського капіталу управлінські заходи не дія-
тимуть. Для управління важливо, щоб суб'єктам, 
які приймають рішення, була зрозуміла система 
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зв'язків між процесами, що відбуваються з люд-
ським капіталом для досягнення ним необхідно-
го рівня.

2. Механізм управління має забезпечувати 
змінювання керованого об'єкта у заданих межах. 
Задля цього виявляється необхідною можливість 
оцінки людського капіталу як за допомогою якіс-
них, так і кількісних характеристик та встанов-
лення критеріїв такої оцінки.

3. Зв'язок людського капіталу з компетенція-
ми. Саме компетенції забез-печують можливість 
оцінки людського капіталу, оскільки являють со-
бою опи-сову характеристику поведінки праців-
ника в конкретних виробничих умовах.

4. Людський капітал слід розглядати на трьох 
рівнях управління в комплексі: індивід, підпри-
ємство, держава, що дає повне уявлення про 
процеси формування, використання та розвитку 
й сприяє своєчасному спрямуванню заходів щодо 
підвищення ефективності процесу управління.

5. Людський капітал повинен мати заверше-
ний характер процесу кругоо-бігу: інвестуван-
ня, формування, використання, нагромадження, 
якісного відт-ворення і реінвестування.

6. Система управління людським капіталом 
повинна усвідомлювати реа-льність можливої 
зміни стану керованої підсистеми з використан-
ня певних важелів, інструментів, прийомів кон-
кретного методу впливу. Якщо рішення, прийня-
ті системою управління, не діють за допомогою 
розробленого механізму, – означає, що або його 
складові, або він у комплексі не відповідає при-
роді керованого об'єкту.

7. Задля ефективного управління людським 
капіталом необхідним є уяв-лення про ресурсне 
забезпечення реалізації рішень.

8. Механізм повинен мати чітко визначену 
мету свого впливу задля можливості визначення 
його ефективності.

Людський капітал (потенціал) накопичується 
аналогічно матеріальному й фінансовому капіта-

лам шляхом вкладення засобів для одержання 
прибутку в майбутньому. Йдеться про інвесту-
вання в капітал (в освіту, інформаційний пошук, 
підготовку й перепідготовку на виробництві). 
Вартісна оцінка нагромадження людського ка-
піталу в частині освіти – знань, навичок, досві-
ду – може бути виражена у вигляді витрат на 
освіту. Особливе значення має якість навчання. 
При цьому варто зазначити важливу роль якос-
ті підготовки випускників закладів вищої освіти 
для розвитку бізнесу.

За останні десятиріччя ми маємо можливість 
спостерігати справжню ін-формаційну револю-
цію, докорінну трансформацію суспільства, коли 
зміню-ються не лише технічні характеристики 
товарів та послуг, а також моделі взає-модії та 
відносин між людьми, а також формуються нові 
цінності та манери їх поведінки [3]. У світовій 
практиці формується концепція не просто люд-
ського капіталу, а інтелектуального капіталу.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, перехід до суспільства знань вимагає змі-
ни економічної політики, головним напрямком 
якої стає розвиток людського капіталу. В умовах 
глобалізації економіка знань стає найбільш пер-
спективною моделлю соціального та господар-
ського розвитку, що в своїй основі має зростання 
ролі науки та освіти для суспільного прогресу. 

Саме тому, головним стратегічним пріорите-
том держави стає розвиток людського капіталу 
за рахунок здійснення інвестицій в освіту, науку, 
професійну підготовку, охорону здоров'я, що за-
безпечує у майбутньому стабільний макроеконо-
мічний ефект та здатність швидко реагувати на 
глобальні виклики.

Інвестування в людський капітал, який дає 
робочій силі нові й більш продуктивні знання, 
стимулюючи процес продукування нових ідей та 
шляхи їх реалізації, забезпечить стале економіч-
не зростання і виконуватиме роль визначального 
чинника соціально-економічного розвитку країни.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Повышение уровня инноваций – это не только средство активного развития, но и прежде всего рычаги для обеспе-
чения независимости страны, ее конкурентоспособности в современном динамичном среде. В статье доказано, что 
одним из основных факторов экономического роста в современных условиях развития экономики Украины является 
формирование человеческого капитала на основе адаптивной, гибкой и мобильной инновационной кадровой политики 
предприятий. Актуальность исследования вопросов формирования кадровой политики продиктовано необходимостью 
совершенствования ее реализации в условиях инновационной экономики, процессов глобализации и развития циф-
ровой экономики. Успех инновационной кадровой политики предприятий определяется двумя основными факторами: 
способностью предприятия четко определить, какое поведение работников требуется для достижения его стратегии 
и возможностью применять эффективные инновационные управленческие рычаги для направления работников на 
желаемое поведение. Обе задачи одинаково важны и сложны, особенно в условиях цифровой революции. Результатив-
ность (эффективность) хозяйствования предприятий большой (если не решающей) степени зависит от качества систе-
мы управления персоналом. Заслуживают внимания современные стратегии управления персоналом предприятий для 
формирования инновационной кадровой политики предприятий, которые призваны обеспечить конкурентоспособность 
предприятий в условиях глобализации путем повышения индекса человеческого капитала. Особую роль в экономи-
ческом развитии предприятий играют знания и интеллектуальной капитал. В условиях усиления глобализационных 
процессов развитие инновационно-инвестиционной модели экономики Украины зависит от уровня индекса чело-вече-
ского капитала и инвестиций в него.
Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, стратегия управления персоналом, компетенции, человече-
ский капитал, интеллектуаль-ный капитал.
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HUMAN CAPITAL – IMPORTANT COMPLEX OF INNOVATIVE PERSONNEL POLICY

Summary
Increasing the level of innovation is not only a means of active development, but primarily a leverage to ensure the 
independence of the country, its competitive-ness in the modern dynamic environment. In the article it is proved that 
one of the main factors of economic growth in modern conditions of economic development of Ukraine is the formation of 
human capital on the basis of adaptive, flexible and mobile innovation personnel policy of enterprises. The urgency of the 
research of the formation of personnel policy is dictated by the need to improve its implementation in the conditions of 
the innovative economy, globalization processes and the development of the digital economy. The success of the innovative 
personnel policy of enterprises is determined by two main factors: the ability of the company to clearly determine what 
employee behavior is needed to achieve its strategy and the ability to apply effective innovative management levers 
to direct employees to the desired behavior. Both tasks are equally important and complex, especially in the digital 
revolution. Efficiency (efficiency) of enterprise management is a big (if not decisive) measure depending on the quality 
of the personnel management system A special role in the economic development of enterprises is played by knowledge 
and intellectual capital. In the context of the strengthening of globalization processes, the development of an innovation-
investment model of the Ukrainian economy depends on the level of the human capital index and investment in it.
Key words: innovations, innovative strategy, strategy of personnel manage-ment, competencies, human capital, intellectual 
capital.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, 

АКТУАЛИЗИРОВАННОЕ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ:  
ОПЫТ ПРОЕКТА RESTART 

Современные тенденции в мире откладывают отпечаток на все стороны жизни общества. Речь идет об информатиза-
ции, стремительных изменениях в мире бизнеса, интернационализации и глобализации экономик, изменении социо-
культурных установок, традиций и принципов деятельности. Меняется и менталитет граждан и особенности жизне-
деятельности. Такие изменения естественным образом влияют и на подходы к преподаванию. Сегодняшние студенты 
принципиально отличаются от их предшественников. В соответствии с изменившимися потребностями, меняется и 
система образования. О целях и опыте таких изменений, полученных при реализации интернационального образова-
тельного проекта ReSTART пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова: предпринимательское образование, изменения, информатизация, переосмысление принципов, по-
требности.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
задачами. Современная среда жизнедеятельно-
сти и развития общества характеризуется кар-
динальными отличиями от предыдущего состоя-
ния относительной стабильности и более четкого 
представления намечающихся тенденций. Наи-
более четко выраженные тенденции сводятся к 
нескольким характеристикам: 

• информатизация общества, и особенности 
ее проявления во всех отраслях – экономике, 
бизнесе, социальной сфере, политике, образова-
нии и других;

• глобализация и влияние международных 
тенденций на все сферы жизни общества;

• всепоглощающие изменения, скорость ко-
торых постоянно увеличивается. 

Все эти процессы принципиальным образом 
воздействуют на образовательную сферу на всех 
ее уровнях, от дошкольного, до высшего. Инфор-
мацию на сегодняшний день намного легче полу-
чить, в то же время, она не всегда бывает ре-
альной, правдоподобной. Зачастую информация 
искажается с целью предоставления ложных 
сведений и выдачи их за желаемое. Перед об-
разовательными учреждениями возникает много 
вопросов относительно принципиального изме-
нения подходов к преподаванию, формирования 
необходимых компетенций в образовательном 
процессе, использования полученных знаний на 
практике, информатизации и многие другие. 

Остро данная проблема стоит и перед ВУЗами 
Республики Молдова. Модернизация профессио-
нального образования, основанная на выработке 
необходимых компетенций в области предпри-
нимательства и управления, повышение уровня 
инициативности и инновативности стоит перед 
молдавскими ВУЗами, включенными в интер-
национальный проект “ReSTART – Reinforce 
entrepreneurial and digital skills of students and 
teachers to enchance the modernization of higher 
education in Moldova” (Усиление предприни-
мательских и цифровых навыков студентов и 

преподавателей для улучшения модернизации 
высшего образования в Молдове), в рамках меж-
дународной программы ERASMUS+.

Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых начато решение данной про-
блемы. Исследованием проблемам изменения 
парадигмы образования занимаются различные 
ученые и практические деятели. В частности, о 
переменах в обществе и бизнесе и кардиналь-
ном переосмыслении деятельности, которое по-
лучило название реинжиниринг, или революция 
в мире бизнеса, говорят американские ученые 
М. Чаммер и Дж.Чампи [1]. Ученые выделяют 
«3К» – фактора, которые и подвергают предпри-
ятия к проведению преобразований – Клиенты 
(потребности которых кардинально изменились), 
Конкуренты (действия которых стали более на-
ступательными и изощренными) и Коренные 
изменения (которые охватывают все стороны 
жизни общества). На наш взгляд, по аналогии 
с бизнес-средой, можно отчетливо говорить о 
существовании «3К» и с позиций образования: 
клиенты – это студенты (в случае ВУЗов), тре-
бования которых существенно изменились, кон-
куренты – это различные альтернативные об-
разовательные программы, которые чаще всего 
направлены на приобретение знаний в узкоспе-
циализированной области и зачастую являются 
спорного качества, а также коренные изменения, 
которые связаны с изменением технологий пре-
подавания, в частности с широкомасштабным 
внедрением различных платформ и их элемен-
тов, связанных с направлением e-learning.

Вопросами повышения эффективности обра-
зовательных процессов, в частности предприни-
мательского образования, заняты представители 
многих европейских и западных высших школ. 
Среди многочисленных инновационных подхо-
дов в данной области выделяются следующие: 
обучение, ориентированное на нужды студента, 
или личносно-ориентированное (Student Сentred 
Learning), и проблемно-ориентированное образо-
вание (Problem Based Learning). В этом контек-
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сте выделяются работы Х.Г. Шмидта, Д. Фокса, 
Е. де Граафа, А. Колмос, Кс.Ду, Ж. Холгаад и др. 
[2; 3; 4; 5]. Данные подходы отличатся акцентом 
на формирование таких компетенций в процессе 
обучения, которые способствовали бы дальней-
шей реализации навыков в профессиональной 
деятельности. Наделение студента возможностью 
участвовать в практических заданиях, доходить 
до сути проблемы и самому находить пути ее ре-
шения, применять инициативу и креативность, 
которые в классическом подходе к преподаванию 
сведены к минимуму.

Исследуют современные подходы к препо-
даванию и российские авторы – Кукуев А.И., 
Шевченко В.А., которые предлагают в качестве 
развития практических навыков обучаемых 
включение элементов интерактивного обучения, 
в частности, обсуждение проблемных вопросов в 
формате Сократова диалога, использование раз-
личного дополнительного раздаточного матери-
ала в процессе лекций и семинарских занятий, 
презентаций и проведение занятий в формате 
обмена опытом [6].

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы, которым посвящается данная 
статья. Учитывая многоаспектность и разносто-
ронность проблемы актуализации современного 
экономического образования и выведение его 
на принципиально новый качественный уро-
вень, Молдавская Экономическая Академия, 
вместе с университетами- участниками проекта 
ReSTART исследовала наиболее значимые на-
правления, которые необходимо совершенство-
вать и развивать в учебных программах специ-
альности Бизнес Администрирование (Business 
Administration) второго уровня высшего образо-
вания – магистратуры. Для этого было проведе-
но исследование направлений развития учебных 
программ с точек зрения трех заинтересованных 
групп – преподавателей, студентов и предпри-
нимателей. Участие этих трех групп являет-
ся принципиально важным, так как программа 
рассчитана на получение квалификационных 
навыков в сфере предпринимательства и бизне-
са, поэтому взгляд на систему обучения с точек 
зрения практики, опыта, а также научная обо-
снованность подхода, наряду с клиенто-ориен-
тированностью (то есть взгляд студента) имела 
огромное значение в данном контексте.

Формулировка целей статьи. Таким обра-
зом, целью данной статьи является обоснова-
ние необходимости перехода системы предпри-
нимательского образования на принципиально 
новый уровень, которое подтверждено иссле-
дованиями, проведенными в рамках проекта 
ReSTART Moldova в Молдавской Экономиче-
ской Академии, а также уточнение направлений 
развития образовательных программ, связан-
ных с управленческой и предпринимательской 
деятельностью.

Изложение основного материала исследова-
ния с полным обоснованием полученных науч-
ных результатов. Для представления наиболее 
точных данных в области направлений совер-
шенствования образовательных программ для 
оценки мнений преподавателей была выбрана 
аппликация HEInnovate. HEInnovate – это он-

лайн-инструмент анализа и самооценки, при-
меняемый для высших учебных заведений, ко-
торые хотят исследовать свой инновационный 
потенциал. Он направляет процесс идентифика-
ции, определения приоритетов и планирования 
действий в семи ключевых областях. HEInnovate 
также диагностирует сильные и слабые стороны, 
открывает дискуссии и дебаты о предпринима-
тельском / инновационном характере учрежде-
ния и позволяет сравнивать и сопоставлять эво-
люцию во времени. HEInnovate охватывает семь 
областей для самооценки:

• лидерство и управление;
• организационный потенциал: финансирова-

ние, люди и стимулы;
• предпринимательское преподавание и обу-

чение;
• подготовка и поддержка предпринимателей;
• обмен знаниями и сотрудничество;
• интернационализация;
• измерение воздействия.
Студентам предлагалось ответить на вопросы 

относительно:
• профиля респондентов;
• понятие предпринимательства;
• стиль преподавания и обучения;
• оценка навыков.
Анкетирование предпринимателей осущест-

влялось по следующим направлениям:
• профиль компании;
• мнение работодателя;
• удовлетворенность работодателя;
• критерии работодателя для приема на ра-

боту молодых выпускников.
Целью исследования являлся анализ отно-

шения и восприятия студентов и работодателей, 
а также сбор соответствующих потребностей в 
обучении с точки зрения развития предприни-
мательских способностей и цифровых навыков. 
В исследовании приняли участие 21 препода-
ватель, непосредственно связанный с разработ-
кой программ и преподаванием на специально-
сти Бизнес Администрирование, представители 
31 предприятия и 98 студентов, обучающихся 
магистерской программе по специальности Биз-
нес Администрирование.

Проанализировав основные аспекты исследо-
вания, приходим к выводу, что самыми главными 
качествами успешно действующего предприни-
мателя являются принятие на себя риска, ам-
бициозность, креативность и инновативность, а 
также инициативность. Ранжирование наиболее 
значимых качеств, выбранных студентами в про-
цессе исследования, представлено в рис. 1.

Анализируя наиболее важные причины, кото-
рые способствуют выбору занятием предприни-
мательской деятельности, студенты подчеркнули 
стремление быть независимыми – 50%, реализо-
вать собственные идеи 45%, а также зарабаты-
вать деньги – 42% от общего числа респондентов. 

Поскольку неудачи в предпринимательской 
практике случаются довольно часто, студентов 
попросили оценить, как воспринимается неуда-
ча в бизнесе в Республике Молдова. Барьеры, 
выделенные студентами, в основном относятся 
к организационному и общественному уровню, 
но также были отмечены и некоторые пробле-
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мы, которые чаще всего возникают в результате 
отсутствия знаний в области предприниматель-
ства, из-за отсутствия опыта в сфере деятельно-
сти, отсутствия бизнес-идеи. Решение этих про-
блем может быть достигнуто через адекватный 
уровень предпринимательского образования. По 
мнению студентов, наиболее полезными мето-
дами развития предпринимательских навыков 
и компетенций являются: встречи с предприни-
мателями – 48, стажировка в компаниях – 46 и 
бизнес-симуляции – 45, практические занятия 
по предпринимательству – 42. Значимость пред-
ставленных программ для студентов представ-
лена в рис. 2.

Относительно стиля обучения и преподава-
ния, результаты опроса показывают, что студен-
ты, участвующие в опросе, в основном выбирают 
традиционные (face-to-face) методы обучения – 
61%. Число тех, кто предпочитает смешанное 
обучение, составляет 32% от общего числа ре-
спондентов и около 7% выбрали бы электронное 
обучение в качестве метода обучения предпри-
нимательству.

С точки зрения развития предприниматель-
ства, ASEM (Молдавская Экономическая ака-
демия) фокусируется не только на обучении 
предпринимательству, но также поддерживает 
студентов, которые решают начать бизнес, пре-

Рис. 2. Представление значимости программ развития предпринимательских навыков  
по оценкам студентов программ Бизнес Администрирование (совокупная оценка)

Рис. 1. Наиболее значимые качества предпринимателя по оценкам студентов 
программы Бизнес Администрирование (совокупный показатель)
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доставляя консультации и тренинги по созданию, 
управлению и развитию бизнеса. При ВУЗе дей-
ствуют 2 бизнес-инкубатора: бизнес-инкубатор 
ASEM и IT-инкубатор для бизнес-приложений 
(IT4BA). Существующие инкубаторы предлагают 
временную аренду по более низким ценам, чем 
на рынке, а также наставничество для инкуби-
рованных предприятий. 

Согласно оценкам преподавателей в процессе 
исследования, они также сводятся к использо-
ванию смешанных методов обучения – с одной 
стороны, классических, с проведением лекций и 
семинаров, в то же время обновленных представ-
лением практического анализа о деятельности 
предприятий, инструментов финансирования, 
моделей поведения и т.д. С другой стороны, при-
менение бизнес-форумов, конкурсов по постро-
ению бизнес-моделей, приглашение предприни-
мателей с целью обмена опытом, а также выезд 
на предприятия и прохождение практики в раз-
личных организациях.

Анализ мнений предпринимателей подтверж-
дает высокую значимость образовательных про-
грамм в области Бизнес Администрирования. 
Наиболее существенные качества, которые долж-
ны развиваться в процессе обучения, с точки зре-

ния предпринимателей, представлены в Диаграм-
ме 3, которые свидетельствуют о разноплановости 
навыков, которыми должны обладать выпускники 
соответствующих программ. В то же время же-
лаемые навыки не всегда соответствуют реально 
полученным. Эта разница также прослеживает-
ся в представленной диаграмме. Так, учитывая 
расхождения между желаемым и реальным по-
ложением дел, приходим к выводу о необходи-
мости развития и продвижения представленных 
компетенций. Максимальный разрыв наблюдает-
ся в таких способностях, как знания и навыки, 
специфичные для данной области, критическое 
мышление, лидерство, умение планировать и ор-
ганизовывать деятельность, новаторские и пред-
принимательские качества и др. 

Учитывая мнения трех исследуемых групп – 
преподавателей, предпринимателей и студен-
тов, относительно перспектив развития маги-
стерской программы по специальности Бизнес 
Администрирование, можно прийти к следую-
щим выводам. 

Учебные программы по предприниматель-
ству должны предлагать мультидисципли-
нарный подход, основанный на формировании 
специфических предпринимательских компе-

Рис. 3. Качества, которые необходимо развивать в магистерских программах  
по Бизнес Администрированию по мнению действующих предпринимателей  

(совокупная оценка в баллах от 1 до 5 – максимальное значение 5)
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тенций: лидерских качеств, умение работать в 
командах, анализировать риски, возможности 
и угрозы, развивать коммуникативные способ-
ности, критическое мышление, развивать кре-
ативность, инициативность и новаторский тип 
мышления, Педагогические подходы, которые 
имеют сходство с «предпринимательской» па-
радигмой, включают в себя обучение на основе 
опыта успешных предпринимателей, дистанци-
онное обучение, обучение на основе проблем / 
проектов, когнитивное обучение и социальное 
конструктивистское обучение.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы дальнейших исследований в этом направ-
лении. Процессы изменений на сегодняшний 
носят всеобъемлющий характер, так, меняются 
принципы деятельности организаций, их потреб-
ности, потребности их клиентов. Соответственно, 
система образования, долгий период оставаясь 
относительно консервативной (в области тради-
ций, методов преподавания, подходов), также 
претерпевает изменения. Любые изменения в 
обществе накладывают свои требования к систе-
ме образования в силу того, что оно дает базу 
для дальнейшего его развития, закладывает ос-
нову для формирования определенного взгляда, 
мировоззрения, и, в конечном итоге, и процве-
тания общества. Инновационные подходы в об-
разовании должны брать за основу актуальные 
принципы общества, в первую очередь, ориен-
тацию на студента, а не на преподавателя, то 
есть на раскрытие потенциала молодых людей. 
Этот принцип исходит из осознания того, что 
сегодняшний студент – это сформировавшаяся 
личность, наполненная духом свободы, креатив-
ности, имеющая собственное видение и мнение, 
которое может отличаться от мнения окружаю-
щих, в том числе и преподавателя.

Кроме того, следующей особенностью совре-
менного образования является общедоступность 
знаний, связанная с повсеместным доступом к 
интернету. Таким образом, преграды в облада-
нии тем или иным материалом, соответствую-
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щим тематике исследования, устранились сами 
собой. Большую роль также играет возросшая 
возможность в осуществлении быстрых и каче-
ственных коммуникаций между преподавателем 
и студентом, а также группой студентов.

Одним из факторов необходимости измене-
ния системы образования является возраста-
ющие требования современных работодателей. 
Зачастую они сводятся к набору качеств, кото-
рые невозможно, или сложно получить студен-
ту, обучавшемуся при классическом подходе. 
Так, отсутствие практических навыков, а так-
же способностей ориентироваться в бизнес-сре-
де, куда он попадает сразу после ВУЗа, огра-
ничивает его шансы на трудоустройство. Таким 
образом, современное образование в большей 
степени должно научить студента учиться, ори-
ентироваться в многообразии представленной 
информации, адоптироваться в проблемах со-
временного бизнеса, а не просто знать суще-
ствующие теории и концепции. Из этого следу-
ет, что современный студент преобразовывается 
из слушателя в исследователя. Так как обучение 
специалиста должно продолжаться всю жизнь, 
и после студенческой скамьи, молодые люди 
должны приобретать навыки саморазвития и са-
моориентации в большом объеме информации и 
сложившихся проблем.

После анализа необходимых компетенций в 
процессе реализации проекта ReSTART были 
пересмотрены учебные планы, обновлены дис-
циплины, а также внедрены элементы интерак-
тивного обучения и e-learning-a, о необходимости 
которых было написано в настоящей статье.

Все эти факторы в совокупности формируют 
новую парадигму в образовании, которая ори-
ентирует ВУЗы к применению принципиально 
новых методов и подходов, необходимость ко-
торых доказана и во многом внедрена в Мол-
давской Экономической Академии по магистер-
ской программе Бизнес Администрирования 
(Administrarea Afacerilor – румынский вариант) 
в процессе реализации проекта ReSTART. 
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Анотація
Сучасні тенденції в світі відкладають відбиток на всі сторони життя суспільства. Йдеться про інформатизацію, стрімких 
змінах в світі бізнесу, інтернаціоналізації та глобалізації економік, зміні соціо-культурних установок, традицій і 
принципів діяльності. Змінюється і менталітет громадян і особливості життєдіяльності. Такі зміни природним чи-
ном впливають і на підходи до викладання. Сьогоднішні студенти принципово відрізняються від їх попередників. 
Відповідно до зміненими потребами, змінюється і система освіти. Про цілі і досвіді таких змін, отриманих при реалізації 
інтернаціонального освітнього проекту ReSTART піде мова в даній статті.
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RETHINKING APPROACHES TO TEACHING  
IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 
ACTUALIZED BY CURRENT TRENDS: EXPERIENCE OF THE RESTART PROJECT

Summary
Modern trends in the world leave their imprint on all aspects of society. We are talking about informatization, rapid 
changes in the world of business, internationalization and globalization of economies, changes in socio-cultural attitudes, 
traditions and principles of activity. The mentality of citizens and life features are changing. Such changes naturally 
affect teaching approaches. Today's students are fundamentally different from their predecessors. In accordance with 
the changed needs, the education system is changing. The goals and experience of such changes obtained during the 
implementation of the international educational project ReSTART will be discussed in this article.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ  
В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Стаття є дослідженням особливостей функціонування підприємства малого бізнесу в сфері міжнародних перевезень. 
З’ясовано, що малі підприємства при державній підтримці можуть сприяти створенню нових робочих місць, наси-
чення ринку необхідними товарами і послугами, а також забезпечувати значний внесок у ВВП України. Вказано на 
значення глобалізації ринку транспортних послуг для транспортної системи держави. З’ясовано, правовому основу 
міжнародних перевезень вантажів. Наведено статистичні дані, щодо кількості діючих ліцензій в залежності від виду 
перевезень. Виокремлено важливі аспекти функціонування підприємства малого бізнесу в сфері міжнародних пере-
везень в сучасних умовах.
Ключові слова: підприємство, малий бізнес, міжнародні перевезення, особливості функціонування.

Актуальність проблеми дослідження. Основна 
ознака сучасного розвитку світового господарства 
це розгортання процесів глобалізації, які істотно 
впливають розвиток національних економік, поси-
люючи їх взаємозв’язок. Процеси глобалізації при-
зводять до значного зростання обсягів перевезень, 
руху товару і, відповідно, вантажних потоків, як 
внутрішніх, так і міжнародних. Важливе значення 
набуває пошук оптимальних схем організації та 
обслуговування транснаціональних товаропотоків, 
з урахуванням динамічного їх зростання, виник-
нення якісно нових вимог до ефективності між-
народних перевезень і питання управління ними, 
при цьому виникає необхідність підвищення точ-
ності планування, аналізу та економічної оцінки 
роботи як великих транспортних систем в цілому, 
так і окремих їх елементів [9, с. 106].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема розвитку транспортної логістики в Укра-
їні знайшла своє відображення в дослідженнях 
багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників, 
таких, як М. О. Устенко, В. Л. Дикань, Л. Г. За-
йончік, Б. А. Анікін, О. О. Бакаєв, Д. Дж. Бауер-
сокс, А. А. Смєхов, Р. Р. Ларіна, Л. Б. Миротин, 
А. Г. Некрасов, Ю. М. Неруш, Т. А. Прокоф’єва, 
А. А. Смєхов і ін. Малий бізнес відіграє велику 
роль в забезпеченні технологічного прориву, який 
необхідний в сфері міжнародних перевезень. Да-
ною проблематику вивчають сучасні українські 
вчені: М. М. Внукова, І. Б. Швець, З. С. Варна-
лій, А. М. Невелєв, В. М. Гриньова та ін. Окремі 
аспекти теоретичних і практичних питань тран-
спортної сфери відображені в наукових працях: 
Ю. Є. Пащенка, С. М. Димарчука, М. Є. Залмано-
вої, К. В. Інютіна та ін.

Мета та завдання. Дослідити особливості 
функціонування підприємства малого бізнесу в 
сфері міжнародних перевезень.

Мета дослідження – проаналізувати актуаль-
ні аспекти функціонування підприємства малого 
бізнесу в сфері міжнародних перевезень.

Об’єкт дослідження – функціонування під-
приємства малого бізнесу в сфері міжнародних 
перевезень.

Предмет дослідження – підприємства малого 
бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Одним з осно-
вних засобів досягнення сталого розвитку еконо-
міки України є створення оптимальної структури 
господарського комплексу країни, орієнтованого 
на задоволення споживчого попиту і підвищення 
конкурентоспроможності товарів і послуг. Реалі-
зація цієї мети вимагає впровадження в практи-
ку господарювання нових методів регулювання 
економіки, які повинні враховувати ринкові від-
носини. Оскільки Україна йде по шляху побудови 
економіки ринкового типу, тому проведені урядом 
заходи реформування економіки (демонополіза-
ція, роздержавлення і приватизація господарю-
ючих суб’єктів) забезпечили позитивні зрушення 
в економіці – радикально змінили форми і від-
носини власності; посилили роль і значення то-
варно-грошових зв’язків; збільшили чисельність 
самостійних суб’єктів господарювання [2, с. 9]. 
Однак, як свідчить досвід України, зміна фор-
ми власності сама по собі ще не гарантує появу 
ефективного власника, високу ефективність еко-
номіки і її інвестиційну привабливість. У світовій 
економічній практиці обґрунтовано вважається, 
що багато країн досягли високих показників за-
вдяки новоствореним малим фірмам.

Світовий досвід свідчить, що малі підприєм-
ства при всебічній державній підтримці можуть 
сприяти створенню нових робочих місць, наси-
чення ринку необхідними товарами і послугами, 
а також забезпечувати значний внесок у валовий 
внутрішній продукт країни. Однак у порівнянні 
з іншими європейськими країнами Україна має 
дуже низькі показники розвитку малих підпри-
ємств. Наприклад, на 1 тис населення України 
припадає майже в 17 разів менше малих підпри-
ємств, ніж в Англії.

Мале підприємництво допомагає державі ви-
рішувати економічні (створення конкурентного 
середовища, функціонування приватного капі-
талу, привабливість для іноземних інвестицій) 
та соціальні проблеми (створення додаткових 
робочих місць, вирішення проблем бідності). Ви-
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робничо-господарська діяльність малих підпри-
ємств має низку переваг, таких як динамічність 
організаційної форми, здатність оперативно пе-
релаштовувати на нові технології, готовність до 
комерційного ризику, високий рівень залежнос-
ті від кінцевого результату праці робітників, 
оперативність та ефективність управління під-
приємством.

Особливої актуальності процеси розвитку 
малого підприємництва в сфері перевезень на-
бувають у зв’язку з розширенням економічної 
самостійності регіонів. Створення умов для дина-
мічного, збалансованого розвитку регіонів України 
з метою забезпечення соціальної та економічної 
єдності держави, підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів, активізації економічної ді-
яльності, підвищення рівня життя населення яв-
ляються стратегічною метою реалізації державної 
регіональної політики [3, с. 96]. Зокрема, розвиток 
підприємницького середовища та конкуренції на 
регіональних ринках товарів та послуг вимагає 
наступних заходів:

– удосконалення та спрощення процедури за-
початкування та виходу з бізнесу шляхом опти-
мізації ведення державних реєстрів, спрощення 
процедури добровільного припинення господар-
ської діяльності фізичної особи – підприємця за 
заявницьким принципом;

– створення умов для розвитку ефективного 
конкурентного середовища на регіональних рин-
ках товарів та послуг;

– удосконалення дозвільної системи та сфери 
ліцензування, спрощення процедури здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності;

– забезпечення фінансової підтримки суб’єктів 
малого підприємництва, що вимагає спрощення 
процедури та збільшення обсягів надання держав-
ної фінансової допомоги;

– сприяння розвитку лізингових операцій для 
технічного переоснащення основних фондів ма-
лих підприємств;

– підтримка діяльності підприємств на основі 
використання відновлюваних джерел та альтер-
нативних видів палива, що сприятиме підвищен-
ню рівня енергоефективності в регіонах [7, с. 25].

Україна має реальні перспективи щодо по-
силення своєї ролі як транзитної держави. Цьо-
му сприяють об’єктивні фактори – геополітичне 
положення і наявність потужного транспорт-
ного комплексу. Завдяки своєму географічному 
положенню Україна є своєрідним мостом між 
Європою і Азією. За коефіцієнтом транзитності 
Україна посідає перше місце в Європі. З інтегра-
цією України у світове господарство, розвитком 
торгово-економічних зв’язків з іншими країнами 
значно виростуть надходження платежів за пе-
ревезення вантажів різними видами транспорту, 
а також від різних зборів.

Для транспортної системи будь-якої держави 
активна участь в глобалізації ринку транспорт-
них послуг означає:

– лібералізацію всіх сфер транспортної ді-
яльності, відмова від державного регулювання, і, 
отже, зростання конкуренції;

– уніфікацію і універсалізацію транспортних 
засобів, технологій, технічних вимог, активний 

розвиток і модернізацію транспортної інфра-
структури;

– зростання транспарентності ринку тран-
спортних послуг, зростання інформаційної від-
критості (зокрема фінансову інформацію), під-
порядкування діяльності транспортних компаній 
вимогам закону і міжнародних угод [5, с. 63].

Автомобільний транспорт України здійснює 
значну частину перевезень на внутрішньому 
ринку та у міжнародному сполучені. Правовою 
основою цих перевезень вантажів є законодав-
ство України та міжнародні конвенції і угоди в 
галузі автомобільних перевезень. Закон України 
«Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» від 01.06.2000 р. відносить надання 
послуг з перевезення вантажів автомобільним 
транспортом до видів господарської діяльності, 
яка підлягає ліцензуванню. Ліцензування здій-
снюється на підставі нормативних документів 
прийнятих у відповідності до вимог Закону «Про 
автомобільний транспорт» [1]. Цим нормативним 
документом встановлено, що до надання послуг з 
міжнародних перевезень вантажів допускаються 
резиденти України, які мають досвід роботи на 
внутрішніх перевезеннях на договірних умовах 
не менше ніж три роки.

Він також встановлює перелік документів, які 
повинен мати перевізник-резидент при здійсне-
ні міжнародного перевезення та перевізник-не-
резидент, що здійснює перевезення в Україну. 
Визначений орган, Служба міжнародних авто-
мобільних перевезень, на який покладені контр-
ольні функції за здійсненням міжнародних пе-
ревезень пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом. Функціями контролю є дотриман-
ня перевізником вимог міжнародних договорів, 
контроль технічного, санітарного та екологічного 
стану технічних засобів, перевірка вагових і га-
баритних параметрів, контроль та оформлення 
дозвільних документів, облік технічних засобів 
які здійснюють міжнародні перевезення та пере-
вірка транспортної документації. Цей закон ви-
значає вимоги до фахівців, які займаються орга-
нізацією міжнародних перевезень та затверджує 
документ, яким підтверджується їх професійна 
кваліфікація. У відповідності до вимог цього за-
кону до міжнародних перевезень вантажів чи 
пасажирів допускаються резиденти України, які 
склали обов’язковий письмовий іспит на профе-
сійну придатність. Закон «Про транзит ванта-
жів» визначає організаційні засади та здійснення 
транзиту вантажу різними видами транспорту, в 
тому числі і автомобільним. Він не поширюється 
на транзит пошти, багажу, зброї небезпечних і 
шкідливих відходів, продукції подвійного при-
значення, експорт та імпорт товарів.

Основним нормативним актом, який регулює 
автомобільні перевезення вантажів у міжнарод-
ному сполучені, є «Конвенція про договір між-
народного дорожнього перевезення вантажів» 
1956 р. Відповідно до конвенції договір про пере-
везення підтверджується складанням вантажної 
накладної – CMR, тобто накладна є підтверджен-
ням того, що договір на перевезення укладено. 
При відсутності, неправильності чи втраті ван-
тажної накладної не впливають на існування 
та чинність договору перевезення, до якого й у 
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цьому випадку застосовуються положення цієї 
Конвенції. Відповідно до конвенції вантажна на-
кладна обов’язково повинна мати абревіатуру 
«CMR» розміщену в овалі та припис, що «Це пе-
ревезення не дивлячись ні на які інші договори, 
виконується згідно з умовами Конвенції про до-
говір міжнародного дорожнього перевезення ван-
тажів» [6, с. 48].

На даний час автомобільна транспортна сис-
тема України налічує більше 9,2 млн транспорт-
них засобів, у тому числі: 6,9 млн легкових авто-
мобілів; приблизно 250 тис автобусів; приблизно 
1,3 млн вантажних автомобілів.

Згідно з даними Міністерства інфраструктури 
України у структурі автотранспортних підпри-
ємств транспортної галузі переважають малі під-
приємства, кількість яких становить 14 007 (92,5%), 
середніх нараховується 1 109 (7,3%), а великих – 
32 (0,2%).

Також в Україні нараховується близько 
56,2 тис перевізників, які в своїй діяльності ви-
користовують більш 154 тис транспортних засо-
бів. З них 16 тис суб’єктів господарювання, що 
мають ліцензію на право здійснювати міжнарод-
ні перевезення пасажирів [8, с. 43]. Маршрутна 
мережа єднає Україну з 23 іноземними країнами 
та становить понад 1 000 регулярних автобусних 
маршрутів, які обслуговують близько 270 авто-
мобільних перевізників (табл. 1).

Згідно з даними Міністерства інфраструктури 
України парк автобусів українських перевізни-
ків, у зв’язку з відсутністю в Україні виробни-
цтва автобусів для міжнародних перевезень та 
високими ставками ввізного мита (20% від митної 
вартості + 20% ПДВ), на 80% складається з тран-
спортних засобів віком понад 10 років, що викли-
кає негативні наслідки і в питаннях комфортнос-
ті перевезень, в питаннях екології та підтримки 
їх належного технічного стану.

Для підприємств малого бізнесу, які працюють 
у сфері міжнародного перевезення, виділяють 
низку проблем, пов’язаних з їх функціонуван-
ням. Щоб ефективно функціонувати та підвищу-
вати ефективність своєї діяльності підприємство 
перш за все має бути конкурентоспроможним. 
Щоб цього досягти, автотранспортним підпри-
ємствам малого бізнесу необхідно правильно 
визначити ринкову стратегію, провести аналіз 
ринку та аналіз ефективності діяльності на цьо-
му ринку, для підвищення економічних ресурсів 
та запасів, а також шукати більш вигідні шля-

хи для здобуття кращих фінансово-економічних 
результатів.

Незважаючи на те, що Україна приєдналась 
до програми ЄС із конкурентоспроможності під-
приємств малого та середнього бізнесу (COSME), 
видимих покращень для підтримки ефективної 
діяльності малого бізнесу, зокрема для автотран-
спортних підприємств, не спостерігається.

Саме тому, досліджуючи особливості функ-
ціонування підприємства малого бізнесу в сфері 
міжнародних перевезень виокремлюють наступ-
ні аспекти:

1. Розвиток малого підприємництва – склад-
ний динамічний процес, який знаходиться в 
залежності від впливу організаційних, еконо-
мічних, політичних, правових, соціально-психо-
логічних умов, притаманних конкретній суспіль-
ній системі.

2. Найбільш істотний вплив на розвиток мало-
го підприємництва надають організаційно-еконо-
мічні умови, пов’язані з глибинними змінами в 
господарській системі України і обумовлені роз-
витком продуктивних сил суспільства. До таких 
умов відносять є економічні кризи, структурна 
перебудова економіки, інноваційні процеси у всіх 
сферах господарювання, прискорене зростання 
невиробничої сфери.

3. Реалізація державної політики України, 
спрямованої на перехід до економіки ринково-
го типу, вимагає перетворення організаційних 
структур управління та їх функцій, як на дер-
жавному, так і на регіональному рівні, які здій-
снюють функції щодо подолання монополізму, 
розвитку ринкових відносин, формування і під-
тримки сектора малого підприємництва [4].

Висновки. На основі проведених досліджень 
можна зробити висновок, що особливості функ-
ціонування підприємств малого бізнесу в сфері 
міжнародних перевезень безпосередньо пов’язані 
з забезпеченням конкурентоспроможних та висо-
коякісних транспортних послуг; гарантуванням 
високопродуктивних безпечних транспортних 
перевезень, які здатні забезпечити конкуренто-
спроможні та безпечні високоякісні транспортні 
послуги; створенням умов перевищення рівня 
пропозиції транспортних послуг над попитом. 
Подальші дослідження доцільно спрямувати на 
вивчення ефективності діяльності малих підпри-
ємств в сфері міжнародних перевезень розвину-
тих країн та запровадження кращих механізмів 
у вітчизняну економіку.

Таблиця 1
Кількість діючих ліцензій в залежності від виду перевезень

Види перевезень Кількість діючих ліцензій

надання послуг з перевезення пасажирів автобусами 13295

надання послуг з перевезення пасажирів на таксі 15965

надання послуг з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення 987

надання послуг з перевезення небезпечних вантажів 1820

надання послуг перевезення пасажирів та небезпечних вантажів 206

надання послуг перевезення пасажирів та вантажів 636

надання послуг з перевезення вантажів 12451
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Summary
The article is a study of the peculiarities of functioning of a small business enterprise in the field of international 
transportation. It has been found out that small enterprises with state support can help to create new jobs, saturate the 
market with necessary goods and services, and provide a significant contribution to the GDP of Ukraine. The importance 
of globalization of the market of transport services for the transport system of the state is pointed out. The legal basis 
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У статті на основі аналізу світового та вітчизняного досвіду використання дуальної форми підготовки фахівців пропо-
нується система підготовки кадрів для суднобудівної галузі. Розкрито особливості реалізації дуальної освіти в струк-
турі регіонального кластеру суднобудування та судноремонту. Запропонована модель дуальної освіти базується на 
існуючій системі ступеневої підготовки фахівців для суднобудування. Подальші дослідження передбачають системну 
вертикальну та горизонтальну інтеграцію навчальних закладів – учасників кластеру.
Ключові слова: суднобудівна галузь, дуальне навчання, заклад вищої освіти, компетенції, суднобудівна кластерна 
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Постановка проблеми. Підприємства та орга-
нізації суднобудівної галуззі України після три-
валого періоду нормативних та організаційних 
змін, відсутності системної державної підтримки 
стали неконкурентоздатними на світових і навіть 
на внутрішніх ринках суднобудування та суд-
норемонту. Але в цих непростих умовах окремі 
підприємства зберегли виробничий потенціал, 
організовано нові проектно-конструкторські ор-
ганізації недержавної форми власності. Так ПАТ 
«Суднобудівний завод «Океан» реалізує замов-
лення по судноремонту, ведеться активна техно-
логічна і організаційна підготовка до виконання 
замовлень по суднобудуванню. Херсонський та 
Чорноморський суднобудівні заводи в структурі 
холдингу Smart Maritime Group крім замовлень 
судноремонту поновили побудову корпусів се-
редньотонажних суден в кооперації з голланд-
ською компанією Damen. Державне підприємство 
Паллада (м. Херсон) виконує побудову унікаль-
них композитних плавучих доків по замовлен-
ню зарубіжних фірм. Проектно-конструкторські 
організації «Чорноморсуднопроект», Морське 
інженерне бюро, MDEM активно працюють на 
міжнародних ринках, впроваджують сучасні 
комп’ютерні технології проектування та кон-
структорсько-технологічної підготовки будівни-
цтва суден. Національний університет корабле-
будування імені адмірала Макарова (НУК) зберіг 
всі кораблебудівні спеціальності, в структурі уні-
верситету організовано коледж для підготовки 
молодших спеціалістів суднобудівного профілю. 

Для виходу галузі на траєкторію сталого роз-
витку за ініціативою суднобудівних підприємств, 
мерії м.Миколаєва та НУК ведеться активна 
підготовка до організації регіонального класте-
ру суднобудування та судноремонту. При цьо-
му важливим фактором успішного вирішення 
поставлених задач є розробка ефективних ме-
ханізмів підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців всіх рівнів, що визначає актуальність 
теми та змісту статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
рішенню проблем інтеграції освіти, науки та ви-
робництва присвячено широке коло досліджень. 

Зокрема, С. Амеліна [6] пропонує шляхи запро-
вадження дуальної системи вищої професійної 
освіти на основі аналізу досвіду навчальних за-
кладів Німеччини; Ю Левицький [7] розкриває 
визначальну роль освіти в реалізації сталих, 
ефективних зав’язків науки та виробництва; 
О. Гавриш, Л. Довгань, І. Крейдич, Н. Семенченко 
[5] розглядають роль інтеграції науки та вироб-
ництва в управлінні кадровим потенціалом про-
мислових підприємств.

Мета статті полягає у висвітлені механізмів 
взаємодії учасників суднобудівного кластера при 
реалізації моделей дуальної форми навчання 
для забезпечення суднобудівної галузі творчими 
конкурентоспроможними фахівцями. 

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. В сучасному суспільстві, де професійна пра-
ця та інші сфери життя постійно змінюються, 
відбувається зміна критеріїв оцінки результа-
тів освіти. Конкурентоспроможність фахівця на 
ринку праці визначається компетентністю, 
що розглядається як сукупність навичок, рівень 
кваліфікації, здатність до соціальної адаптації 
за межами закладу освіти, ініціативність і готов-
ність до професійного ризику. Випускники закла-
дів освіти, які не мають достатньо сформованих 
професійних компетенцій і досвіду практичної 
діяльності, не мають попиту на ринку праці. Ви-
рішення цієї проблеми полягає в розробці меха-
нізмів ефективної взаємодії між навчальними за-
кладами та роботодавцями [7].

Важливим фактором забезпечення виходу 
суднобудівної галуззі України на тренд світово-
го розвитку є підготовка фахівців нового типу, 
здатних оперативно реагувати на технологічні, 
організаційні та соціальні зміни. У зв’язку з цим 
заклади професійної освіти всіх рівнів повинні 
забезпечити наявність у випускників професій-
них компетенцій, здатних забезпечити інновацій-
ний розвиток всіх елементів ланцюга створення 
конкурентоспроможних засобів морської техніки.

Вітчизняний та зарубіжний досвід пошуку 
шляхів забезпечення ефективності закладів про-
фесійної освіти свідчить, що розвиток системи 
професійної освіти в сучасних умовах передба-
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Таблиця 1
Характеристики спеціалізації спеціальності «Кораблі та океанотехніки»

№ Спеціалізація Професійні компетенції
1. Проектування транспортних 

суден та засобів океанотехніки.
Теоретичні основи та практика виконання проектно-конструкторських 
робіт в середовищі систем NUPAS CADMATIK, AVIVA. Форми 
взаємодії з Регістром судноплавства України та іншими наглядовими 
організаціями. Формування математичної моделі судна та її 
використання на всіх етапах життєвого циклу судна.

2. Автоматизація управління 
кластерною системою 
суднобудування та 
судноремонту. 

Архітектура та складові елементи корпоративної інформаційної 
системи кластера. Сучасні моделі та інстументальні засоби проектного 
управління побудовою та ремонтом суден на базі системи MS Project. 

3. Управління логістичною 
системою суднобудівного та 
судноремонтного виробництва. 

Особливості формування ланцюга постачань при проектуванні 
та побудові суден в умовах регіональної кластерної інтеграції. 
Інструментальні засоби логістичного управління. Управління 
постачанням в регіональному кластері. 

чає поєднання теоретичної підготовки в закладах 
освіти з практичним навчанням на підприємствах 
[6]. Така форма поєднання теоретичної підготовки 
з практичною визначається як дуальне навчання. 
В Україні розроблена та схвалена Концепція під-
готовки фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти [2]. Положення Закону «Про вищу освіту» 
[1] визначають широкі можливості щодо модерні-
зації системи професійної освіти України, перед-
бачаючи ефективну взаємодію між усіма рівнями 
професійної системи освіти, науки та виробни-
цтва. Дуальна система підготовки фахівців потре-
бує розробки відповідних навчальних планів та 
організаційних схем взаємодії зацікавлених учас-
ників. Практична складова становить майже дві 
третини навчального часу, а теоретична частина 
відповідно одну третину при підготовці робітни-
чих професій. В навчальних планах підготовки 
бакалаврів та магістрів баланс часу теоретичної 
та практичної підготовки визначається переліком 
затверджених професійних компетентностей ви-
пускників конкретної спеціальності. 

Дуальна форма професійної підготовки ро-
бітничих професій та фахівців для суднобудів-
ної галузі ефективно реалізується в структурі 
регіонального кластеру суднобудування та суд-
норемонту. В роботі [4] викладено особливості 
суднобудівної галузі, принципи функціональ-
ної декомпозиції бізнес-процесів на всіх етапах 
життєвого циклу судна. Сформована таким чи-
ном функціональна модель суднобудівного ви-
робництва дозволяє скласти компетентностні ха-
рактеристики, необхідні для реалізації ланцюга 
бізнес-процесів суднобудівного виробництва. На-
ціональна рамка кваліфікацій [2] передбачає де-
сять кваліфікаційних рівнів, кожний з яких ви-
значається певною сукупністю компетентностей, 
які є типовими для кваліфікаційного рівня. Ви-
користання положень Національної рамки ква-
ліфікацій забезпечить налагодження взаємодії 
закладів освіти та роботодавців. При цьому ви-
пускникам буде забезпечений високий рівень їх 
конкурентоспроможності на міжнародних рин-
ках праці. 

На основі аналізу функцій, які повинні вико-
нувати випускники магістратури, пропонується 
три спеціалізації (табл. 1).

Необхідно зауважити, що дуальна система 
навчання є ефективним інструментом реалізації 
стратегії безперервної кораблебудівної освіти. 
Для цього необхідно розробляти навчальні пла-
ни та робочі програми з окремих дисциплін для 
рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра та магі-
стра на інтегрованій методичній базі з урахуван-
ням вимог галузевого ринку праці. За таких умов 
формується ланцюг безперервної освіти: профе-
сійне училище – коледж – вищий заклад освіти. 

До безумовних переваг дуальної системи на-
вчання необхідно віднести:

1. Підприємства – учасники кластера отриму-
ють підготовлених фахівців, що не потребують 
психологічної та професійної адаптації, впевне-
но орієнтуються в межах своїх функціональних 
обов’язків.

2. Заклади професійної освіти отримують 
можливість приймати участь у вирішенні вироб-
ничих проблем, завдяки чому тематика та зміст 
дипломних робіт мають переважно дослідниць-
кий та прикладний характер.

3. Поєднання теоретичної підготовки з ро-
ботою на підприємствах створює як матеріаль-
ну мотивацію студентів так і зацікавленість в 
кар’єрному зростанні. 

Висновки проведеного дослідження. Реа-
лізація дуальної форми навчання в структурі 
регіонального кластеру суднобудування та суд-
норемонту сприятиме переходу на якісно новий 
рівень підготовки кваліфікованих робітничих ка-
дрів і фахівців для суднобудівної галузі Украї-
ни. При цьому розвивається система соціального 
партнерства, що позитивно впливає на забезпе-
чення конкурентоспроможності вітчизняних суд-
нобудівних підприємств на міжнародних ринках.

Подальші дослідження проблеми дуальної 
освіти передбачають деталізацію структурно-
логічної схеми горизонтальної та вертикальної 
інтеграції закладів освіти та розробку сучасного 
методичного забезпечення.
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Аннотация
В статье на основе анализа мирового и отечественного опыта использования дуальной формы подготовки специ-
алистов предлагается система подготовки кадров для судостроительной отрасли. Раскрыты особенности реализации 
дуального образования в структуре регионального кластера судостроения и судоремонта. Предложенная модель ду-
ального образования базируется на существующей системе ступенчатой подготовки специалистов для судостроения. 
Дальнейшие исследования предполагают системную вертикальную и горизонтальную интеграцию учебных заведе-
ний – участников кластера. 
Ключевые слова: судостроительная отрасль, дуальное образование, учреждения высшего образования, компетенции, 
судостроительная кластерная система.
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FORMATION OF THE DUAL EDUCATION MECHANISMS IN TRAINING SYSTEM  
OF SPECIALISTS FOR THE SHIPBUILDING INDUSTRY

Summary
The system of personnel training for the shipbuilding industry on the basis of the analysis of world and domestic experience 
of using the dual form of training of specialists has been suggested in the article. The factors of a competitive specialist are 
determined based on skills, level of qualification, ability to social adaptation outside the institution of education, initiative 
and readiness for professional risk. The features of the implementation of dual education in the regional cluster structure 
of shipbuilding and ship repair are disclosed. The proposed model of dual education is based on the existing system of 
staged training of specialists for shipbuilding. The characteristics of the specialization of the specialty "Ships and Ocean 
Engineering" are determined. The advantages of the dual system of education are substantiated and it is determined that 
it is an effective tool for the implementing the strategy of continuous shipbuilding education. Further research involves 
the systemic vertical and horizontal integration of educational institutions – participants of the cluster.
Key words: Shipbuilding industry, dual training, higher education institution, competencies, shipbuilding cluster system.
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ФАКТОРИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначені детермінанти, які визначають форму і зміст стратегій диверсифікації та впливають на формування 
ефективних стратегій диверсифікації підприємства. Наголошено на мотиваційній складовій, що становить першоосно-
ву формування стратегії диверсифікації. Розроблена схема комплексного аналізу вибору стратегії диверсифікації із 
врахуванням умов внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Відмічено роль аналізу стану конкуренції 
на ринку в контексті формування можливостей реалізації стратегій диверсифікації підприємства. Розглянуто основні 
концепції стратегічного планування, спрямовані на розширення сфер діяльності підприємства. Визначено роль клю-
чових компетенцій підприємства, що становлять стратегічний інтерес розробки стратегій диверсифікації. Виділено 
ідентифікаційні ознаки ключових компетенцій підприємства. Проаналізовано переваги диверсифікованого підприєм-
ства на довгострокову перспективу.
Ключові слова: фактор стратегія диверсифікація, диверсифікаційний процес, компетенції підприємства, стратегічний 
аналіз, стратегічне планування.

Постановка проблеми. В сучасному серед-
овищі господарювання, де йде постійна кон-
курентна боротьба за ринок, за споживача та 
отримання вигоди, ефективність та прибутко-
вість ліяльності підприємств може бути забез-
печеня лише завдяки цілеспрямованого курсу 
компанії на стратегічне планування та розвиток. 
Разом з тим, розробка довгострокової стратегії 
є неможливою без врахування всієї специфіки 
чинників зовнішнього середовища, так званих 
«правил гри на ринку», а також тих чинників, 
від яких залежить злагоджена та ефективна ро-
бота як вищої ланки управління, так і робітни-
ків усіх підрозділів. Важливим є і врахування 
того фактору, що злагодженість роботи суб’єкта 
господарювання як системи дає широкі можли-
вості для підтримки та закріплення фінансової 
стійкості і платоспроможності, для забезпечен-
ня ефективного функціонування у висококонку-
рентному середовищі, і як наслідок, для виходу 
підприємства на новий, більш досконалий рівень 
господарювання. Саме стратегія диверсифіка-
ції – це одна із найперспективніших стратегій 
досягнення успіху на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у розвиток теоретико-методоло-
гічних аспектів диверсифікації зробили такі за-
рубіжні вчені як Д. Аакер, І. Ансофф, К. Бері, 
А. Буз, Г. Буз, М. Горт, Є. Новицький, Р. Пітс, 
Н. Рудик, Г. Хопкінс та інші. Запропоновані ними 
концепції глибоко опрацьовані й набули розви-
тку в працях вітчизняних вчених Борисової В.А., 
Бутенко Н.В., Гришка В.А., Демченка Г.Л., Ілля-
шенка С. М., Корець кого М.Х., Куденко Н.В.

Питаннями вивчення стратегії диверсифіка-
ції діяльності підприємства займаються відомі 
вчені Томсон А., Стрікленд А., Портер М., Ан-
софф І., Аронов А. М. В Україні дослідженням 
цієї проблеми займаються Білецька К. В., Ві-
тлинський В.В., Герасимчук В.Г., Корінько М. Д., 
Цогла О.О, Обеременчук В.Ф. та інші.

Проте, не дивлячись на численність наукових 
праць з вказаної проблематики, протягом остан-
нього часу залишається не повністю вирішеним 
питання дослідження та аналіз комплексу клю-

чових факторів, що впливають на розробку та 
впровадження ефективних стратегій диверсифі-
кації підприємств.

Постановка завдання. Комплексний аналіз 
ключових факторів, що впливають на розробку 
та впровадження ефективних стратегій диверси-
фікації підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
В сучасних умовах висококонкурентних рин-

ків, підприємство, беручи курс на вдосконален-
ня, розвиток та розширення діяльності, повинно 
бути впевнене у тому, що його можливості по-
будовані на міцному та належному економічному 
підгрунті, яке забезпечить міцний та стабільний 
розвиток. Варто зауважити також, що першо-
черговим етапом при прийнятті рішення щодо 
формування стратегій диверсифікації перед-
бачено використання раціонального підходу до 
обґрунтування необхідності змін, тобто розроб-
ки та впровадження відповідного механізму та 
інструментарію.

На формування стратегії диверсифікації під-
приємства впливають визначені детермінанти, 
що мають взаємопов’язаний і взаємодоповнюю-
чий характер та в цілому визначають форму і 
зміст стратегії диверсифікації, а саме:

– стратегічні мотиви та цілі диверсифікації;
– стратегічний компетенційний потенціал 

підприємства;
– ефективність роботи системи стратегічного 

управління, 
– інформаційно-комунікативне забезпечення 

підприємств. 
Таким чином, вдаючись до планування дивер-

сифікаційних змін, керівники підприємств пови-
нні визначитися з потребами в таких змінах, їх 
масштабністю, напрямами та можливостями реа-
лізації. Тобто першооснову формування стратегії 
диверсифікації складає обґрунтування її мотива-
ційної складової. Мотиви й цілі диверсифікацій-
ного зростання зазвичай формуються за резуль-
татами стратегічного аналізу зовнішнього і/або 
внутрішнього середовища на основі виявлених 
ринкових факторів успіху та/чи ключових ком-
петенцій підприємства. Наприклад, у результаті 
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сприятливої кон’юнктури ринку або ж неможли-
вості чи недоцільності подальшого зростання в 
основних сферах діяльності [5, c. 136].

Розробка і реалізація стратегії диверсифіка-
ції, яка могла б краще відповідати швидкомінли-
вим зовнішнім умовам, стала винятково важли-
вою частиною діяльності керівництва більшості 
підприємств. Тому роль стратегічного аналізу 
підприємства тут ключова. Поява нових методів 
аналізу є важливим джерелом підвищення кон-
курентоспроможності фірми, допомагаючи їй у 
рамках невизначеності чітко виробити основні 
напрямки діяльності. Стратегічний аналіз вима-
гає розуміння з боку керівництва того, на якій 
стадії розвитку перебуває підприємство, перш 
ніж вирішувати куди рухатися далі. Для цього 
необхідна ефективна інформаційна система, що 
забезпечує даними для аналізу минулих, тепе-
рішніх і майбутніх ситуацій. Добре проведена 
діагностика сильних і слабких сторін діяльності 
підприємства дає реальну оцінку його ресурсів і 
можливостей, а також є відправною точкою роз-
робки стратегії диверсифікації (рис. 1). 

Комплексний підхід до аналізу стратегічних 
альтернатив підприємства з із врахуванням умов 
внутрішнього та зовнішнього середовища дає 
змогу оцінити силу конкурентних переваг, які 
має підприємство у кожному із сфер господарю-
вання. Залежно від цього, змінюється і сутність 
стратегії диверсифікації, а також рішення щодо 
припинення діяльності. Якщо конкурентні пере-
ваги для певного продукту вагомі для споживача 
і не можуть поки що бути скопійовані іншими, 
його життєвий цикл буде доволі тривалим.

Аналізуючи можливості реалізації стратегії 
диверсифікації підприємства, в першу чергу не-
обхідно усебічно проаналізувати стан конкурен-
ції на ринку. О. Цогла конкретизує основні за-
вдання такого аналізу [10, c. 110], вказуючи, що 
потребує дослідження:

– діяльність основних та менш важливих кон-
курентів (продукція, масштаби діяльності, темпи 
розвитку); 

– сильні та слабкі сторони конкурентів (пере-
ваги, недоліки, якість, ціни, ставлення спожива-
чів, кадри, фінансові ресурси, імідж); 

– особливості маркетингової діяльності конку-
рентів (цінова, збутова та інші стратегії). 

Диверсифікація в рамках певної групи галу-
зей дозволяє компанії більш широко використо-
вувати накопичений досвід у сфері маркетингу, 
виробничих технологій і т.п., а, отже збільшувати 
конкурентні переваги діверсифікуємих підрозді-
лів. Для цього, на наш погляд, необхідно викорис-
тати можливості стратегічного маркетингу. 

Такий аналіз дає змогу оцінити доцільність 
реалізації стратегії диверсифікації, розглядаю-
чи її не тільки як прийнятні способи підвищення 
ефективності підприємства, а й як умову потен-
ційного зростання. Існує емпірично встановле-
ний зв'язок між витратами на рекламу й обся-
гом продажів. Зі зростанням витрат на рекламу 
крива продажів спочатку повільно піднімається, 
потім круто йде вгору і, нарешті, знову перехо-
дить у стадію повільного підйому. Тому віддача 
від реклами в розрахунку на одиницю витрат у 
дрібних підприємств значно нижче, ніж у вели-

ких конкурентів. Можливість поліпшити ситуа-
цію і тут полягає в розподілі рекламних витрат 
за однорідними господарським одиницям. 

Розглядаючи питання, пов'язані з розробкою 
стратегії на рівні виробничого підрозділу, необ-
хідно приділити увагу стратегічному плануванню 
спрямованому на розширення сфер діяльності. 
При цьому використовуються дві основні кон-
цепції: управління портфелем різних за видами 
діяльності підрозділів або використання переваг 
від об'єднання зусиль при досягненні єдиної мети 
[9, c. 87]. В рамках цієї стратегії важлтво також 
зазначити, що стратегія галузевої концентрації 
може бути використана лише на ранніх стадіях 
життєвого циклу галузі, тому що за сприятли-
вих обставин вона може забезпечити найбільш 
високі темпи виробничого розвитку або приросту 
капіталу. На наступних стадіях життєвого циклу 
компанії у міру задоволення потреби у продук-
ції основного контингенту споживачів їй на зміну 
повинна прийти стратегія галузевої диверсифі-
кації виробничої діяльності. 

Доцільно зазначити, що перехід до ринко-
вих умов для багатьох вітчизняних підпри-
ємств створив суттєві загрози їх існуванню – 
коли було втрачено ринки збуту для продукції, 
яка традиційно виготовлялась ними. І це спо-
нукало їх до так званої вимушеної диверсифі-
кації, коли просто здавались в оренду іншим 
суб’єктам господарювання виробничі приміщен-
ня чи устаткування. Разом з тим така стратегія 
диверсифікації не може бути прийнятним для 
тих підприємств, що прагнуть досягти конку-
рентоспроможності не лише на внутрішніх, а й 
на зовнішніх ринках. Тому тут важливо усві-
домлювати складність налагоджування вироб-
ничої системи підприємств таким чином, щоб 
вона була здатна до диверсифікації за мінімаль-
ними втратами динаміки розвитку. 

Необхідно зауважити і про важливе значен-
ня логістики, а саме – процесів визначення на-
прямів диверсифікації діяльності з урахуванням 
можливостей збереження чи навіть оптимізації 
існуючої логістичної інфраструктури. Загально-
відомим є той факт, що можливості логістики 
у мінімізації витрат, пов’язаних із диверсифі-
кацією діяльності, є доволі значними. Успішна 
реалізація стратегії диверсифікації надасть під-
приємству можливість розширити межі своєї 
присутності на ринку, проникаючи у інші сфери 
діяльності, забезпечити зростання доходів і при-
бутку, мінімізувати ризики господарської діяль-
ності, досягти більшої мобільності у реагуванні 
на ринкові виклики, тим самим посилюючи свою 
конкурентоспроможність не лише на внутрішніх, 
а й на зовнішніх ринках.

Однією з найважливіших причин переходу 
до стратегії диверсифікації є зниження госпо-
дарських ризиків. Поки між доходами двох під-
приємств немає тісному позитивної кореляцій-
ної зв'язку, їх сукупний ризик буде залишатися 
нижче зваженої суми ризиків, властивих кож-
ному з них окремо. Засноване на даному факті 
формування бізнес-портфеля безпосередньо за-
лежить:

– по-перше, від фінансового стану і можли-
востей підприэмства;



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 123

4 (26), November 2019

Р
и
с.
 1

. К
ом

п
л
ек

сн
и
й
 а

н
ал

із
 в

и
бо

ру
 с

тр
ат

ег
ії

 д
и
ве

рс
и
ф

ік
ац

ії
 і
з 

вр
ах

ув
ан

н
я
м
 у

м
ов

 в
н
ут

рі
ш

н
ьо

го
 т

а 
зо

вн
іш

н
ьо

го
 с

ер
ед

ов
и
щ

а 

К
ом

пл
ек
сн
ий

 а
на
лі
з 
ви
бо
ру

 с
тр
ат
ег
ії 
ди
ве
рс
иф

ік
ац
ії

А
на
лі
з 
зо
вн
іш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а

А
на
лі
з 
вн
ут
рі
ш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а

А
на
лі
з 
ко
нк
ур
ен
тн
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а:

-І
де
нт
иф

ік
ац
ія

,
-с
тр
ат
ег
іч
ні

 г
ру
пи

,
-ф
ін
ан
со
ві

 п
ок
аз
ни
ки

,
-і
м
ід
ж

,ц
іл
і,
м
от
ив
и,

-с
тр
ук
ту
ра

 в
ит
ра
т,

-в
из
на
че
нн
я 
си
ль
ни
х 
та

 с
ла
бк
их

 с
то
рі
н

А
на
лі
з 
сп
ож

ив
чо
го

 п
оп
ит
у:

-в
ел
ич
ин
а 
по
пи
ту

,
-с
ег
м
ен
ти

 п
ро
да
ж

,
-м

от
ив
ац
ія

 п
ев
ни
х 
гр
уп

 с
по
ж
ив
ач
ів

,
-н
ез
ад
ов
ол
ен
і п
от
ре
би

,
-с
м
ак
и 
та

 в
по
до
ба
нн
я 
рі
зн
их

 в
ік
ов
их

 г
ру
п 

на
се
ле
нн
я.

А
на
лі
з 
ри
нк
ов
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а:

-р
оз
м
ір

 р
ин
ку

,о
чі
ку
ва
ни
й 
рі
ст

;
-п
ер
еш

ко
ди

 в
хо
ду

 н
а 
ри
но
к;

-д
ер
ж
ав
не

 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ри
нк
у;

-д
ем
ог
ра
ф
іч
ні

 т
ен
де
нц
ії;

-в
пл
ив

 н
ау
ко
во

-т
ех
ні
чн
ог
о 
пр
ог
ре
су

 н
а 

еф
ек
ти
вн
ий

 е
ко
но
м
іс
ни
й 
ро
зв
ит
ок

.

С
тр
ат
ег
іч
ни
й 
м
ар
ке
ти
нг

 т
а 
еф
ек
ти
вн
а 

ло
гі
ст
ик
а

В
из
на
че
нн
я 
та

 в
иб
ір

 
ст
ра
те
гі
ї д
ив
ер
си
ф
ік
ац
ії

В
ия
вл
ен
ня

 с
тр
ат
ег
іч
ни
х 

ал
ьт
ер
на
ти
в

Ін
ве
ст
иц
ій
ні

 с
тр
ат
ег
ії 

то
ва
ру

/р
ин
ку

Ф
ун
кц
іо
на
ль
ні

 с
тр
ат
ег
ії

А
кт
ив
и,

ко
м
пе
те
нц
ії 
та

 
си
не
рг
ет
ич
ни
й 

еф
ек
т

К
он
це
пт
уа
ль
ни
й 
пі
дх
ід

 д
о 
ре
ал
із
ац
ії 

ст
ра
те
гі
ї д
ив
ер
си
ф
ік
ац
ії

В
до
ск
он
ал
ен
ня

 т
а 

ко
ре
кт
ув
ан
ня

 
на
пр
ям

ів
 ф
ор
м
ув
ан
ня

 
ст
ра
те
гі
ї

Ф
ун
кц
іо
на
ль
на

 с
кл
ад
ов
а 
ст
ра
те
гі
ї 

М
ож

ли
во
ст
і,
за
гр
оз
и,

те
нд
ен
ці
ї т
а 
ст
ра
те
гі
чн
і 

ор
іє
нт
ир
и

М
ар
ке
ти
нг

П
ро
ду
кт
и 

(п
ос
лу
ги

),
як
і в
ир
об
ля
є 

(н
ад
ає

)
ор
га
ні
за
ці
я.
Ч
ас
тк
а 
ри
нк
у.
Я
кі
ст
ь 
пр
од
ук
ці
ї 

(п
ос
лу
г)

.С
та
н 
си
ст
ем
и 
зб
ут
у.

А
со
рт
им

ен
т 

пр
од
ук
ці
ї

В
ир
об
ни
цт
во

В
ир
об
ни
чі

 п
от
уж

но
ст
і.
Рі
ве
нь

 д
ив
ер
си
ф
ік
ац
ії 

ви
ро
бн
иц
тв
а.
Д
ос
ту
пн
іс
ть

 д
ж
ер
ел

 с
ир
ов
ин
и.

П
ер
ев
аг
и 
ро
зт
аш

ув
ан
ня

 о
рг
ан
із
ац
ії.
Е
ко
ло
гі
чн
а 

бе
зп
ек
а 
ви
ро
бн
ич
их

 п
ро
це
сі
в

Ф
ін
ан
си

А
кт
ив
и 
ор
га
ні
за
ці
ї.
Ч
ис
ти
й 
пр
иб
ут
ок

.О
бс
яг

 
ка
пі
та
ль
ни
х 
вк
ла
де
нь

.Р
ен
та
бе
ль
ні
ст
ь 
ка
пі
та
лу

.
О
бо
ро
тн
і к
ош

ти
.Д

ос
ту
пн
іс
ть

 к
ре
ди
ту

.О
бс
яг

 
ін
ве
ст
иц
ій

 у
 в
ир
об
ни
цт
во

К
ад
ро
ві

 р
ес
ур
си

У
пр
ав
лі
нс
ьк
ий

 п
ер
со
на
л.
К
ва
лі
ф
ік
ац
ія

 
пр
ац
ів
ни
кі
в.
К
ад
ро
ва

 п
ол
іт
ик
а.
В
ик
ор
ис
та
нн
я 

ст
им

ул
ів

 д
ля

 м
от
ив
ув
ан
ня

 в
ик
он
ав
ці
в.
П
ли
нн
іс
ть

 
ка
др
ів

В
ир
об
ни
цт
во

М
ож

ли
ві
ст
ь 
ш
ви
дк
ог
о 
пе
ре
на
ла
го
дж

ен
ня

 
ус
та
тк
ув
ан
ня

Н
из
ьк
а 
за
ва
нт
аж

ен
іс
ть

 у
ст
ат
ку
ва
нн
я

В
ис
ок
а 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож

ні
ст
ь 
пр
од
ук
ці
ї

В
ис
ок
ий

 р
ів
ен
ь 
сп
ра
цю

ва
нн
я 
де
як
их

 г
ру
п 

ус
та
тк
ув
ан
ня

Е
ф
ек
ти
вн
а 
си
ст
ем
а 
ко
нт
ро
лю

 я
ко
ст
і

С
ил
ьн
і т
а 
сл
аб
кі

 с
то
ро
ни

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

,п
ро
бл
ем
ні

 
пи
та
нн
я,
об
м
еж

ен
ня

 т
а 

не
ви
зн
ач
ен
іс
ть

В
хі
д 
у 
ри
нк
ов
е 
се
ре
до
ви
щ
е



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ124

4 (26), листопад 2019

– по-друге від довгострокової привабливості 
галузей діяльності. 

Слід зазначити що диверсифікація, знижую-
чи рівень господарського ризику, сприяє збіль-
шенню інвестиційної привабливості компанії в 
очах потенційних інвесторів [8, с. 81].

Є мало підстав стверджувати про наявність 
систематичної зв'язку між стратегією дивер-
сифікації та фінансовим успіхом підприємства. 
Проте розумно проведена диверсифікація діяль-
ності може бути передумовою підвищення ефек-
тивності окремих підрозділів. Наприклад якщо 
витрати в рамках якої-небудь галузі є за своїм 
складом в основному постійними, то їх розбивка 
по різних дільницях з великими обсягами прода-
жів веде до значного зниження питомих витрат. 

Умовою підвищення ефективності страте-
гії диверсифікації є наявність перспективних, 
та таких, що становлять становлять стратегіч-
ний інтерес, ключових компетенцій підприєм-
ства. Необхідний рівень поточної і перспективної 
стратегії диверсифікації забезпечується через 
управлінські компетенції. Зовнішній їх прояв 
відображено у функціях стратегічного та фі-
нансового аспектів менеджменту, організаційної 
структури, процесах прийняття рішень та контр-
олю та ін. Щодо психологічних компетенцій, то 
взагалі (на думку автора) "вони характеризують 
здатність персоналу і, перш за все його керівної 
ланки швидко сприймати зміни в правилах пове-
дінки у бізнес-середовищі їх функціонування, а 
також у макросередовищі" [4, c. 25]. До найбільш 
поширених варто віднести такі (від спрощених 
до більш ускладнених формулювань), рис. 2:

Компетенції як один із видів ресурсного потенці-
алу підприємства, відрізняються від інших ресурсів 
тим, що вони розвиваються під час їх використан-
ня. Від рівня ефективності та унікальності вико-
ристання наявних компетенції підприємством зале-
жить складність їх наслідування та копіювання для 
підприємств-конкурентів. Дане правило відображає 
динамічний характер даної категорії. Отже, стійкі 
конкурентні переваги можуть бути результатом 
взаємодії складної структури ресурсів.

У випадках коли ключові компетенції можуть 
бути широко використані при виробництві різних 

видів продукції, диверсифікація компанії відкри-
ває нові можливості в сфері НДР. Розширення 
господарської діяльності в таких випадках може 
призвести до створення критичної маси ресурсів, 
яка дозволить обійти конкурентів [6, 74]. 

Переваги диверсифікованого підприємства 
полягають також у можливості об'єднання зу-
силь для досягнення єдиних цілей. Успішний ре-
зультат такого об'єднання обумовлюється дією 
синергетичного ефекту, тобто коли ціле є чимось 
більшим ніж суму частин. Так деякі великі кор-
порації підвищують прибутковість своїх ново-
придбаних компаній шляхом вдосконалення на 
них систем керівництва і фінансового контролю, 
а також шляхом реорганізації цих компаній на 
спеціалізовані за видами діяльності підрозді-
лу. У цьому випадку позитивний результат дає 
спільне використання ресурсів і досвіду. Най-
більше значення синергетичний ефект має місце 
у випадку якщо підрозділи перебувають у спо-
ріднених галузях. 

Висновки. Таким чином, початкові етапи ді-
яльності підприємств пов'язані з їх зосередженні 
та концентрації на одній провідній галузі. Огляд 
західної практики показує, що багато хто з най-
більш успішних компаній досягли високого рівня 
добробуту, використовуючи стратегію концентра-
ції, тобто не виходячи за рамки моногалузевою 
діяльності. У той же час слід відзначити, що се-
ред компаній, що використовують цю стратегію, 
спостерігається найбільше число банкрутств. Це 
пов'язано з тим, що така стратегія несе великий 
рівень ризику. Крім того, використання галузевої 
диверсифікації навіть у таких обмежених рамках 
дозволяє істотно знизити рівень господарських 
ризиків. Однак стратегія диверсифікації в рам-
ках певної групи галузей ефективна лише при 
сприятливому прогнозі кон'юнктури відповідних 
товарних ринків. Найменш ризикованим є ди-
версифікація в розрізі різних не пов'язаних між 
собою груп галузей. Необхідність використання 
такої стратегії визначається тим, що для бага-
тьох великих і середніх компаній, що здійснюють 
свою діяльність протягом тривалого періоду, тра-
диційно обрані галузі, стримують темпи перспек-
тивного розвитку, одержання високої віддачі від 

капіталу, а іноді викликають 
стратегічну уразливість в 
конкурентній боротьбі. За-
безпечити нові можливості 
розвитку для таких компаній 
може диверсифікація діяль-
ності в інші альтернативні 
групи галузей. 

Однак, для повноцінно-
го використання потенціалу 
диверсифікації у підвищен-
ні конкурентоспроможнос-
ті підприємства необхідно у 
систему управління ввести 
ті інструменти, використан-
ня яких значно підвищить 
ефективність реалізації об-
раної стратегії, збільшуючи 
стійкі конкурентні переваги 
на як на внутрішньому так і 
на зовнішньому ринках. Рис. 2. Ідентифікаційні ознаки ключових компетенцій підприємства

 

 

Високий професіоналізм у тому чи іншому виді 
діяльності, що досягається за рахунок тривалого 
навчання та накопмчення досвіду (А.Томпсон, 
Дж.Стрикленд) 

Сплав знань і досвіду персоналу, а також організаційних 
здібностей керівництва в тісному зв'язку з 
технологічними системами й іншими активами 
підприємства 

Характеризує повторювальну, ретельно сплановану 
можливість колективної взаємодії, яка грунтується на 
ефективному використанні наявних ресурсів для 
здійснення бізнес-процесів 
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Аннотация
В статье определены детерминанты, которые определяют форму и содержание стратегий диверсификации и влияют 
на формирование эффективных стратегий диверсификации предприятия. Отмечено мотивационной составляющей, 
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бора стратегии диверсификации с учетом условий внутренней и внешней среды предприятия. Отмечено роль анализа 
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деятельности предприятия. Определена роль ключевых компетенций предприятия, представляющих стратегический 
интерес разработки стратегий диверсификации. Выделено идентификационные признаки ключевых компетенций 
предприятия. Проанализированы преимущества диверсифицированного предприятия на долгосрочную перспективу.
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Summary
This article has defined determinants that identify the form and content of diversification strategies and influence on 
the formation effective enterprise diversification strategies. There have been emphasized the motivational component 
of the diversification strategy. There has been formed the scheme of complex analysis of the choice the diversification 
strategy taking into account the conditions of the internal and external environment of the enterprise. There have been 
noted the role of the analysis the state of competition in the market in the context of the formation opportunities for 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті проаналізовано методологію визначення економічної безпеки та визначено її місце в загальній діяльності 
ділової стратегії. Він зосереджувався на економічних потенційних ризиках безпеки в аграрному секторі, основні їх 
типи. Описані недоліки та рішення відповідних загроз. Проаналізовано структуру та зміст функціональних компонен-
тів економічної безпеки та обґрунтовано їх значення для підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських 
підприємств. У статті розглянуто вплив причин виникнення кризових явищ – на ресурсний потенціал з метою ви-
вчення управління та організації розвитку сільськогосподарських підприємств. У статті узагальнено вплив факторів 
на ресурсний потенціал з метою вивчення управління та організації розвитку сільськогосподарського підприємства та 
побудови механізму. Це вдосконалює механізм формування ресурсного потенціалу управління та організації сільсько-
господарського підприємства на тактичному та стратегічному рівнях.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, функціональні складові економічної безпеки підприємства, сільсько-
господарські підприємства, стратегічний розвиток, агропромисловий комплекс, підприємство.

Постановка проблеми. Сьогодні аграрний сек-
тор України характеризується масштабністю 
кризових явищ, йому притаманні висока ризико-
вість та інвестиційна непривабливість. Переду-
мовою стійкого розвитку сільськогосподарського 
підприємства є формування ним власної системи 
економічної безпеки. ЇЇ слід розглядати як голо-
вний елемент захисту національної економіки та 
забезпечення високого рівня економічної безпе-
ки держави загалом, оскільки безпека підсистем 
нижчого рівня ієрархії, тобто окремих суб’єктів 
господарювання, є необхідною умовою для зміц-
нення безпеки систем вищого рівня. В умовах не-
стабільності політичного та економічного серед-
овища функція безпеки є невід’ємною складовою 
забезпечення життєздатності кожного суб’єкта 
господарювання, зокрема в аграрній сфері еко-
номіки. Необхідність оцінки гарантування еко-
номічної безпеки агропромислових підприємств 
можна обґрунтувати через потребу дотримання 
забезпечення продовольчої безпеки й через не-
обхідність стабільного функціонування і розви-
тку сільськогосподарського підприємства. У су-
часній економічній науці активно розглядаються 
та широко висвітлюються проблеми, пов’язані з 
економічною безпекою суб’єктів господарювання. 
Науково обґрунтовані теоретико-методологічні 
аспекти, пов’язані з вищезазначеною дефініцією 
висвітлили в своїх наукових працях такі вчені-
економісти, як О. В. Ареф’єва, М. А. Бендіков, 
С. В. Васильчак, С. М. Ілляшенко, В. І. Мунтіян, 
С. Ф. Покропивний, О. В. Раздіна та ін. Але не 
зважаючи на велику кількість теоретичних до-
сліджень, не було достатньо повно обґрунтова-
но функціональні складові економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств та зв'язки 

між ними. Зазначене свідчить про актуальність 
проведення даного дослідження.

Також, залишаються недостатньо опрацьо-
ваними питання про місце економічної безпе-
ки аграрної галузі в системі чинників розвитку 
національної економіки, про зміст складових 
економічної безпеки аграрної галузі, про мето-
ди і принципи оцінювання економічної безпеки 
аграрної галузі, про інструментарій забезпечен-
ня економічної безпеки, про механізми, застосу-
вання яких може забезпечити зменшення або по-
вне усунення загроз економічній безпеці країни 
на даному етапі розвитку світової економіки та в 
умовах її глобалізації.

Постановка завдання. Мета статті – обґрун-
тування концептуальних аспектів економічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств, до-
слідження її функціональних складових та чин-
ників, що на них впливають. 

Виклад матеріалу дослідження. Спрямова-
ність України на входження до європейської 
спільноти вимагає від неї перш за все підвищен-
ня конкурентоспроможності економіки, оскільки 
лише так наша держава зможе бути повноправ-
ним членом Європейського союзу (ЄС), партне-
ром для високорозвинених держав. В іншому 
випадку Україна може стати джерелом сирови-
ни та дешевої робочої сили. Наша країна є інду-
стріально-аграрною, проте в структурі експорту 
(в тому числі до ЄС) все ще лідирує продукція 
агропромислового комплексу (АПК), при чому 
в більшості – сировина, а не готова продукція 
з високою доданою вартістю. Однак це не озна-
чає, що нам світить участь виключно продукто-
вого партнера. Незважаючи на поширену думку 
про те, що аграрна країна не може бути бага-
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тою, шанси на підвищення рівня життя в Україні 
через використання можливостей у сфері АПК 
дуже високі. 

На сьогоднішній день в умовах глобалізації 
виникає потреба у переході економіки на інно-
ваційну модель функціонування та розвитку. 
Такий перехід зумовлений посиленням конку-
рентної боротьби на ринку сільськогосподарської 
продукції та інтеграцією України у міжнародний 
економічний простір, що в свою чергу зумовлює 
необхідність формування інвестиційно-іннова-
ційної моделі розвитку сільського господарства. 
Адже в сучасних умовах інноваційна діяльність 
є фундаментом стабільного й ефективного еконо-
мічного зростання як окремо взятої галузі, так і 
країни загалом. Досягнення конкурентоспромож-
ності в системі глобального світового господар-
ства потребує посилення інноваційного спряму-
вання виробників агропромислового комплексу.

Економічна безпека аграрних підприємств – 
це постійний циклічний процес, під час якого 
реалізується система різноспрямованих заходів. 
З одного боку, це заходи, спрямовані на підви-
щення фінансової стійкості, ліквідності, кон-
курентоспроможності аграрних підприємств та 
створення сприятливих можливостей для за-
безпечення економічних переваг аграрного ви-
робництва. З іншого боку, це заходи, що повинні 
позитивно впливати на рівень та умови життя 
населення, яке безпосередньо зайнято в аграрно-
му виробництві, на жителів прилеглих територій 
та на стан навколишнього середовища (рис. 1).

Український сільськогосподарський сектор є, 
з одного боку, самодостатньою галуззю народного 
господарства (він годує країну), а, з іншого боку, 
експорт сільгосппродукції є ключовим для еконо-
міки, одним з найважливіших джерел наповнення 
держбюджету, а також припливу валюти. Тому 
експорт продукції сільгоспвиробництва, поряд з 
експортом промислових товарів і послуг, так важ-
ливий для економічного розвитку України [2; 3].

Як у нас йдуть справи зараз? За результа-
тами 2018 року зовнішньоторговельний оборот 
продукцією АПК склав 24,3 млрд дол., з яких 
18,8 млрд дол. припало на агроекспорт, що скла-
ло 39,8% в загальному експорті України. Сільгос-
пекспорт зберігає лідерство в товарній структу-
рі експорту. У минулому році його обсяг був на 
880 млн. дол. більше, ніж в 2017 році. У 2018 році 
був перевищений рекорд 2012 року, коли експорт 
сільгосппродукції склав 18,2 млрд дол. Найбіль-
ші частки аграрного екс-
порту сформували зернові 
культури – 38,4% від об-
сягу сільгоспекспорту, мас-
ла – 23,3% і насіння олійних 
культур – 10,2%. Зростання 
експорту в минулому році 
забезпечили в основному 
кукурудза, пшениця, ріпак, 
м'ясо і субпродукти птиці, 
олії, тютюн і вироби з нього, 
яйця і кондитерські вироби. 
Найбільшими імпортерами 
української сільгосппро-
дукції в 2018 році були Ін-
дія, куди було експортовано 

продукції АПК на суму понад 1,8 млрд дол., Ки-
тай – 1,2 млрд. дол., Нідерланди – 1,2 млрд. дол., 
Іспанія – 1 млрд. дол. і Єгипет – 0,9 млрд. дол.

За період травень 2018 року – квітень 
2019 року, Україна увійшла в трійку найбільших 
експортерів сільськогосподарської продукції в 
Європейський Союз, продавши йому аграрної 
продукції на 6,3 млрд. Євро. Це на 14,2% більше 
в порівнянні з періодом з травня 2017 по квітень 
2018 року. Згідно з даними звіту Європейської 
комісії, за підсумками травня 2019 року Україна 
експортувала сільськогосподарської продукції в 
країни ЄС на 519 млн. Євро, що на 173 млн. Євро 
більше, ніж в травні 2018 року. Це означає, що за 
обсягами зростання експорту аграрної продукції 
в країни ЄС в травні 2019 року Україна посіла 
перше місце в світі.

Економіка України зростає три роки поспіль. 
І всі ці три роки основним драйвером економіч-
ного зростання є внутрішнє споживання. Типове 
повідомлення про драйвери зростання нашої еко-
номіки, яке можна без ризику помилки публіку-
вати за підсумками кожного з цих трьох років 
(2016-2018 роки), виглядає так – «основним дже-
релом економічного зростання був внутрішній по-
пит – споживчий та інвестиційний, що позитивно 
відбилося на сільському господарстві, будівництві 
та торгівлі». На перший погляд, в цьому можна 
угледіти позитив – після кризових 2013-2015 ро-
ків, компанії почали реалізовувати довгострокові 
проекти, що забезпечило інвестиційний попит, а 
населення знову наростило споживання, що під-
вищило попит споживчий. Але, як показує прак-
тика, ситуація може швидко змінитися.

Протягом 2000-х років зростання економіки 
України було обумовлене переважно зовніш-
німи факторами. Перший – низькі ставки ФРС 
привели до українського будівельного і спо-
живчого буму, що здійснило істотний внесок в 
тодішнє економічне зростання. Другий – бурх-
ливі темпи зростання в Китаї та деяких інших 
країнах Південно-Східної Азії забезпечили ви-
сокий попит і хороші ціни на продукцію укра-
їнської металургійної галузі. Тепер у нас сфор-
мувалися нові драйвери зростання – внутрішній 
споживчий та інвестиційний попит. Припинен-
ня дії драйверів, які давали зовнішній імпульс 
для зростання української економіки в середині 
2000-х років, призвело до зупинки її розвитку. 
А що буде, якщо припинять діяти нинішні драй-
вера зростання економіки України? Таке цілком 

Рис. 1. Система заходів реалізації  
економічної безпеки аграрних підприємств
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можливо – зростання споживчого попиту но-
сить відновлювальний характер (після падіння 
в 2013-2015 роках) і не факт, що він триватиме 
довго. А, якщо підприємства відчують стагнацію 
споживчого попиту, то припинять нарощувати 
виробничі потужності, що спричинить за собою 
зниження інвестиційного попиту. До речі, будів-
ництво, схоже, втрачає статус драйвера зрос-
тання економіки – в Києві, де найбільший ринок 
нерухомості, обсяг побудованого за січень-вере-
сень 2018 року житла був на 41% менше, ніж в 
2017 році.

Попри те, що сільське господарство cтворило 
39% всього експорту України у 2018 році, про-
даж назовні готової агропродукції склав у той 
рік лише 6,4% (ще менше ніж було у 2015 році). 
Врожайність сільгоспкультур не досягає рів-
ня деяких розвинутих країн, у котрих гірша 
якість ґрунтів. Тваринництво зросло лише в час-
тин птиці (+49%), а в решті категорій відбува-
ється спад. Кількість великої рогатої худоби на 
1 квітня 2019 року досягла 3,66 млн. голів, що 
на 61% менше у порівнянні до показників запро-
вадження мораторію. Кількість свиней менше на 
26%, овець і кіз – на 25%. Хоч як би захисники 
мораторію його не відстоювали, але він гальмує 
розвиток сільського господарства: не дає мотива-
цію і впевненість для інвестицій, особливо дов-
гострокових, створює умови для занадто високої 
концентрації с/г земель в обробітку в одних ру-
ках, зберігає дешеву оренду, порушує консти-
туційні права майже 7 млн українців на повне 
право власності на землю, що підтверджено вже 
рішенням Європейського суду з прав людини від 
22 травня 2018 року. Мораторій також створює 
умови для продовження деградації сільськогос-
подарських земель, тому його слід знімати. Але 
із використанням кількох важливих обмежень, 
особливо для перехідного періоду.

Аграрний сектор може бути драйвером тому, 
що попит на українську сільгосппродукцію є 
і буде високим як мінімум в середньостроко-
вій перспективі. Безглуздо не використовувати 
таку можливість. При цьому аграрний сектор як 
драйвер повинен направити імпульси розвитку 
українського сільгоспмашинобудування, харчо-
вої промисловості, яка повинна нарощувати ви-
робництво продукції з високою часткою доданої 
вартості (нам вдалося перетворитися з експор-
тера насіння соняшнику в гравця № 1 світового 
ринку соняшникової олії і цей приклад потрібно 
масштабувати), сектору виробництва мінераль-
них добрив [1; 4]. 

Зарубіжні експерти стверджують, що Укра-
їні потрібне створення середовища, у якому 
сільгоспвиробники (в тому числі і малі домогос-
подарства) мали б змогу використовувати свій 
потенціал повністю. Щоб зберігати високий рі-
вень конкурентоспроможності і мати змогу під-
тримувати достатній рівень економічної безпеки 
АПК, в Україні потрібно впроваджувати інтен-
сивний тип виробництва у сільському господар-
стві. Необхідно фінансування освіти, наукових 
досліджень, при чому не лише у сфері сільсько-
го господарства. Враховуючи складність поняття 
«економічна безпека» та значимість складових, 
що базуються на інноваціях (інформаційна, ін-

телектуальна, технологічна безпека тощо), стає 
зрозумілим важливість розвитку економіки 
знань для всіх сфер економіки країни, у тому 
числі і АПК [5].

Хоча економічна безпека кожного підприєм-
ства є індивідуальною, в сучасних ринкових умо-
вах господарювання можна виділити ряд загаль-
них зовнішніх і внутрішніх чинників, що мають 
негативний плив на забезпечення надійності кож-
ної із функціональних складових, зокрема [6; 7]: 

– сучасний стан галузі;
– законодавчо-правова база;
– недостатня і неефективна державна під-

тримка; 
– занепад сільської місцевості; 
– низька інвестиційна привабливість;
– низький рівень забезпеченості виробничи-

ми ресурсами;
– рівень забезпеченості фінансовими ресурсами. 
Одним з аспектів державної аграрної політики 

має стати політика стимулювання створення вер-
тикально інтегрованих структур, що об’єднують 
виробників, які діють у рамках єдиних продук-
тових ланцюжків, ефективність організаційно 
економічних відносин в яких сприяє зниженню 
небезпек з боку диспаритету цін [4; 6]. Створення 
подібних структур сприятиме вирішенню задач: 

• встановлення довгострокових партнерських 
відносин між сільськими товаровиробниками і 
підприємствами харчової промисловості, а також 
кредитно фінансовими установами через розви-
ток товарного кредиту і фінансового лізингу; 

• поліпшення інвестиційних умов в АПК, 
концентрації інвестиційних ресурсів на пріори-
тетних напрямах розвитку цього комплексу; 

• розвитку виробничої кооперації уздовж 
технологічних ланцюжків АПК і в сфері реаліза-
ції готової продукції; 

• розвитку ринкової інфраструктури в АПК; 
• впровадження прогресивних технологій в 

сільськогосподарське виробництво, що сприяє тех-
нологічному оновленню харчової промисловості; 

• вдосконалення організації закупівель та по-
ставок продовольства в державний фонд.

Висновки з проведеного дослідження. Нині 
суспільство має реальну можливість переломити 
негативні тенденції та здійснювати радикальне 
поглиблення ринкових реформ, зокрема через 
урахування екологічного чинника. Це передба-
чає реалізацію політики цілеспрямованого спри-
яння розвитку ефективних вітчизняних вироб-
ництв, становленню національного екокапіталу, 
активній підтримці створення в Україні сучас-
ної конкурентоспроможної екологічно безпечної 
економіки. Її формування вимагає насамперед 
активізації ролі держави у цьому напрямку із 
залученням усього арсеналу ринкових інстру-
ментів при одночасному активному здійсненні 
інституціональних перетворень, спрямованих 
на зростання ефективності й конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств. Необхідним 
є встановлення ефективної системи контролю за 
діяльністю природних монополій, розробка меха-
нізмів адаптації міжнародних вимог щодо оздо-
ровлення навколишнього природного середовища 
та втілення їх у національних природоохоронних 
стандартах.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация
В статье анализируется методология определения экономической безопасности и обозначается ее место в общей де-
ятельности бизнес-стратегии. Основное внимание было уделено экономическим потенциальным рискам безопасности 
в аграрном секторе, основным типам их Описаны недостатки и способы устранения соответствующих угроз. Анали-
зируется структура и содержание функциональных компонентов экономической безопасности и обосновывается их 
значение для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий. В статье рассматрива-
ется влияние причин возникновения кризисных явлений – на ресурсный потенциал с целью изучения управления 
и организации развития сельскохозяйственного предприятия. В статье обобщено влияние факторов на ресурсный 
потенциал с целью изучения управления и организации развития сельскохозяйственного предприятия и построения 
механизма. Совершенствуется механизм формирования ресурсного потенциала управления и организации развития 
сельскохозяйственного предприятия на тактическом и стратегическом уровнях.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, функциональные составляющие экономической безо-
пасности предприятия, сельскохозяйственные предприятия, стратегическое развитие, агропромышленный комплекс, 
предприятие.
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Summary
The article analyzes the methodology of determining the economic security and defines its place in the overall operation 
of the business strategy. It focused on economic potential security risks in the agricultural sector, the basic types of them. 
Described disadvantages and solutions to the relevant threats. The structure and content of the functional components of 
economic security and substantiate their importance for improving the efficiency of activity of agricultural enterprises is 
analyzed. The article considers influence of reasons of origination of crisis phenomena – upon resource potential with the 
aim of study of management and organisation agricultural enterprise development. The article generalises influence of 
factors upon resource potential with the aim of study of the management and organisation development of an agricultural 
enterprise and building a mechanism. It improves a mechanism of formation of the resource potential of the management 
and organisation development of an agricultural enterprise at tactical and strategic levels. 
Key words: economic security, functional components of economic security, agricultural enterprises, strategic development, 
agro-industrial sector, enterprise.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТНК

У статті проаналізована соціальна відповідальність як економічна категорія, розкриті основні принципи її реалізації. 
Корпорації зіштовхнулися з тим, що ринок перенасичений однотипними товарами та послугами. Саме тому доводиться 
шукати додаткові шляхи для збереження споживачів у зв’язку з цим роль корпоративної соціальної відповідальності 
в розвитку ТНК зростає, оскільки з її допомогою у споживача з’являється можливість задовольняти не лише базові, 
але й ієрархічно вищі потреби (соціалізація, допомога довкіллю, самовираження тощо). У зв’язку з активізацією со-
ціальної відповідальності господарюючих суб’єктів зростає рівень соціальної захищеності населення та здійснюється 
перерозподіл коштів від найбільших суб’єктів світового господарства (ТНК) до найбільш вразливих соціальних груп.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, транснаціональна корпорація, міжнародна конкурентоспро-
можність, потреби, споживач.

Постановка проблеми. Міжнародний бізнес 
постійно розвивається, тому сьогодні трансна-
ціональні компанії докладають значних зусиль 
для підтримання та покращення своєї репутації. 
Окрім якості та ціни на продукт, акцентується 
увага на дотриманні моральних та етичних стан-
дартів у стосунках з працівниками, бізнес-парт-
нерами, захисті довкілля, благодійності. За умови 
насичення ринку товарами, необхідними для за-
доволення первинних потреб, для досягнення пе-
реваг над конкурентами транснаціональним кор-
пораціям необхідно запропонувати споживачам 
«бонуси», що дозволять у тій чий іншій мірі за-
довольнити ієрархічно вищі потреби. Саме тому 
одним з ключових елементів стратегії розвитку 
ТНК сьогодні стає соціальна відповідальність як 

явище, що дозволяє бізнесу говорити зі спожива-
чами зрозумілою останнім мовою.

Актуальність дослідження соціальної відпо-
відальності, як основи стратегічного розвитку 
ТНК обумовлено впливом міжнародних компаній 
на розвиток вітчизняної економіки. Вітчизня-
ні підприємства отримують грошові кошти, су-
часні технології, інновації, управлінський досвід 
завдяки іноземному інвестування. За допомогою 
вивчення принципів та стратегій ТНК вітчизняні 
компанії можуть зрозуміти, як необхідно нала-
годжувати відносини зі споживачами для поси-
лення позицій на внутрішньому ринку, так і для 
досягнення успіху за кордоном.

Соціальну відповідальність у своїх роботах 
досліджували такі вчені як В. Бібік, О. Березі-
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на, Л. Власюк, Н. Водницька, В. Геєць, В. Демен-
тов, А. Колот, І. Курило, О. Макара, О. Новікова, 
Л. Ринейська, І. Сорока, Н. Іскарова. Однак, слід 
зауважити, що у вітчизняній літературі недо-
статньо досліджено роль соціальної відповідаль-
ності у діяльності ТНК, як фактор досягнення 
лідируючих позицій у конкурентній боротьбі. 
Тому дане питання потребує більш поглибленого 
вивчення у зв’язку із стрімким розвитком між-
народного бізнесу.

Постановка завдання. Завданням статті є 
дослідження активізації ролі соціальної від-
повідальності, як елемента стратегії розвитку 
транснаціональних корпорацій, визначення її 
принципів функціонування, з’ясування причин 
переходу ТНК до соціально-орієнтованого веден-
ня бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сучасному етапі суспільного розвитку важлива 
роль в економіці кожної країни та світу загалом 
відводиться ТНК. Світова та національна еконо-
міка потребує функціонування таких інституцій, 
як ТНК, оскільки більшість економік отримує 
значну підтримку з боку ТНК у вигляді інвести-
цій, податків, робочих місць тощо. Сформулюва-
ти точне визначення ТНК досить важко оскіль-
ки організаційна структура транснаціональних 
корпорацій дуже часто змінюється, пристосову-
ючись до змін у міжнародних економічних від-
носинах. Термін «транснаціональна корпорація» 
(Transnatіonal Corporatіon, TNC) і його синонім 
«багатонаціональна компанія» (Multіnatіonal 
Corporatіon, MNC, multіnatіonal enterprіse) вжи-
ваються як загальноприйняті з 1960 року [1, с. 36].

Сьогодні транснаціональні корпорації працю-
ють над репутацією не менше аніж над розроб-
кою нових технологій оскільки формат міжна-
родного бізнесу зазнає значних змін. Провідні 
компанії намагаються отримати переваги над 
конкурентами не лише у сфері якості та ціни 
продукції – неодмінним атрибутом успіху на 
міжнародному ринку стають сьогодні дотри-
мання моральних стандартів у стосунках з пра-
цівниками та партнерами, повага правил біз-
нес-етики при участі у конкурентній боротьбі, 
захист навколишнього середовища та участь 
у благодійних проектах. За умови насичення 
ринку товарами, необхідними для задоволення 
первинних потреб, для досягнення переваг над 
конкурентами транснаціональним корпораціям 
необхідно запропонувати споживачам «бонуси», 
що дозволять у тій чий іншій мірі задовольни-
ти ієрархічно вищі потреби. Саме тому одним 
з ключових елементів стратегії розвитку ТНК 
сьогодні стає соціальна відповідальність як яви-
ще, що дозволяє бізнесу говорити зі споживача-
ми зрозумілою останнім мовою [2]. 

Термін «соціальна відповідальність» для між-
народного бізнесу відносно новий – вперше його 
було використано у середині 50-х років минулого 
століття. За достатньо короткий термін «соціаль-
на відповідальність» еволюціонувала від друго-
рядного поняття до однієї з провідних концепцій 
діяльності найуспішніших міжнародних компа-
ній. У загальному розумінні «соціальна відпові-
дальність» являє собою відповідальне ставлення 
будь-якої компанії до свого продукту або послу-

ги, до споживачів, працівників, партнерів; актив-
на соціальна позиція компанії, що полягає в гар-
монійному співіснуванні, взаємодії та постійному 
діалозі із суспільством, участі у вирішенні най-
гостріших соціальних проблем [3]. Даний підхід 
достатньо повно висвітлює сутність соціальної 
відповідальності як бізнес-концепції, оскільки 
зосереджує увагу на усіх аспектах функціону-
вання компанії.

Згідно стандарту ІSO-26000 основними нор-
мами соціальної відповідальності для бізнес-
суб’єктів є: підзвітність, прозорість, етична по-
ведінка, взаємодія з зацікавленими сторонами, 
дотримання національних та міжнародних пра-
вових норм та повага до прав людини [3].

Принцип прозорості передбачає чесну та від-
криту позицію корпорації під час взаємодії з 
працівниками, споживачами, партнерами, конку-
рентами. Інформація повинна надаватися у зро-
зумілій формі та у обсязі, що не дозволяє зро-
бити неоднозначні висновки з отриманих даних. 
Прозорість, яка означає, що організації слід бути 
прозорою в її рішеннях і діяльності, які вплива-
ють на інших [2].

Що стосується етичної поведінки, то корпора-
ція повинна приймати і застосовувати стандарти 
етичної поведінки, які якнайповніше відповіда-
ють її призначенню і сфері її діяльності. Необ-
хідно розвивати структуру управління так, щоб 
вона сприяла поширенню принципів етичної по-
ведінки, як усередині організації, так і в процесі 
взаємодії з іншими. Організації слід поважати, 
розглядати інтереси її зацікавлених сторін та 
всемірно взаємодіяти з ним [2].

У соціально-відповідальному бізнесі застосо-
вують лише такі способи отримання прибутку, 
які не шкодять природі, людям та суспільству в 
цілому та в якому наявні наступні компанії:

– компанії – відповідального виробника, які 
виробляють якісну та корисну продукцію, не за-
вищують ціни, надають достовірну інформацію 
споживачам, дотримуються норм екологічного 
права, дбають про навколишнє середовище, під 
час виробництва використовують новітні техно-
логії з метою зниження негативного впливу на 
довкілля, ліквідують шкідливі відходи, запобіга-
ють їх викидам;

– компанії – відповідального роботодавця, які 
працюють згідно норм чинного трудового права, 
дбають про умови праці та соціальний статус 
працівників;

– компанії – відповідального учасника соці-
альних відносин, які приймають участь у ство-
ренні благополуччя суспільства, а саме: під-
тримання сиріт, інвалідів та інших соціально 
вразливих груп населення, розвивають духо-
вність, освіту, науку, культуру, сприяють розви-
тку регіону у якому знаходяться;

– підприємства – відповідального учасника 
економічних і політичних відносин з державою, 
які чесно сплачують податки та внески на со-
ціальне страхування, працюють згідно чинного 
законодавства, не приймають участь у корупції, 
ефективно працюють без пільг і дотацій від дер-
жави, забезпечують прозорість корпоративних, 
підтримують законність, незалежне правосуддя 
й політичну конкуренцію;
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– підприємства – відповідального ділового 
партнера, які працюють з партнерами вико-
нуючи всі умови договорів, угод і професійних 
стандартів діяльності, фінансової відповідаль-
ності, ведуть прозору фінансову звітність, за-
ймаються благодійністю та мають стабільну ре-
путацію [4]. 

Необхідно звернути увагу також на принцип 
дотримання правових норм. Корпорація має до-
держуватися норм національного та міжнародно-
го законодавства, оскільки це є дуже важливим 
для сталого розвитку і добробуту суспільства в 
усіх країнах світу.

Одним з вагомих принципів соціальної від-
повідальності є також дотримання прав і сво-
бод людини як у стосунках з працівниками 
підприємства, так і при задоволення інтересів 
споживачів.

Керівники більше 180 американським компа-
ній, що входять в групу Business Roundtable, в 
серпні 2019 року підписали спільну «заяву про 
призначення корпорацій». Її основна ідея полягає 
в тому, що компанії повинні не тільки задоволь-
няти інтереси своїх інвесторів, але і працювати 
над створенням «економіки, що служить усім 
американцям» [5].

Документ підписали, зокрема, глава Amazon 
і найбагатша людина планети Джефф Безос, ви-
конавчий директор найбільшої в світі авіакомпа-
нії American Airlines Даг Паркер і керівник най-
більшого банку США JPMorgan Chase Джеймс 
Даймон та ін. [5].

Автори заяви нагадали, що «Принципи корпо-
ративного управління» Business Roundtable були 
опубліковані у 1978 році. При цьому у всіх вер-
сіях документа, починаючи з 1997 року говори-
лося, що корпорації в першу чергу існують, щоб 
служити їх акціонерам. Однак це твердження не 
відповідає тому, як бачать ситуацію глави ком-
паній, які підписали оновлений документ.

Тепер в ньому також йдеться про необхід-
ність «перевершувати очікування» клієнтів і 
бути їм корисними; про інвестиції в співробітни-
ків, їх освіту і перепідготовку; про чесну і етич-
ну роботу з іншими компаніями, в незалежності 
від розмірів компаній; про підтримку спільнот та 
громад, в яких працюють компанії, та захист на-
вколишнього середовища. Пункт про важливість 
збільшення акціонерної вартості компаній в но-
вому списку значиться останнім [5].

«Великі компанії інвестують в співробітни-
ків і місцеві спільноти, тому що знають, що це 
єдиний шлях до довгострокового успіху», – на-
писав у заяві Джеймс Даймон. Він підкреслив, 
що «американська мрія жива, але зношується», 
а прірва між багатими і бідними в США зростає 
все більше.

На думку міжнародного інформаційного агент-
ства Reuters, заява може зіграти важливу роль. 
Минулий прийнятий групою постулат про важ-
ливість акціонерів вплинув на роботу найбільших 
компаній, нагадала агентству викладач Школи 
управління Слоуна при Массачусетському тех-
нологічному інституті Барбара Дайер. «Якщо вам 
здається, що основна мета – збільшити біржову 

вартість акцій, то ви починаєте урізати будь-які 
витрати, які необгрунтовано високі», – зазначає 
Дайер. У 1980-х в США це призвело до скорочень 
і боротьбі проти профспілок, пише Reuters [5].

Заяву піддала критиці американська неко-
мерційна організація Рада інституційних інвес-
торів. У прес-релізі вона заявила, що «відпові-
дальність перед усіма означає відповідальність ні 
перед ким», а інвестори – та позитивна сила, яка 
змушує компанії сфокусуватися на довгостроко-
вій ефективності [5].

Але слід зазначити, що дотримання усіх ви-
щеперерахованих принципів набуває великого 
значення для компаній, оскільки споживач, оби-
раючи серед значної кількості схожих товарів, 
керується особистими вподобаннями виходячи із 
доступної інформації про імідж компанії. Через 
купівлю повсякденних товарів та послуг «соці-
ально відповідальних» компаній споживач нама-
гається задовольнити потреби у безпеці, збере-
ження довкілля і навіть самовираженні. Також 
слід звернути увагу, що відбувається переорієн-
тація не тільки на збільшення обсягів споживан-
ня продукції та послуг соціально відповідальних 
компаній, але й на підвищення інвестиційно-
го попиту на акції таких компаній. Зокрема, як 
свідчать результати опитування вподобань ін-
дивідуальних інвесторів, проведеного міжнарод-
ною інвестиційною компанією Morgan Stanley, 
переважна більшість індивідуальних інвесторів, 
так звані мілленіали, вдвічі більше інвестують у 
соціально відповідальні компанії та споживають 
їх товари, та втричі більше за інших інвесторів 
бажають працювати в таких компаніях [6, с. 5]. 

Висновки. На сьогоднішній день підвищення 
ролі соціальної відповідальності позитивно впли-
ває на економіку, оскільки провідні ТНК направ-
ляють свої ресурси на вирішення глобальних 
проблем тим самим привертаючи увагу світового 
співтовариства щодо їх вирішення. Також слід 
зазначити, що механізм соціальної відповідаль-
ності виконує розподільчу функцію в економіці, 
забезпечуючи перерозподіл коштів найбагатших 
суб’єктів (ТНК) на користь тих соціальних груп, 
які найбільше цього потребують. Одна разом з 
тим, слід зауважити що зараз соціальна від-
повідальність скоріше націлена на боротьбу за 
споживача, аніж реальною концепцією ведення 
бізнесу, спрямованою на підвищення якості між-
народних економічних відносин. 

Підводячи підсумки можна сказати, що сьо-
годні соціальна відповідальність є ключовою 
концепцією розвитку міжнародного бізнесу. Ха-
рактерними рисами ТНК у всьому світі є: дотри-
мання норм ділової етики, норм законодавства, 
повага до прав людини, екологізація виробничих 
процесів та участь у вирішення гострих глобаль-
них процесах. Це обумовлено тим, що споживач 
купуючи товар або послугу прагне задовольнити 
не лише базові, але і ієрархічно вищі потреби. 
Але слід зазначити, що соціальна відповідаль-
ність переважно поширена у частині інтересів 
працівників та споживачів в той самий час як 
недотримання норм бізнес-поведінки все ще за-
лишається нормою конкуренції між ТНК.
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КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТНК

Аннотация
В статье проанализирована социальная ответственность как экономическая категория, раскрыты основные принци-
пы ее реализации. Корпорации столкнулись с тем, что рынок перенасыщен однотипными товарами и услугами, по-
этому приходится искать дополнительные пути для сохранения потребителей. В связи с этим роль корпоративной 
социальной ответственности в развитии ТНК растет, поскольку с ее помощью у покупателя появляется возможность 
удовлетворять не только базовые, но и иерархически высшие потребности (социализация, помощь окружающей среде, 
самовыражение и т.д.). В результате активизации социальной ответственности компаний, растет уровень социальной 
защищенности населения и осуществляется перераспределение средств от крупнейших субъектов мирового хозяй-
ства (ТНК) к наиболее уязвимым социальным группам.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, транснациональная корпорация, международная конку-
рентоспособность, потребности, потребитель.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
AS THE FOUNDATION OF TNC’S DEVELOPMENT

Summary
In the article social responsibility as an economic category is analyzed, the basic principles of its implementation are 
revealed. Corporations are faced with the fact that the market is oversaturated with the same goods and services, so it 
should be look for additional ways for keeping the consumers. According to this the role of corporate social responsibility 
in the development of TNCs is increasing, since with its help the buyer has the opportunity to satisfy not only basic, 
but also hierarchically higher needs (socialization, environmental assistance, self-expression, etc.). As the result of the 
intensification of corporate social responsibility, the level of social protection of the population is growing and funds are 
being redistributed from the largest entities of the global economy (TNCs) to the most vulnerable social groups.
Key words: corporate social responsibility, transnational corporation, international competitiveness, needs, consumer.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Розроблено та обґрунтовано теоретичні та практичні засади розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 
як одного з основних напрямів відродження аграрного сектора національної економіки. Визначено і теоретично обґрун-
товано економічну роль і соціальну місію сільськогосподарської кооперації; висвітлено взаємодію різних видів коопе-
рації; розроблено методологічні засади стратегії розвитку кооперації як напряму структурних перетворень аграрного 
сектора національної економіки; запропоновано можливості вирішення наукової проблеми забезпечення ефективної 
діяльності кооперації, розвинуто стратегічне бачення формування кооперативного сектора в АПК. Встановлено, що 
масштаби і темпи формування кооперативного сектора економіки залежать від розвитку системи кооперативів, го-
ловним чином: сільськогосподарських, споживчих, кредитних і соціального обслуговування. Стратегічний розвиток 
кооперативного сектора повинен базуватися на науково обґрунтованих підходах і бути реалізованим еволюційно, 
комплексно і узгоджено з іншими секторами багатоукладної економіки. 
Ключові слова: кооперація, кооператив, кооперативний сектор, організаційна форма господарювання, добровільне 
об’єднання, агропромисловий комплекс.

Постановка проблеми. Формування ринкової 
економічної системи в Україні зумовлює потребу 
в розвитку кооперативних відносин як важли-
вої складової здійснення аграрних перетворень. 
Своєрідним каталізатором розвитку кооператив-
ного руху в Україні стали Закони України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» (1997 р.) та 
«Про кооперацію» (2003 р.), а також Укази Пре-
зидента України «Про формування і реформу-
вання аграрного ринку» від 6 червня 2000 р. і 
«Про заходи щодо розвитку кооперативного руху 
та посилення його ролі в реформуванні економі-
ки України на ринкових засадах» від 19 грудня 
2000 р., ряд інших нормативноправових актів.

Законодавчонормативне забезпечення спря-
мовано на формування інфраструктури аграр-
ного ринку, створення умов для надійного ре-
сурсного забезпечення вироб ництва і реалізації 
сільськогосподарської продукції, дієвого конку-
рентного підприємницького середовища в аграр-
ному секторі економіки.

Сільськогосподарська кооперація – це явище 
в житті людей, де соціальна і економічна сторони 
є взаємозалежними і взаємодоповнюючими. Дво-
їста сутність кооперації визначається певними 
характерними ознаками. З одного боку, коопера-
ція характеризується як загальна форма орга-
нізації праці, а з іншого – як специфічна форма 
організації суспільного виробництва. В літера-
турі переважає точка зору на кооператив як на 
організаційну форму господарювання, добровіль-
не об’єднання людей або організацій, що мають 
спільні економічні інтереси і співпрацюють з ме-
тою їх досягнення.

Проблеми розвитку сільськогосподарської ко-
операції досліджуються вченими протягом три-
валого часу. Вони перебували у сфері наукових 
інтересів таких відомих зарубіжних і україн-
ських вчених, як О. Анциферова, М. Туган-Ба-
рановського, Ф. Райффайзена, О. Чаянова та 
сучасних вітчизняних економістів – В. Гончарен-
ка, В. Зіновчука, М. Маліка, Л. Молдаван, П. Са-
блука, Ф. Горбоноса, Ю. Губені, П. Канінського, 
О. Крисального, М. Маліка, В. Месель-Веселя-
ка, А. Пантелеймоненка, І. Червен, Г. Черевка 

та ін. Окремі питання організації та діяльності 
сільськогосподарських виробничих кооперативів 
відображають публікації М.І. Кисіля, К.М. Мель-
ник, О.В. Ролінського та інших. Сучасні дослід-
ники, спираючись на фундаментальні принципи 
кооперації і розвиваючи їх відносно теперішніх 
умов, обґрунтували концептуальні підходи і на-
прями відродження кооперації.

Виходячи з важливості проведених вітчизня-
ними науковцями досліджень, слід зауважити, 
що наявні праці ще не в повній мірі розкрива-
ють економічну природу, показують особливості 
функціонування та перспективи розвитку сіль-
ськогосподарських кооперативів. Гострими зали-
шаються проблеми, особливо на пореформеному 
етапі, пов’язані з обґрунтуванням ефективних 
моделей кооперативних утворень. Ці обставини й 
обумовили мету даного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
крити економічну природу кооперації в аграр-
ному секторі економіки, специфіку її розвитку 
у країнах високого рівня розвитку економіки і 
запропонувати напрямирозвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів. Основою 
методичного інструментарію даного дослідження 
стали методи економічного та історичного ана-
лізу і синтезу, що застосовуються для найбільш 
ефективної реалізації поставленої мети. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кооперативний рух в агропромисловому комп-
лексі перетворює кооперацію в розгалужену сис-
тему, органічно ув'язуючи в єдине ціле всі форми 
багатоукладної економіки аграрного сектора. При 
розробці перспективних моделей кооперативів 
важливо мати на увазі, що на сучасному етапі 
характерною рисою кооперації є широкий розви-
ток таких її форм, до яких відносяться коопера-
тивні колективи сільськогосподарських та інших 
підприємств.

Розвиток і функціонування різноманітних мо-
делей кооперативних формувань припускає їхню 
взаємодію з іншими формами господарювання в 
рамках території. У цьому зв'язку при розробці 
перспективних моделей кооперативів принципо-
ве значення має необхідність передбачення мож-
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ливих варіантів узгодженої взаємодії цих форм, 
виділення серед них основних виробничих ланок 
для забезпечення ефективної стратегії розвитку 
багатоукладної економіки. Відповідно до цього 
розробка моделі кооперативу та її функціону-
вання потребує системного підходу, дотримання 
таких принципів [2, c. 34]: 

1) максимально відповідати запитам ринку по 
асортименту, якості, кількості на продовольчі то-
вари й послуги, забезпечуючи при цьому їхню 
конкурентоспроможність; 

2) найбільш раціональне використання біо-
кліматичного й економічного потенціалу даного 
регіону; 

3) забезпечення пропорційності, узгодженості, 
оптимальності, взаємопов'язаності блоків моделі 
кооперативу при раціональному сполученні голо-
вних і допоміжних елементів.

Для соціально-економічної оцінки моделі коо-
перативу доцільно розглядати показники ефек-
тивності використання: 

1) земельних ресурсів (показник маси прибут-
ку, отриманий у розрахунку на одиницю земель-
ної площі, рівень сукупної рентабельності по ко-
оперативу в цілому й видам продукції); 

2) основних виробничих фондів (фондовідда-
ча, фондорентабельність, фондоємність); 

3) робочої сили (показник маси прибутку в 
розрахунку на одного середньорічного праців-
ника кожної галузі, на одиницю робочого часу, 
витраченого при виробництві певного виду 
продукції); 

4) виробничих витрат (показник маси прибут-
ку на виробничу собівартість); 

5) соціальний і екологічний аспекти ефектив-
ності (рівень реального доходу членів коопера-
тиву, ріст рівня соціальної інфраструктури, еко-
логічний стан сільськогосподарської продукції, 
ступінь захисту сільськогосподарських угідь від 
ерозії тощо) [5].

Узагальнюючи досвід розвинених країн світу, 
зазначимо, що основними перевагами об’єднання 
сільгосптоваровиробників у кооперативи є: 

1. Окремий виробник не в змозі впливати на 
рівень цін як закупівлі, так і реалізації виробле-
ної продукції переробним підприємствам. Група 
фермерів (союз або кооператив) розглядається 
як єдина потужна організація, яка здатна заку-
повувати значні обсяги товарів та послуг та реа-
лізовувати великі обсяги продукції. 

2. Значна перевага кооперативних об’єднань 
полягає в можливості обміну досвідом між фер-
мерами щодо ефективності ведення сільськогос-
подарської діяльності, а також бажання працюва-
ти як частина об’єднання, групи, а не самостійно.

3. За рахунок об’єднання зусиль фермерів 
у єдиній організації, а також існування пере-
ваг щодо закупівлі сировини та реалізації про-
дукції зростає рівень дохідності виробництва, а 
одержаний при цьому прибуток розподіляється 
рівномірно між кожним учасником кооперативу. 
При цьому в кооперативному об’єднанні запро-
ваджується уніфіковане ведення бухгалтерсько-
го обліку, а також єдина система розрахунку 
калькуляції виробництва продукції, що знижує 
її собівартість за рахунок зменшення в цілому на 
підприємстві вартості постійних витрат [3]. 

4. Об’єднавшись у кооперативи, фермери ма-
ють можливість нарощувати виробництво за ра-
хунок одержання кредиту на власний розвиток, 
а також за рахунок можливості використання 
засобів виробництва, орендованих у інших членів 
кооперативу [6; 7]. 

6. Офіційно зареєстровані кооперативні об’єд-
нання мають можливість одержувати пільговий 
кредит на здійснення інвестицій у сільськогоспо-
дарське виробництво, переробку продукції, на-
дання виробничих послуг. 

7. Кооператив може отримати звільнення від 
податків або зниження податкової ставки на бу-
дівництво нових, а також реконструкцію діючих 
споруд, модернізацію матеріально-технічної 
бази, які використовуються в межах діяльності, 
що визначена статутом підприємства на строк до 
5 років з дати внесення кооперативу до держав-
ного реєстру груп виробників сільськогосподар-
ської продукції [11]. 

8. Офіційно зареєстровані кооперативи як 
групи виробників, а також безпосередньо фер-
мери-члени об’єднання можуть одержувати як 
матеріально-технічну, так і організаційно-інфор-
маційну підтримку від держави [9]. Ця підтрим-
ка включає професійні тренінги, модернізацію 
ферм, сертифікацію продукції щодо вимог сис-
тем якості харчової продукції, інформаційну ді-
яльність та діяльність з просування товарів на 
ринок, економічну, юридичну підтримку та до-
радництво для фермерів, диверсифікацію еко-
номічної діяльності в напрямі розвитку зеленого 
туризму тощо. 

Зміни, які відбуваються в суспільстві, викли-
кали різноманіття не тільки кооперативних під-
приємств, а й форм організації виробництва на 
районному рівні. При створенні районного коо-
перативного агропромислового союзу з'являється 
можливість найбільш повно розкрити та викорис-
тати переваги кооперації, активізувати виробни-
чу й економічну діяльність [8, c. 126]. В основі 
діяльності районного агропромислового коопера-
тивного союзу лежить самоокупність і фінансова 
самостійність. Звідси витікає і наступна особли-
вість, яка полягає в тому, що кооператив, союз 
кооперативів чи інше кооперативне формування 
покликані отримувати прибуток і забезпечувати 
ведення розширеного виробництва за рахунок 
власних фінансових та інших ресурсів. Якщо ж 
кооператив не в змозі здійснити це, то він може 
стати на шлях розорення й банкрутства.

Такий підхід спонукає членів-пайовиків коо-
перативу шукати найбільш вигідні шляхи й ва-
ріанти вирішення завдань виробничо-фінансової 
діяльності. Це і більш досконалі економічні про-
гресивні технології, машини, механізми, більш 
високопродуктивні тварини та більш високовро-
жайні сорти сільськогосподарських культур, а 
також ряд інших факторів, що сприяють і забез-
печують прибуткове ведення господарської ді-
яльності кооперативного формування будь-якого 
рівня незалежно від напряму діяльності [4, c. 24].

У результаті проведених досліджень виявлені 
сутнісні аспекти взаємодій споживчої кооперації 
з особистими господарствами населення: 

1. Збутові кооперативи закуповують у насе-
лення лише ту сільськогосподарську продукцію, 
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яку в подальшому зможуть реалізувати кінце-
вому споживачеві за цінами, що відшкодовують 
витрати. 

2. Рівень закупівельних цін часто диктується 
переробними підприємствами, які є монополіста-
ми на локальному ринку. Органи влади також чи-
нять тиск на процес ціноутворення, намагаючись 
хоча б частково регулювати ціни на споживчому 
ринку, щоб продукти харчування були доступ-
ними для малозабезпечених верств населення. 
Однак низька закупівельна ціна не забезпечує 
зниження роздрібних цін на продовольчі товари, 
а закупівля сільськогосподарської продукції час-
то є нерентабельними для споживчої кооперації. 
Частка вартості сировини у структурі роздріб-
них цін на борошно пшеничне вищого гатунку 
становить 34,4%, витрати на виробництво – 10%, 
а оборот сфери обігу – 47,7%. Ще більш складна 
ситуація з ціноутворенням і розподілом доходу 
при виробництві та продажу олії соняшнико-
вої: вартість сировини становить 28,4%, а оборот 
сфери обігу – 53,6% [5; 8].

3. Закупівельні ціни на сільськогосподарську 
продукцію та система розрахунків за здану про-
дукцію не вигідні для населення, тому в ОСГ ско-
рочується виробництво продукції, зменшується 
поголів'я великої рогатої худоби. 

4. У зв'язку з нестабільністю економічної си-
туації на ринку продовольства і сільськогоспо-
дарської сировини закупівлі продукції у насе-
лення не можуть розвиватися за договорами з 
ОСГ на тривалу перспективу. 

5. Для споживчої кооперації у багатьох випад-
ках більш вигідними є закупівлі сільськогоспо-
дарської продукції, переважно плодів і ягід, не 
у населення, а у фермерів, великих сільськогос-
подарських підприємств, оптових організацій, а 
також на сільськогосподарських ринках. 

6. Взаємодія заготівельних кооперативів із 
переробними підприємствами, а також з підпри-
ємствами роз дрібної, оптової торгівлі та громад-
ського харчування на довготривалій договірній 
основі також відчутно впливає на розвиток за-
готівельної діяльності. 

7. Податковий тиск, зокрема справляння ПДВ 
з вартості заготовленої сільськогосподарської 
продукції через мережу заготівельних пунктів 
сільської споживчої кооперації, та відсутність 
пільгових відсотків на банківські кредити уне-
можливлюють здійснення основної діяльності 
установ споживчої кооперації. Вирішення бага-
тьох проблем економічного життя в умовах рин-
кової економіки може бути забезпечено актив-
ним стимулюванням ринкових відносин. 

Провідна роль у цьому процесі об'єктивно на-
лежить спільним підприємницьким структурам, 
які сполучають різні види власності та включа-
ють учасників сфер економіки.

Успіх проведення економічних реформ у су-
часних умовах необхідно оцінювати передусім за 
подоланням спаду й нарощуванням виробництва 
продукції, покращенням роботи товаровиробни-
ків, які є основним суб'єктом функціонування 
ринкової економіки. Вирішення цього завдання 

повинно здійснюватися на основі тих форм, які 
зможуть забезпечити нормалізацію ринку про-
довольства й умови самофінансування [6].

У результаті проведеного дослідження вста-
новлено, що ефективність діяльності коопера-
тивних формувань залежить від загальної со-
ціально-економічної ситуації в регіоні, рішень 
адміністративних органів, можливостей під-
приємства, залучення інвестицій і інших умов. 
Передусім, це регулювання ринку, координація 
підприємницької діяльності підприємств і орга-
нізацій у районі, області чи міжрегіональному 
рівні. Це особливо важливо в сучасних умовах, 
коли органи державної влади не мають права 
втручатись у господарську діяльність суб'єктів 
ринку. З іншого боку, важливе значення має 
вплив самих формувань на ці процеси. Дуже 
важлива взаємодія державних органів влади з 
підприємствами й організаціями АПК на осно-
ві галузевих союзів, асоціацій і некомерційних 
партнерств [10].

Висновки з проведеного дослідження. Вра-
ховуючи масштабність і складність стратегіч-
них цілей сільськогосподарської кооперації, 
її розвиток здійснюватиметься в три етапи: 
на першому – необхідно сформувати первин-
ні кооперативи, на другому – забезпечити ма-
сове створення територіальних та галузевих 
об’єднань кооперативів, на третьому завершити 
формування кооперативної системи загально-
національного масштабу.

Виходячи з цього, виникає необхідність роз-
робки заходів щодо створення ефективних умов 
для розвитку сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів як невід’ємної складової 
агропромислового комплексу України. Ми про-
понуємо основними напрямами розвитку сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
визначити наступні: 

– всебічна інформаційна підтримка сільсько-
господарського кооперативного руху з боку дер-
жави; 

– удосконалення кооперативної законодавчої 
бази, втілення у ній кращого світового досвіду; 

– сприяння та державна підтримка вітчиз-
няних інтеграційних процесів щодо формування 
інститутів громадянського суспільства у сфері 
сільськогосподарської кооперації;

– посилення співпраці сільськогосподарських 
кооперативів з вищими навчальними закладами; 

– сприяння розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації шляхом послаблення 
податкового тиску;

– посилення конкурентоспроможності вітчиз-
няних обслуговуючих кооперативів за рахунок 
покращання якості продукції;

– розвиток міжнародного досвіду співробітни-
цтва товаровиробників у сфері сільськогосподар-
ської кооперації;

– залучення широкого кола соціально ак-
тивних громадян до процесу розвитку сільсько-
господарської кооперації шляхом економічної 
участі та популяризації кооперативної ідеї само-
допомоги. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ

Аннотация
Разработаны и обоснованы теоретические и практические основы развития сельскохозяйственной обслуживающей 
кооперации как одного из основных направлений возрождения аграрного сектора национальной экономики. Опре-
делены и теоретически обоснованы экономическую роль и социальную миссию сельскохозяйственной кооперации; 
освещены взаимодействие различных видов кооперации; разработаны методологические основы стратегии развития 
кооперации как направления структурных преобразований аграрного сектора национальной экономики; предложено 
возможности решения научной проблемы обеспечения эффективной деятельности кооперации, развито стратегиче-
ское видение формирования кооперативного сектора в АПК. Установлено, что масштабы и темпы формирования коо-
перативного сектора экономики зависят от развития системы кооперативов, главным образом: сельскохозяйственных, 
потребительских, кредитных и социального обслуживания. Стратегическое развитие кооперативного сектора должен 
базироваться на научно обоснованных подходах и реализуемости эволюционно, комплексно и согласованно с другими 
секторами многоукладной экономики.
Ключевые слова: кооператив, кооперация, кооперативный сектор, организационная форма управления, добровольное 
объединение, агропромышленный комплекс.
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THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN UKRAINE

Summary
The theoretical and practical bases for the development of agricultural service cooperatives as one of the main directions 
of revival of the agrarian sector of the national economy have been developed and substantiated. The economic role and 
social mission of the agricultural cooperative have been defined and theoretically substantiated; the interaction of different 
types of cooperation is highlighted; methodological foundations of the strategy of cooperation development as a direction 
of structural transformations of the agrarian sector of the national economy have been developed; Possibilities of solving 
the scientific problem of ensuring the effective activity of the cooperative are offered, the strategic vision of the formation 
of the cooperative sector in the agroindustrial complex is developed. It is established that the scale and pace of formation 
of the cooperative sector of the economy depend on the development of the system of cooperatives, mainly: agricultural, 
consumer, credit and social services. The strategic development of the cooperative sector must be based on scientifically 
sound approaches and be implemented in an evolutionary, integrated and consistent manner with other sectors of the 
multifaceted economy.
Key words: cooperative, cooperative, cooperative sector, organizational form of management, voluntary association, agro-
industrial complex.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОШИРЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ТА ТІНЬОВОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ В УКРАЇНІ

У статті виокремлено чинники, що формують тіньову зайнятість. Проаналізовано основні причини нарощення тіньової 
зайнятості в Україні. Визначено, що одним із факторів зростання тіньової зайнятості є існування нетипових для офі-
ційного сектору економіки видів праці, які сформувалися завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 
Це стало гіпотезою для аналізу залежності між показниками обсягів реалізованих інтернет-послуг та тіньовою зайня-
тістю. Було проведено емпіричну роботу і виявлено, що обидві змінні позитивно пов’язані.
Ключові слова: тіньова зайнятість, тіньовий ринок праці, незадекларована трудова діяльність, інформаційно-комуні-
каційні технології.

Постановка проблеми. Формування тіньових 
економічних відносин є характерним процесом у 
будь-яких економічних системах на певних ета-
пах їх становлення та розвитку. Окрім негатив-
них ефектів вони формують позитивні соціаль-
но-економічні драйвери для розвитку економіки. 
Щодо тіньової зайнятості, то в умовах трансфор-
мації економічної системи саме вона дає змогу 
пом’якшити розрив між попитом та пропозицією 
на ринку праці та зберегти трудовий потенціал 
[7]. Проте, якщо формальний сектор не стає при-
вабливішим порівняно із неформальним, то від-
бувається нарощення тіньової зайнятості. Проте, 
критичне нарощування її масштабів в Україні 
чинить зворотний: негативний ефект. Зважаю-
чи на те, що тіньова економіка на ринку праці 
є одним із елементів тіньової економіки країни 
тому її зростання формує загрози для еконо-
мічної і національної безпеки держави. Так, за 
даними Державної статистичної служби Укра-
їни у 2018 р. кількість неформально зайнятого 
населення в Україні становить 3541,3 тис. осіб, 
що складає близько 20% зайнятого населення 
України [1]. Статистичні обстеження, які про-
водилися за методологією МОП свідчать про те, 
що в Україні кожен третій працівник, задіяний 
повністю або частково на тіньовому ринку праці 
[2]. Саме тому, важливим є дослідження причин 
зростання тіньової зайнятості в Україні, як одні-
єї із загроз для економічної безпеки країни.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні взаємозв’язку між по-
ширенням інформаційних технологій та тіньовою 
зайнятістю в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ті-
ньовий ринок праці є феноменом, який існує не 
лише в Україні, а й в усіх країнах світу є осно-
вою тіньової економіки. Саме із трудових ресур-
сів залучених до тіньових відносин переважно і 
формується тіньова економіка країни. Феномен 
тіньової зайнятості та складність її обчислення 
полягає не лише у тому, що вона існує поза меж-
ами офіційної статистики, а й тому, що незаде-

кларована праця може приймати різні форми. 
Так, дослідження проведені МОП [2] сепарува-
ли тіньову зайнятість на наступні групи: 1) не-
формальна зайнятість у формальному секторі; 
2) зайнятість у тіньовому секторі; 3) невідповід-
ність між декларованою і фактичною оплатою 
праці: заробітна палата «в конверті»; 4) підміна 
фактичних трудових правовідносин частково де-
кларованими: укладання цивільно-правових чи 
господарських договорів, 5) вторинна зайнятість 
у формальному або неформальному секторі еко-
номіки; 6) специфічна зайнятість, яка в умовах 
розвитку «мережевого підприємства» чи підпри-
ємництва на основі соціальних мереж спричиняє 
подальше скорочення формальної зайнятості і 
розширює діапазон тіньової зайнятості; (7) реє-
страція найманих працівників фізичними особа-
ми підприємцями; (8) використання дистанційних 
та аутсорсингових механізмів для приховування 
найманої праці.

У розрізі видів діяльності, найбільший попит 
впродовж останніх років мали неформальні по-
слуги з ремонту житла (їх придбали 29% респон-
дентів), ремонту автомобілів (12%), прибирання 
житла (15%), приготування їжі (12%), догляду за 
дітьми та хворими (11%), сільське господарство 
та садівництво (10%) [3].

У результаті аналізу наукових джерел визна-
чено, що до основних причин нарощення тіньової 
зайнятості експерти відносять наступні (табл. 1).

Опитування, що проводяться серед працівни-
ків тіньового сектору економіки [9] показали, що 
індивідуальною мотивацією участі у незадекла-
рованій трудовій діяльності, є: (1) спільна заці-
кавленість у ній роботодавців і найманих праців-
ників; (2) неможливість знайти постійну роботу; 
(3) надмірна забюрократизованість процедур 
офіційного трудового найму та звільнення.

У результаті аналізу наукових джерел [4-7] 
та з урахуванням власних емпіричних дослі-
джень, видно, що на існування тіньової зайня-
тості на ринку праці мають вплив як чинники 
сформовані зі сторони попиту так і чинники, що 
формуються пропозицією. Виділимо основні чин-
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ники поширення тіньової за-
нятості, які формуються зі 
сторони попиту на працю та 
пропозиції (рис. 1).

Стрімкий розвиток ін-
формаційно-комунікаційних 
технологій впродовж остан-
нього десятиліття чинив сут-
тєвий вплив на трансформа-
цію економічних відносин, 
зокрема й на ринок праці. 
Динаміка показників обсягу 
реалізованих інтернет-по-
слуг має стійкий тренд до 
зростання, починаючи із 
2002 р. (рис. 2).

Телекомунікації перетво-
рилися на віртуальну робо-
ту, яка згодом переросла у 
нетипові форми зайнятість. 
Нетипові форми зайнятість, 
в силу особливостей веден-
ня господарської діяльності, 
переважно не обліковується 
та перебувають або повніс-
тю або частково в тіні. Так, 
починаючи з 2002 р. мо-
жемо спостерігати суттєве 
щорічне зростання обсягів 
реалізованих інтернет-по-
слуг, що візуально корелю-
ється із динамікою тіньової 
зайнятості в Україні впро-
довж аналізованого періоду 
(2002-2018 рр.) (рис. 3).

Статистика свідчить, що в 
Україні близько 10% зайня-
тих у нетиповій зайнятості 
працюють вдома та близь-
ко 6% працюють віддалено. 
Нетипові форми зайнятість 
рідше зустрічаються серед 
робітників виробничих під-
приємств, та, частіше, серед 
працівників сфери послуг, 
комерції та робітників, що 
виконують прості види ро-
біт: прибирання, послуги з 
догляду за дітьми та літніми 
людьми, послуги перевезен-
ня тощо.

Загалом виділимо наступ-
ні форми нетипової зайня-
тості: (1) робота на умовах 
неповної зайнятості; (2) ро-
бота за цивільно-трудови-
ми договорами; (3) робота на 
дому; (4) віддалена робота; 
(5) самозайнятість; (6) псев-
до-самозайнятість; (7) тим-
часова агентська робота; 
(8) робота за допомогою соці-
альних мереж; (8) тимчасова 
чи сезонна праця; (9) пози-
кова праця: лізинг персона-
лу, аутстафінг персоналу, 
аутсорсинг персоналу.

Рис. 1. Чинники нарощення тіньової зайнятості на ринку праці  
зі сторони попиту та пропозиції

Рис. 2. Динаміка обсягів реалізованих інтернет-послуг в Україні 
Джерело: за даними Державної служби статистики України

Таблиця 1
Причин нарощення тіньової зайнятості

 

Причини 
нарощення  
тіньової 
зайнятості 

перехід до  нестандартних форм зайнятості та 
вибору гнучких систем оплати праці та обліку часу 
 
зростання індивідуальної зайнятості 
спрощення умов створення транснаціональних 
бізнес-структур та ускладнення моніторингу їх 
фінансової діяльності 
зростання попиту на товари та послуги, споживачі 
яких усвідомлюють, що вони вироблені без 
декларування роботодавцями або найманими 
працівниками відповідних доходів 

 

Чинники що формують тіньову зайнятість зі сторони пропозиції: 
 
 

• підвищення економічної активності економічно неактивного населення; 
• високий рівень зовнішньої та внутрішньої міграціїукраїнців; 
• безробіття; 
•  відсутність відмінностей у соціальному пакеті на формальному і 

неформальному ринках праці; 
•  високі можливості диверсифікації джерел доходів, що дає змогу працювати 

не повний робочий день; 
• надмірна поляризація формального ринку праці 

Чинники що формують тіньову зайнятість зі сторони попиту 

• необхідність зниження витрат; 
• потреба у підвищенні чисельної і функціональної гнучкості зайнятості; 
• швидке реагування на сезонні та інші коливання попиту при одночасному 

контролі витрат; 
• демографічні зрушення в структурі робочої сили; 
• гендерні зрушення в структурі робочої сили. 
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Формування інноваційної економіки лише на-
рощуватиме нетипові форми зайнятості, та за 
прогнозами її рівень у країнах ЄС становитиме 
близько 35% робочого населення у 2020 р. [11].

Проведемо емпіричне дослідження базою для 
якого є припущення, що середній темп розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій, який 
представлений показником обсягів реалізованих 
інтернет-послуг корелює із показником зростан-
ня тіньової зайнятості в Україні. Розрахунки по-

казали, що існує помітна залежність між показ-
никами (коефіцієнт парної кореляції 0,61).

Що дало змогу провести базовий регресійний 
аналіз впливу зростання обсягів реалізованих ін-
тернет-послуг на зростання тіньової зайнятості в 
Україні (рис. 4). Експоненціальна функція регре-
сії резюмує зв’язок між змінною Х (обсягів реа-
лізованих інтернет-послуг) у відповідь на змінну 
У (тіньову зайнятість). Графік показує, що оби-
дві змінні позитивно пов’язані, тому що обидва 

Рис. 3. Динаміка обсягів реалізованих інтернет-послуг в Україні та тіньової зайнятості
Джерело: за даними Державної служби статистики України

Рис. 4. Взаємозв’язок між обсягом реалізованих інтернет-послуг  
та тіньовим ринком праці
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значення зростають одночасно експоненціально. 
Оцінюючи цю залежність можна її вважати при-
йнятною, оскільки більшість точок даних близькі 
до лінії тенденції регресії.

Результати регресійного аналізу узагальнені 
в таблиці 2.

Таблиця 2
Критерій Значення

Коефіцієнт кореляції Пірсона 0,604994409
R-квадрат 0,366018235

За аналізований період значення критерію 
R-квадрат дорівнювало 0,605, що означає, що 
60% коливання тіньової зайнятості пояснюєть-
ся обсягів реалізованих інтернет-послуг. Що на 
нашу думку можна вважати прийнятним зна-
ченням.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
поширення комп'ютерних технологій та Інтерне-
ту сформували умови для розвитку нових форм 
зайнятості, які в силу деформації формального 
сектору економіки зайняли значну частку ринку 
праці України. Саме тому, політика управління 
зайнятістю повинна не лише враховувати роз-
виток даної тенденції, але адаптуватися до змін, 
які відбулися на ринку праці. На нашу думку, 
політика детінізації ринку праці має відбувати-
ся не спираючись на економічні методи, а спря-
мовуватися, перш за все, на усунення основних 
мотивів, які спонукають до поширення тіньової 
зайнятості: можливості отримати вищу або ана-
логічну заробітну плату у офіційному секторі 
економіки, наявності соціальних і компенсацій-
них пакетів, спрощення адміністрування подат-
ків для працівників, що використовують нетипові 
форми зайнятості.
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Аннотация
В статье выделены факторы, формирующие теневую занятость. Проанализированы основные причины наращивания 
теневой занятости в Украине. Определено, что одним из факторов роста теневой занятости является формирование 
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Summary
The article identifies the factors that influence the growth of shadow employment. The main reasons for the increase 
of shadow employment in Ukraine are analyzed. It is determined that one of the factors contributing to the growth of 
shadow employment is the formation of atypical for the official sector of the economy of types of labor. Atypical types 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТРУКТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

Концептуалізація знань щодо стану економічної системи та дієвості ринкових механізмів є підґрунтям для структуро-
ваного аналізу якості реформування внутрішнього ринку. Проаналізовано політико-ідеологічний, політико-економіч-
ний, економічний підходи до визначення дефініції “ринок”, еволюцію досліджень формування, становлення і розвитку 
внутрішнього ринку. В межах теорії економічного зростання детально проаналізовано переваги і недоліки моделей 
розвитку ринків. Для уточнення поняття внутрішнього ринку та його розвитку проаналізовано моделі його класифі-
кації за ключовими ознаками. Запропоновано класифікаційні характеристики, які найповнішою мірою відображають 
особливості функціонування і розвитку внутрішнього ринку та чітко визначає детермінанти його розвитку.
Ключові слова: економічна система, ринкові механізми, ринкова структура, ринкова типологія, економіко-соціальні 
трансформації, конкурентні відносини.

Постановка проблеми. Основою економічного 
та ринкового потенціалу держави є стан розви-
тку її внутрішнього ринку. Внутрішній ринок є 
відображенням структури та стану економічної 
системи країни, розвитку її суспільних відносин 
та соціально-економічних процесів. Основою фор-
мування та розвитку внутрішнього ринку країни 
є поглиблення суспільного поділу праці. В умовах 
ринкової економіки, в якій домінуючими є товар-
но-грошові відносини, суспільний поділ праці та 
його диференціація стимулює подальший ринко-
вий розвиток та активність внутрішньоринкових 
відносин. Внаслідок значних економіко-соціаль-
них трансформацій товарно-грошові відносини 
отримали нові ринкові механізми, що впливає 
на формування сучасного ринкової економіки. 
Ефективне функціонування економічної систе-
ми визначається, насамперед, якістю механіз-
мів ринкових відносин, їх здатністю забезпечи-
ти баланс рівноваги між попитом і пропозицією 
і максимально мобілізувати внутрішні ресурси 
держави. Концептуалізація знань щодо стану 

економічної системи та дієвості ринкових меха-
нізмів є підґрунтям для структурованого аналізу 
якості реформування внутрішнього ринку Укра-
їни, що обумовлює необхідність деталізованого 
розкриття ряду понять і концептуальних засад 
функціонування ринкового господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням засад формування та розвитку 
внутрішнього ринку країни присвячено числен-
ні праці видатних зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Так, В. Точилін визначив внутрішній 
ринок країни як систему відносин у сфері товар-
ного обміну, купівлі-продажу товарів та послуг 
із їх просуванням від виробника до споживача в 
межах кордонів певної країни [25, с. 5]. Зазначи-
мо, що таке визначення внутрішнього ринку над-
то звужує його до рівня маркетингових каналів 
просування та збуту продукції, що не відобра-
жає комплексності та масштабності процесів, які 
відбуваються на внутрішньому ринку держави. 

В. Бодров, Н. Балдич, В. Гусєв досліджува-
ли поняття внутрішнього ринку, акцентуючи 
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увагу на засадах системності в розвитку та 
функціонуванні внутрішнього ринку, визначив-
ши його як систему суспільно-економічних від-
носин та взаємопов’язаних інституцій в сфері 
товарно-грошового обігу, що опосередковують 
взаємовідносини між продавцями та покупця-
ми в межах ринку певної країни [1, с. 12]. Та-
кий підхід до розуміння сутності внутрішньо-
го ринку, виокремлює, розкриває системність 
цього поняття, внаслідок визначення основних 
структурних контрагентів ринку в особі про-
давців та покупців та характеру взаємозв’язків 
та взаємодії між ними, що підтверджує наяв-
ність ознак системності, ринкової взаємодії, як 
системи закритого типу – всередині країни, 
так, водночас, і відкритого типу при взаємодії 
внутрішнього ринку із контрагентами зовнішніх 
економічних ринків. 

Значна кількість теоретичних визначень по-
няття “внутрішнього ринку” представлена у 
економічних словниках та енциклопедіях. Так, 
Б. Райзберг [22, с. 11] зазначив, що внутрішній 
ринок окреслюється та визначається межами 
країни; О. Юнін визначив внутрішній ринок як 
сферу обігу товарів у межах держави [28, с. 87]; 
аналогічне визначення дав А. Загородній, визна-
чивши внутрішній ринок як ринок, що діє всере-
дині країни [5, с. 115]; С. Мочерний визначив вну-
трішній ринок як продукт суспільної праці та як 
систему обміну товарами, послугами й фінанса-
ми між виробниками та споживачами [3, с. 251]; 
В. Коноплінський та Г. Філіна [10, с. 392] визна-
чили внутрішній ринок як товарообіг окреслений 
рамками державного кордону. У праці З. Живко 
внутрішній ринок країни визначено як товаро-
обіг, обмежений рамками державного кордону 
[4, с. 299]; В. Коломойцев характеризує внутріш-
ній ринок як сукупність економічних відносин у 
сфері реалізації продукції, обмежену державни-
ми кордонами [9, с. 272]. 

Найбільш комплексне осмислення та розумін-
ня поняття внутрішнього ринку надав у моно-
графії “Внутрішній ринок споживчих товарів: 
теорія розвитку та регулювання” В. Лагутін, що 
визначив внутрішній ринок як цілісну систему 
соціально-економічних відносин між покупця-
ми, продавцями та посередниками, пов’язану із 
рухом товарних та фінансових потоків в межах 
певної визначеної території із метою забезпечен-
ня потреб суб’єктів ринку у придбанні товарів та 
послуг [12, с. 55]. 

О. Михайленко у своїх дослідженнях розгля-
дав внутрішній ринок як механізм, завдяки яко-
му підприємства резиденти задовольняють по-
треби суб’єктів ринку, що знаходяться на певній 
окресленій території [16, с. 38]. Наведене визна-
чення значною мірою обмежує розуміння вну-
трішнього ринку, акцентуючи на участі у еконо-
мічних відносинах лише підприємств резидентів 
країни, і не відображає того впливу та значення, 
яке мають імпортні потоки сировини та виготов-
леної продукції іноземного виробництва (нере-
зидентів) на стан та розвиток економіки країни 
і відповідно стан її внутрішнього ринку як під-
приємств-споживачів імпортованої сировини, так 
і кінцевих споживачів продукції на споживчому 
ринку країни. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в прицільному аналізі та узагальнен-
ні теоретичних і прикладних аспектів вивчення 
сутності внутрішнього ринку, концептуальних 
засад його функціонування та ознак класифіка-
ційного структурування.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
галом, основними завданнями дослідження сут-
ності внутрішнього ринку є дослідження еволю-
ціонування економічної теорії його формування 
та розвитку, визначення передумов формуван-
ня поняття “ринок” та “внутрішній ринок”, до-
слідження ролі внутрішнього ринку в загальній 
ринковій структурі та ринковій типології, визна-
чення основних критеріїв класифікації внутріш-
нього ринку, дослідження структури та детер-
мінант розвитку внутрішнього ринку. Еволюція 
досліджень формування, становлення і розвитку 
внутрішнього ринку налічує п’ять основних ета-
пів, що представлені та описані на рис. 1. 

Першими дослідниками, що стояли у вито-
ків науки та формували підґрунтя сучасної еко-
номічної теорії в дослідженнях внутрішнього 
ринку були: А. Сміт, Л. Вальрас, А. Маршалл, 
А Пігу, А. Курно та інші. Аналіз наукових до-
робок у царині вивчення внутрішнього ринку 
показує, що сутність цієї економічної категорії 
досліджувалась з позицій різних теорій еконо-
мічного розвитку. 

Зокрема, класичний підхід зосереджувався 
в основному на товарообмінних операціях і ці-
нах, які розглядались в якості основних об’єктів 
ринку [27]. За теорією А. Сміта, ринок є фор-
мою організації економічної діяльності людей, а 
керує ринками “невидима рука” ринкової ціни, 
формується через механізм ринкової конкурен-
ції [24, с. 24]. В його працях окреслені засади еко-
номічної теорії, що набули продовження у дослі-
дженнях науковців неокласиків.

Паралельно з класичним підходом розвиток 
отримав і марксистський, в межах якого дослі-
джувались теорії простого і розширеного відтво-
рення капіталу. Однак цей підхід, що ґрунтувався 
на акцентуванні експлуататорських характерис-
тик ринків використовувався лише у країнах со-
ціалістичного устрою і сьогодні не є актуальним. 

Представники неокласичної теорії А. Мар-
шал, В. Паретто, Р. Солоу акцентували увагу 
на функціональних зв’язках між структурни-
ми елементами ринку, приділяючи увагу таким 
його складовим, як механізми формування рин-
кових цін, структурування потреб і платоспро-
можності споживачів [8]. Дослідження монопо-
лістичного ринку П. Сраффи, Дж. Робінсона, 
Е. Чемберліна обґрунтували поняття недоско-
налої конкуренції, яка поєднувала певні ознаки 
монополії та вільної конкуренції, що вимагало 
створення спеціальних механізмів підтримки 
конкурентних відносин. 

Дж. В. Робінсон у праці “Економічна теорія 
недосконалої конкуренції” обґрунтувала основні 
положення щодо причин і наслідків монополізації 
ринку. Досягнення рівноваги за таких умов дося-
гається балансом граничних доходів і витрат, що 
призводить до зростання цін та зниження якос-
ті продукту, негативно впливає на перерозподіл 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ144

4 (26), листопад 2019

суспільних благ і зумовлює необхідність інститу-
ційних втручань у ринкові процеси [7].

Інституціональна теорія на вищі щаблі до-
слідження підносила окреслення правил функ-
ціонування ринків та здійснення транзакційних 
витрат. Найбільш широкого застосування до ви-
значення сутності ринку набув інституційний 
підхід, описаний О. Уільямсоном [26, с. 48] та 
Д. Ходжсоном [29, с. 45-46], які визначили, що 
ринок та структури, що на ньому функціонують, 
є економічними інститутами. А. Маршалл у робо-
ті “Принципи економічної науки” визначив ри-
нок як район, у якому внаслідок вільних відносин 
між покупцями та продавцями ціни на одні і ті 
ж товари вирівнюються [15, с. 6]. Ф. Шерер та 
Д. Росс досліджували структури ринку та проце-
си конкуренції на ринку, що мали безпосередній 
вплив на його розвиток та визначили вплив еко-
номічної політики держави на стан та розвиток 
ринкових відносин [30, с. 3]. Р. Коуз у своїх пра-
цях зазначив, що ринки являють собою інститу-
ти, які існують для полегшення обміну [11, с. 10]. 
Вивчаючи закони ринку, У. Мітчелл, Дж. Гелб-
рейт, Я. Тінберген встановили залежність обся-
гів і видового наповнення ринку від наявності та 
якості наперед встановлених правил щодо прав 
і обов’язків, попередження конфліктів та ін-
ших видів взаємодії між ринковими суб’єктами 
[36, с. 207-209].

Представники кейнсіанської економічної тео-
рії доповнили наукові уявлення про функціону-
вання внутрішніх ринків, дослідивши різні аспек-

ти втручання державних інституцій у процеси 
формування і стимулювання ефективного попи-
ту [19]. Дж. М. Кейнс революційно підійшов до 
досліджень ринків, доповнивши їх включенням 
мікро- та макроекономічних аспектів. Водночас, 
щодо доходів та інвестицій кейнсіанська теорія 
залишається доволі традиційною, визначаючи 
національний дохід як суму споживчих витрат 
та інвестицій. Однак в даному випадку заоща-
дження розглядаються не в якості інвестицій, а 
як утримання від споживання, що перешкоджає 
зростанню ринку через виникнення надлишкової 
товарної пропозиції. Серед основних постулатів 
кейнсіанства, викладених у праці “Загальна тео-
рія зайнятості, відсотка і грошей”, варто відміти-
ти необхідність державного втручання в ринкові 
відносини шляхом впливу на сукупний попит і 
структуру занятості, а також упровадження гро-
шової і бюджетно-податкової політик. Відтак, 
кейнсіанська теорія стала підґрунтям для ство-
рення Міжнародного валютного фонду.

На противагу кейнсіанству, монетарна теорія 
розвитку ринків надає перевагу інструментам 
грошово-кредитного регулювання. Основний по-
стулат даної теорії полягає у тому, що виважена 
грошова політика здатна перешкодити виник-
ненню затяжної економічної депресії чи надмір-
ного розвитку ринку. Автор цієї доктрини Нобе-
лівський лауреат М. Фрідмен наголошував, що 
метою його теорії є оздоровлення грошового обі-
гу, відмова від регулювання ринку, економічна 
свобода людини [34]. 

Рис. 1. Основні етапи еволюції наукової думки в дослідженнях внутрішнього ринку

 

 

1 
етап 

Ж. Бертран, П.Буагіль-
бер, Л. Вальрас,  
А. Курно, А. Сміт,  
А. Маршалл, А. Пігу 

Етапи Вчені дослідники Наукові теорії, розвиток наукової думки 

Формування, зародження економічної 
теорії та теорії ринків. Дослідження 
понять попиту, пропозиції, конкуренції, 
аналіз ринкових відносин між 
суб’єктами в межах ринку. 

2 
етап 

3 
етап 

Дж. Аллен, А. Бейл,  
В.С. Джевонс,  
Ф.І. Еджуорт, Д.Ж. Кларк, 
Г. Мінз, Ф. Найт 

Застосування емпіричного аналізу в 
дослідженнях ринків та поведінки 
підприємств, як суб’єктів ринкових 
відносин. 

Дж. Робінсон, П. Сраф, 
А. Лернен, Е. Чемберлен 

Формування теорій недосконалої 
конкуренції та монополістичної 
конкуренції. 

4 
етап 

5 
етап 

Дж. Бейн, О. Вільямсон,  
Г. Демзен, Р. Коуз,  
Е. Мейсон, А. Харбергер, 
Й. Шумпетер 

У. Дж. Баумоль,  
А. Волінський, А. Діксіт, 
Г. Марвел, П. Мілгром 
Г. Левіт, М. Уотерсон 

Формування теорії галузевих ринків. 
Дослідження впливу ендогенних та 
екзогенних факторів на стан та розвиток 
галузевих ринків. 

Подальший розвиток теорії 
внутрішнього ринку: дослідження 
проблем диференціації продукції, 
інноваційних процесів та їх впливу на 
економіку, процесів глобалізації, 
державного регулювання. 
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Натомість висунута представником нових 
класиків, також лауреатом Нобелівської премії, 
Р. Лукасом гіпотеза раціональних очікувань по-
лягала у тому, що саме майбутні цінові очікуван-
ня є передумовою прийняття економічних рішень 
суб’єктами господарювання [35]. Водночас пред-
ставники теорії економіки пропозиції В. Канто, 
Д. Джойнс, А. Лаффер підкреслюють роль інсти-
туційного впливу бюджетно-податкової політики 
на сукупну пропозицію [33]. 

За неоінституційним підходом до економіч-
ної теорії дослідженим у працях Т. Еггертсо-
на [31, с. 29-30] досліджено економічні витра-
ти, пов’язані із інформаційним забезпеченням 
функціонування та взаємодії між продавцями та 
покупцями в умовах ринку, а також визначено 
поняття трансакційних витрат, пов’язавши їх із 
дією ринкових механізмів. Водночас, за дослі-
дженням О. Уіяльмсона, величина трансакційних 
витрат визначається сумою витрат фірм на скла-
дання контрактів та контролем і забезпеченням 
їхнього виконання [26, с. 55]. 

Теорія економічного зростання, на наш по-
гляд, найточніше висвітлює основні категоріальні 
ознаки внутрішнього ринку. Ця теорія розглядає 
розвиток ринків за екстенсивним та інтенсивним 
типами зростання економіки. Екстенсивний тип 
передбачає розвиток внутрішніх ринків за раху-
нок факторів основних фондів, робочої сили і ре-
сурсних витрат. Натомість інтенсивний тип зрос-
тання економіки забезпечується запровадженням 
наукових досягнень, передових технологій, про-
гресивної техніки, розвитку людського потенціалу. 

В межах теорії економічного зростання роз-
роблено декілька моделей, які відображають 
певні характеристики розвитку ринків. Зокре-
ма, модель Харрода обґрунтовує зростання рин-
ку за умов стабільності коефіцієнтів капітало-
ємності та довгострокових заощаджень. Для цієї 
моделі базовим є рівняння безперервного посту-
пального руху:

G C SW r� � ,                      (1)
де G

w
 – гарантований темп зростання;

C
r
 – необхідне значення коефіцієнта капіталу;

S – частка доходу, що йде на заощадження
Принцип акселерації, на який спирається 

дана модель ринкового зростання, забезпечуєть-
ся тим, що зростання інвестицій є прискореним 
в порівнянні з ростом національного доходу і 
споживчого попиту, а приріст доходу спричиняє 
збільшення приросту індукованих інвестицій:
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,                       (2)

де а – акселератор;
I
t
 – індуковані інвестиції за поточний період 

часу;
Y

t
 – дохід за поточний період;

Y
t-1

 – дохід за попередній період.
Приріст інвестицій математично визначається 

як добуток приросту доходу та акселератора:
It = a (Y

t
 – Y

t-1
).                   (3)

Таким чином, Р. Харрод вперше інтегрував 
процеси мультиплікації та акселерації та описав 
альтернативні траєкторії зростання (рис. 2) – за-

безпечений ринок (зумовлюється інституційно 
незалежним інвестуванням заощаджених ре-
сурсів у реальний капітал), оптимальний ринок 
(соціально-регульоване інвестування ресурсних 
заощаджень) та реальний ринок (нерегульовані 
заощадження та інвестування, рівні яких від-
хиляються від оптимального темпу зростання) 
[13, с. 36, 39-41]. 

Недоліком моделі Харрода можна вважати 
значну нестійкість динамічної рівноваги, за ра-
хунок чого її порушує навіть незначне відхилен-
ня інвестицій від запланованих темпів змін, що 
спричиняє до зростання розривів між попитом і 
пропозицією і вимагає фінансового регулювання 
з боку держави [18].

Макроекономічно спрямована модель Кобба-
Дугласа ґрунтується на постулаті про абсолют-
ну взаємозамінність виробничих ресурсів. За цієї 
моделі обсяги ринку математично визначаються 
як масштабований добуток витрат капіталу та 
праці, скоригований на коефіцієнти еластичності 
ринку [37]:

Q AK L� �� �                      (4)

де А – коефіцієнт базової технології техноло-
гічного укладу;

K, L – капітал і праця;
� �, � - коефіцієнти еластичності ринку за ви-

тратами капіталу і праці.
Аналізуючи коефіцієнти еластичності � �� �i ,  

виділяють пропорційно (� �� �1 ) та непропо-
рційно зростаючий або спадний (� �� �1 ).

Логічним розвитком цієї моделі стала модель 
економічного зростання ринків Солоу-Свана, яка 
доповнена запровадженням “норми зберіган-
ня” – частки доходів, що скеровуються на ре-
інвестування. Фундаментальне рівняння даної 
моделі пояснює приріст капіталоозброєності пра-
цівника як різницю між питомими інвестиціями 
та витратами на утримання працівників. Р. Солоу 
довів, що статичність норми зберігання і продук-
тивності праці урівноважують інвестиції в капі-
тал та його вибуття, що унеможливлює зростан-
ня ринку [32]. 

На нашу думку, в світлі теорії зростання вну-
трішній ринок варто розглядати як децентралі-
зований інституційно-структурований товарооб-
мін, що діє за наперед визначеними правилами, 
збільшуючи мобільність ринкових ресурсів. 

У табл. 1 систематизовано погляди вітчизня-
них науковців щодо сутності поняття внутріш-
нього ринку. Як бачимо, вчені-економісти по-
різному підходять до визначення цієї наукової 
категорії, і навіть можна стверджувати про на-
явність певної суперечливості означень. Водно-
час, дослідники сходяться у висновку, що саме 
розвиток внутрішнього ринку найповніше забез-

Рис. 2. Альтернативні траєкторії зростання ринку  
за моделлю Харрода 
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печує використання виробничих, грошових, тру-
дових та інших ресурсів і є беззаперечним засо-
бом економічного зростання держав [14]. 

Аналіз основних підходів до визначення по-
няття внутрішній ринок та теоретичних концеп-
туальних засад його функціонування дає мож-
ливість сформулювати авторське визначення, 
відповідно до якого внутрішній ринок є сформова-
ною у країні системою фінансово-господарських 
відносин, механізмом взаємодії та економічних 
зв’язків між суб’єктами в сфері товарно-грошо-
вого обігу, базисом, основою економічного зрос-
тання, особливістю якого є дуальний прояв, що 
здійснює системний і комплексний вплив як на 
стимулювання соціально-економічного розвитку 
так і безпосередньо на сам розвиток, внаслідок 
впровадження структурних змін та інституцій-
них реформ як ключових засобів регулювання 
внутрішнього ринку. 

Основними об’єктами внутрішнього ринку ви-
ступають сегменти ринку, ринкова кон’юнктура, 
попит та пропозиція, ринкові процеси, процеси 
взаємодії між сегментами ринку, матеріальні по-
токи: товари, послуги, роботи; фінансові потоки; 
інформаційні та комунікаційні потоки. 

Основними суб’єктами внутрішнього ринку є 
покупці товарів та послуг, продавці, торгові по-
середники, в тому числі і не резиденти, державні 
законотворчі та регулюючі інституції, організа-
ції, що формують ринкову інфраструктуру (ло-
гістичні, фінансові, інвестиційні, біржові і т.д.).

Економічний підхід до визначення дефініції 
“ринок” зосереджується, передусім, на розгляді 
механізмів забезпечення рівноваги попиту і про-
позиції, охоплюючи, у тому числі, аналіз ціно-
вої динаміки на товари і послуги [20]. По-перше, 
внутрішній ринок, функціонуючи у сфері об-
міну, являє собою сукупність всіх операцій ку-
півлі-продажу, які урівноважують вигоди для 
суб'єктів господарювання. По-друге, ринок, як 
системоутворюючий компонент ринкового госпо-
дарства держави, зумовлює безперервність і ці-
лісність процесів відтворення (рис. 3). 

Політико-економічний ракурс дослідження 
внутрішнього ринку висвітлює його як невід'ємний 
компонент товарного виробництва. Згідно цього 
підходу сутність, структура, економічний зміст і 

функціонування внутрішнього ринку є похідними 
від принципів і законів товарного виробництва [2]. 

Політико-ідеологічний підхід до трактування 
поняття “ринок” зосереджується на таких його 
характеристиках, як форма організації суспіль-
ного виробництва і поведінка господарських 
суб’єктів [14]. Йдеться, насамперед, про свобо-
ду підприємництва з відповідним обмеженням 
ролі державних інституцій у його розвитку. Цей 
підхід також актуалізує поняття “ринкової по-
ведінки”, яка визначає взаємостосунки між 
суб’єк тами ринку та критерії прийняття управ-
лінських рішень і “ринкового мислення”, яке ві-
дображає світоглядні позиції суб’єктів ринкових 
взаємодій [19]. 

Вагоме значення в розумінні поняття вну-
трішнього ринку та детермінант його розвитку 
має класифікація за ключовими ознаками.

1. В залежності від якісних характеристик 
обігу внутрішній ринок може бути високотехно-
логічним – з високою часткою високотехнологіч-
ної продукції чи низько технологічним з високою 
часткою низько технологічної продукції та від-
сутністю маркетингових інновацій.

2. В залежності від складності входу та виходу 
ринок класифікується на закритий – обмежений 
для вільного доступу певними умовами, угода-
ми, коопераційними фінансово-господарськими 
зв’язками, домовленостями і спеціалізацією та 
відкритий ринок, в межах якого вільно організо-
вується та діє значна кількість незалежних про-
давців, посередників і т.д.

3. В залежності від виду внутрішній ринок 
може бути реальним – таким, що відображає 
кон’юнктуру ринку у реальному часі; умовним – 
що має значний часовий лаг між періодом укла-
дання угод та їх фактичною реалізацією та вір-
туальним – як ринок електронної комерції, що 
реалізується засобами сучасних інформаційних 
технологій.

4. В залежності від характеру конкуренції 
внутрішній ринок класифікується на конку-
рентний ринок із значною кількістю незалеж-
них виробників та продавців; на олігопольний 
ринок з домінуванням незначної кількості то-
варовиробників однієї галузі, що формують 
ціни та конкурують на ринку; та монопольний 

Таблиця 1
Визначення внутрішнього ринку вченими-економістами

Автори Сутність поглядів
Точилін В., Остащенко Т., 
Пустовойт О. 

Сукупність галузевих ринків національної економіки, на яких домогосподарства, 
підприємства і держава задовольняють платоспроможний попит на товари і 
послуги [21].

Бодров В., 
Балдич Н., 
Гусєв В.

Система суспільно-економічних відносин і взаємопов’язаних інституцій у сфері 
товарно-грошового обігу, які опосередковують взаємовідносини між виробниками і 
споживачами на території певної країни [1].

Михайленко О. Механізм задоволення потреб суб’єктів ринку, що знаходяться на економічній 
території певної країни, за рахунок пропозиції підприємств-резидентів [16].

Лагутін В. Цілісна система соціально-економічних відносин між покупцями, продавцями та 
торговими посередниками щодо руху товарів і грошей на внутрішній території 
країни [12].

Мочерний С. Система економічних відносин у процесі обміну товарами, цінними паперами та 
послугами, що виникають між виробником і споживачами матеріальних благ [3].

Попадинець Н. Складова макроекономічної системи суспільства, що представлена товарними, 
грошовими і фінансовими потоками національного капіталу [19]. 
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ринок із одним та декількома виробниками чи 
постачальниками, які контролюють переважну 
його частину.

5. Залежно від рівня державного регулювання 
внутрішній ринок класифікується на регульова-
ний – із високим рівнем реалізації регуляторних 
функцій та наявністю спеціальних механізмів 
контролю як адміністративного так і економіч-
ного характеру та нерегульований – що не має 
створених бар’єрів входу та заходів додаткового 
контролю за його функціонуванням.

6. В залежності від повноти ринку внутріш-
ній ринок можна класифікувати на концентро-
ваний – із значною кількістю виробників та спо-
живачів в межах певної галузі чи території та не 
концентрований – із функціонуванням незначної 
частки продавців певної продукції.

7. В залежності від активності економічних 
зв’язків ринок може бути інтегрованим – що ха-
рактеризується високим рівнем зв’язків між ви-
робниками, посередниками і споживачами та не 
інтегрованим, із відсутністю тісних територіаль-
них зв’язків між контрагентами економічних від-
носин на внутрішньому ринку.

8. В залежності від рівноважного стану попиту 
та продукції на ринку внутрішній ринок класи-
фікується на симетричний – ринок із врівнова-
женим балансом між обсягами попиту та пропо-
зиції та асиметричний ринок, у якому показники 
попиту та пропозиції не є збалансованими та за 
обсягами переважають одне одного. 

Науковці А. Сакун та С. Севрюкова вважа-
ють, що найбільш вагомою ознакою систематиза-
ції внутрішнього ринку є об’єкт обміну і за цією 
ознакою ринки можна розподілити на дві основні 
групи: ринки товарів кінцевого споживання та 
ринки послуг та виробничих ресурсів [23, с. 232]. 
Л. Збаразська в дослідженнях та класифікації 

внутрішнього ринку вважає важливим виокрем-
лення його соціально значимих сегментів, таких 
як споживчий ринок, ринок базових сегментів та 
інноваційних, інфраструктурних елементів рин-
ку [6, с. 19]. За визначенням Л. Павлюка внутріш-
ній ринок охоплює не тільки відносини обміну, 
але й інституціональні взаємозв’язки та відноси-
ни [17, с. 321]. 

На наше переконання, доцільно класифіку-
вати особливості внутрішнього ринку за такими 
характеристиками:

– галузева належність – товарні ринки, що 
охоплюють конкретні товари або групи пов’я-
заних ознаками виробничого чи споживчого ха-
рактеру товарів;

– межі охоплення – регіональні товарні рин-
ки, що охоплюють конкретні товари, групи това-
рів або товари певної галузі одного регіону;

– функціональний характер – ринки товарів, 
послуг, технологій, капіталів, праці, цінних папе-
рів тощо;

– характер і рівень попиту – попит переви-
щує пропозицію, пропозиція перевищує попит, 
рівноважний стан ринкової взаємодії.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна констатувати, що комп-
лексне осмислення наведених наукових підходів 
до визнання сутності внутрішнього ринку дає 
можливість окреслити його основні концептуаль-
ні засади: системність, наявність взаємозв’язків, 
наявність взаємодії між суб’єктами внутрішньо-
го ринку, локальну територіальну визначеність 
внутрішнього ринку як певної території та від-
критість внутрішніх взаємозв’язків, динаміку 
ринку, кон’юнктуру ринку, регульованість вну-
трішнього ринку країни. Класифікація внутріш-
нього ринку за ключовими ознаками дозволяє 
чітко визначити детермінанти його розвитку.
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Рис. 3. Ринок як механізм організації товарного виробництва 
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Аннотация
Концептуализация знаний о состоянии экономической системы и действенности рыночных механизмов является ос-
новой для структурированного анализа качества реформирования внутреннего рынка. Проанализированы полити-
ко-идеологический, политико-экономический, экономический подходы к определению дефиниции “рынок”, эволюция 
исследований формирования, становления и развития внутреннего рынка. В рамках теории экономического роста 
детально проанализированы преимущества и недостатки моделей развития рынков. Для уточнения понятия вну-
треннего рынка и его развития проанализированы модели его классификации по ключевым признакам. Предложены 
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внутреннего рынка и четко определяют детерминанты его развития.
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THEORETICAL PREREQUISITES OF THE STRUCTURAL INTERNAL MARKET STUDY

Summary
The conceptualisation of knowledge regarding the state of the economic system and the effectiveness of market 
mechanisms is the basis for a structured analysis of the quality of internal market reform. Political-ideological, political-
economic, economic approaches to defining the definition of “market”, evolution of studies of the formation, formation and 
development of the internal market are analyzed. Within the theory of economic growth, the advantages and disadvantages 
of models of market development are analyzed in detail. In order to clarify the concept of the internal market and its 
development, the models of its classification by key characteristics are analyzed. Classification characteristics that fully 
reflect the features of the functioning and development of the internal market and clearly define the determinants of its 
development are offered.
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НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  
СИСТЕМИ ПОЛЮСІВ РОСТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

У статті розглядаються питання щодо особливостей процесів формування та розміщення полюсів росту на території 
країни, що забезпечить взаємодію регіонів країни та цілісність економічного простору. Це дасть можливість вста-
новити зв’язки між регіонами та створити потужний імпульс розвитку на оточуючі регіони. Запропоновані етапи 
формування полюсів росту та комплексне узагальнення критеріїв щодо їх розміщення. Це дозволило сформувати 
взаємопов’язану систему передумов, які виокремлюють з усіх регіонів країни – місця формування потенційних по-
люсів росту. Їх взаємодія забезпечить активізацію співпраці регіонів, що дозволить зменшити диспропорції розвитку 
регіонів та підвищити рівень розвитку міжрегіонального співробітництва.
Ключові слова: міжрегіональне співробітництво, взаємодія, полюси росту, регіон, конкурентні переваги.

Постановка проблеми. Обмеженість регіо-
нальних ресурсів, які формують конкурентні 
переваги, та неоднорідність їх локалізації, що 
супроводжується нерівномірним розвитком регі-
онів та посиленням міжрегіональних диспропор-
цій, є однією з головних соціально-економічних 
проблем регіонального розвитку, що може при-
звести до порушень територіальної цілісності 
країни. Міжрегіональні диспропорції в країні зу-
мовлюють необхідність пошуку шляхів форму-
вання та нарощення конкурентних переваг для 
кожного регіону держави відповідно до його по-
треб та можливостей.

Постановка завдання. Вище зазначене детер-
мінує необхідність визначення напрямів реалі-
зації процесів формування полюсів росту на те-
риторії України, з метою ефективного розвитку 
міжрегіональної співпраці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки економічний розвиток регіонів Украї-
ни визначається значними диспропорціями та 
територіальними розбіжностями, задля змен-
шення асиметрії регіонального розвитку регіонів, 
підвищення їх конкурентоспроможності можна 
звернутися до теорій регіонального зростання. 
Предметом таких теорій у тій чи іншій мірі є 
розкриття природи конвергентних відносин, що 
дозволяє вирішити проблеми неоднорідності роз-
витку регіонів задля забезпечення їх ефективної 
взаємодії. Ще в 60-х роках важливим мотивом 
теорії конвергенції було прагнення подолати роз-
кол світу і запобігти загрозі термоядерного кон-
флікту. Розглядаючи дану теорію в розрізі регіо-
нів країни, можна зазначити наступне. Оскільки 
термін «конвергенція» використовується для 
позначення зближення різних економічних сис-
тем, економічної та соціальної політики різних 
регіонів, то для збереження цілісності країни ре-
гіональна конвергенція дасть можливість забез-
печити наближення слаборозвинутих регіонів до 
сильно розвинутих, що дозволить у перспективі 
зблизити рівень розвитку регіонів між собою.

Згідно з теорією Ф. Перру [4, с. 29], нерів-
ність соціально-економічного розвитку регіонів 
випливає із розходжень приналежності до різ-
них галузей спеціалізації регіонів, що містять 
в собі рушійну силу економічного розвитку, 

створюють передумови для створення полю-
сів росту. Разом з тим, згідно з концепцією Ж.-
Р. Будвіля [7, c. 156], так звані «пропульсивні» 
галузі регіонів є рушійними силами розвитку 
всієї національної економіки, що по суті підви-
щують конкурентоспроможність країни в цілому 
[1, с. 236-237]. На думку Г. Мюрдаля, поширен-
ня ефекту розвитку від полюсів росту на регі-
они, ведуть до прискорення їх розвитку, однак 
з великим відставанням депресивних регіонів 
[2, c. 570]. Це дає підстави зробити висновок, що 
розвиток економіки регіонів відбувається нерів-
номірно, що призводить до зниження рівня роз-
витку міжрегіональних зв’язків. 

Відзначимо, що підвищити рівень розвитку 
міжрегіонального співробітництва можна сфор-
мувавши полюси росту, які даватимуть імпуль-
си розвитку прилеглим територіям, а також 
залучатимуть до спільної співпраці решту ре-
гіонів країни [7]. Формування регіонів полюсів 
росту пов’язане, насамперед, із встановленням 
зв’язків між регіонами та створенням зон роз-
витку, які забезпечать цілісність країни, що 
спричиняє необхідність знаходження критеріїв 
розміщення регіонів – полюсів росту на терито-
рії країни. Адже опорний каркас взаємозв’язків 
регіонів, які потенційно можуть стати полюсами 
росту, передбачає тісний зв’язок з іншими регі-
онами країни.

Тому доцільно процес формування полюсів 
росту здійснювати в декілька етапів. На першо-
му етапі пропонуємо визначити пріоритети роз-
витку держави, що окреслюють види економічної 
діяльності країни, з врахуванням яких будемо 
здійснювати формування полюсів росту. Оскіль-
ки кожний регіон має індивідуальні особливос-
ті розвитку, необхідно визначити ті регіони, які 
здатні освоїти та розвивати ці види економічної 
діяльності. Необхідно зазначити, що умовою ви-
бору спеціалізації держави та її ведучих регіо-
нів – потенційних полюсів росту, є взаємодія те-
риторії країни через певні міжгалузеві зв’язки.

Природний ресурс, який ще за радянських 
часів визначав спеціалізацію регіону, сьогодні 
не є основним критерієм при визначені спеціа-
лізації регіонів багатьох країн. Досвід країн ЄС 
свідчить, що пріоритети розвитку регіонів мають 
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ґрунтуватися на інноваційній моделі розвитку, 
яка означає формування та розвиток тих видів 
економічної діяльності, що можуть забезпечити 
довгострокове економічне зростання на місцево-
му рівні, вирішують нагальні питання регіональ-
ного розвитку.

Розвинуті країни вже здійснили перехід від 
індустріального до інформаційного суспільства. 
Україна теж має можливість вступити в еру 
комп’ютерного інтелекту. Інформація і знання 
сьогодні стають вирішальними чинниками ін-
формаційного суспільства. Інформація підвищує 
ефективність всіх дій працівників, а знання, за-
кладені в інформації, стають реальною силою 
при їх матеріалізації у виробництві. Тому одним 
із важливих пріоритетів регіонального розвитку 
є розвиток сучасних інформаційних, комуніка-
ційних технологій, робототехніки. 

Наступний етап полягає у розробці критері-
їв для вибору регіонів, у яких потенційно може 
формуватися полюс росту. Насамперед, до кри-
теріїв пропонуємо віднести місце розміщення 
полюсів росту, передумовою чого є визначення 
регіонів, у яких вже сьогодні закладається май-
бутня структура випуску продукції, де будуть 
V–VI технологічний уклади, що відповідають 
пріоритетам країни та вимогам тенденцій світу, 
для подальшого їх аналізу. 

Варто відмітити, що теперішня структура 
спеціалізації України, визначена за техноло-
гічними укладами, не відповідає вимогам часу і 
не дає можливості конкурувати на зовнішньому 
ринку з іншими, в тому числі і розвинутими кра-
їнами світу. 

Проаналізувавши територіально-технологіч-
ний розподіл регіонів України, видно структуру 
спеціалізації регіонів за різними технологічними 
укладами. В основному, види економічної діяль-
ності, які належать до ІV – VІ технологічного 
укладів, зосереджені у м. Києві, Дніпропетров-
ській, Харківській, Львівській, Запорізькій та 
Одеській областях, у таких регіонах розвиток 
видів економічної діяльності відповідає високому 
рівню технологічних укладів, що дає можливість 
вважати ці регіони потенційними полюсами рос-
ту. Проте, як бачимо, такі регіони розміщені на 
території країни нерівномірно та мають різну ін-
тенсивність дії впливу на інші регіони. Очевидно, 
що потенційні полюси росту створюють кумуля-
тивний ефект в основному на Сході країни, зо-
крема, суміжні Харківська, Дніпропетровська та 
Запорізька області утворюють значно більший 
радіус дії впливу порівняно із Львівською облас-
тю на Заході та Одеською на півдні, що свідчить 
про вищий рівень соціально-економічного розви-
тку регіонів у східній частині України та поси-
лює міжрегіональні диспропорції. 

При цьому відсутність внутрішньодержавних 
зв’язків між полюсами росту Сходу та Заходу 
може спричинити порушення цілісності краї-
ни та диспропорції у розвитку міжрегіональних 
зв’язків. Таке становище є небезпечним для кра-
їни в цілому, оскільки знаходження України між 
країнами, що переважають за рівнем розвитку, 
що обумовлює біполярність інтеграції України у 
світове господарство в умовах геополітичного тя-
жіння, з одного боку, до Російської Федерації, а 

з іншого боку – Європейського Союзу, що в свій 
час і спричинило ефект домінування над полюса-
ми росту в середині країни (економіки України). 
Внаслідок цього інтереси регіонів країни вияви-
лися діаметрально протилежними, що не сприяє 
об’єднанню та посиленню розвитку внутрішньо-
державного міжрегіонального співробітництва.

У зв’язку з цим, при визначені місця роз-
міщення полюса росту важливим є виділення 
критерію рівномірного розміщення полюсів рос-
ту по території країни. Адже саме таке розмі-
щення посилить процеси економічної інтеграції 
через зв’язки між регіонами – полюсами росту 
на основі різноманітних виробничих, економічних 
та політичних відносин, «притягуючи» при цьому 
інші регіони країни в систему міжрегіональних 
зв’язків, та рівномірно розподілить їх вплив по 
території країни. 

Тому при визначенні рівномірного розміщення 
полюсів росту на території України доречно буде 
спиратися на просторовий підхід, який дозво-
лить вирішувати подібні питання. При цьому для 
збереження цілісності простору країни доречно 
виділити головні ознаки такого розміщення по-
люсів росту (рис. 1).

1. Достатня кількість полюсів росту.
Кількість полюсів росту будемо вважати до-

статньою для їх рівномірного розміщення на те-
риторії країни, якщо радіуси їх сили притягання 
охоплює (покриває) всю територію держави. Під 
силою притягання будемо розуміти, наскільки 
сильно до полюса росту притягуються інші регі-
они країни за рахунок взаємодії. 

2. Пропорційне розміщення полюсів росту.
Розміщення полюсів росту буде пропорційним 

на всій території країни, якщо вони охоплюють 
приблизно однакову площу, яка визначається 
силою притягання цих полюсів росту. 

Відповідно для здійснення пропорційного роз-
міщення полюсів росту на території країни про-
понуємо визначити різницю площ радіусів сили 
впливу, яку охоплюють різні полюси росту:

S f x dx g x dx
a

b

c

b

� �� �( ) ( )                 (1)

де f(x) і g(x) – площі радіусів сили впливу не-
суміжних регіонів – полюсів росту.

Якщо полюси росту розміщуватимуться в 
суміжних регіонах, то загальна площа радіусів 
сили впливу, яку вони охоплюють, може бути 
представлена:

1

1n
P

i

n

i
�
� ,                         (2)

де P – площі радіусів сили впливу, яку охо-
плюють суміжні регіони, де розміщені полюси 
росту.

При цьому варто розглянути два варіанта 
пропорційного розміщення полюсів росту (рис. 2). 

Тобто, якщо один полюс росту має більшу 
площу сили впливу, необхідно або створювати 
умови для формування «доповнюючого» полюса 
росту у суміжних регіонах (рис. 2, А); або ж про-
порційно збільшувати силу притягання іншого, 
уже існуючого полюса росту (рис. 2, Б).

В такому разі, якщо різниця площ сил впли-
ву полюсів росту більша за «найменшу» площу 
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сили впливу, яку охоплює полюс росту, це го-
ворить про непропорційне їх розміщення. Тому, 
відповідно до першого випадку, необхідно роз-
містити полюс росту на території суміжного ре-
гіону до «найменшого» за площею сили впливу 
полюса росту. Формувати такий доповнюючий 
полюс росту доцільно буде в регіонах, які мають 
достатній потенціал, для розвитку пріоритетних 
видів економічної діяльності [6]. Якщо ж різниця 
площ сили впливу полюсів росту є незначною 
(не більшою за площу сили впливу, яку охоплює 
найменший полюс росту), варто посилювати 
силу впливу вже існуючого полюса росту. При 
цьому перетин площ сили притягання полюсів 
росту будемо вважати відображенням їх взаємо-
дії між собою.

Виходячи з вищесказаного, можна зазначи-
ти, що на теренах України недостатня кількість 
зосередженості полюсів росту, які також харак-
теризуються непропорційністю їх розміщенням 
на території країни, оскільки вони мають різний 
радіус сили впливу. Це, в свою чергу, може спро-
вокувати конкурентну боротьбу за ресурси, що 
перешкоджає створенню міцних міжрегіональ-
них зв’язків. Для попередження цього необхідне 
осмислене управління процесом формування по-
люсів росту для отримання позитивного ефекту. 
Тому для рівномірного розвитку регіонів України 
та збереження цілісності економічного простору 

країни пропонуємо створення умов для форму-
вання полюсів росту. В Західній та Центральній 
Україні через державну підтримку їх створення 
та використання власного потенціалу регіонів. 

Визначення регіону з достатнім потенціалом 
для формування у ньому полюса росту пропо-
нуємо віднести до критеріїв формування полюсів 
росту визначення умов регіонів, у яких потенцій-
но може формуватися полюс росту. 

У виявленні регіонів, які стають на інно-
ваційний шлях розвитку, важливу роль віді-
грає можливість активізації їх інноваційного 
потенціалу. Інноваційна спрямованість регіо-
нального розвитку обумовлює територіально 
відокремлений комплекс взаємопов’язаних ви-
робництв, науково-дослідних підрозділів та об-
слуговуючих центрів, динамічне зростання та 
інноваційна активність яких створюють умови 
для розвитку навколишнього економічного про-
стору країни. Таким чином, пропонуємо ви-
значати частку інноваційної продукції регіону 
в обсязі продукції товарів та послуг суб’єктів 
господарювання регіонів. Це дозволить виділи-
ти регіони, у яких розвиток видів економічної 
діяльності різного рівня технологічних укладів 
демонструють істотний інноваційний потенціал 
для можливості подальшого формування на їх 
території «доповнюючих» полюсів росту, та по-
силити їх силу впливу.

Рис. 2. Графічне подання двох випадків пропорційного розміщення полюсів росту

Рис. 1. Графічне представлення проекції  
рівномірного розміщення полюсів росту на території країни
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Ще одним із важливих критеріїв формуван-
ня полюса росту варто відзначити той факт, що, 
обираючи місце розміщення, де буде сформова-
ний потенційний полюс росту, слід враховувати 
рівень внутрішньої та зовнішньої інтегрованості 
регіону. При цьому рівень зовнішньої інтегрова-
ності регіонів – полюсів росту не повинен пере-
вищувати рівня внутрішньої інтегрованості крім 
випадків, коли зовнішньоекономічна діяльність 
відбувається з врахуванням пріоритетів країни. 
Адже значна перевага зовнішньої інтегрованос-
ті регіонів над внутрішньою здатна призвести до 
політичної роз’єднаності, тенденцій сепаратизму, 
внутрішньої дезінтеграції та економічної неста-
більності в країні. 

Наступним, не менш важливим етапом у 
формуванні полюсів росту є визначення стійкої 
співпраці між ними та цілісність національного 
господарського комплексу. Цілісність національ-
ної економіки та просторова єдність держави як 
особливість системи міжрегіональних зв’язків 
вимагає створення каркасу міцної взаємодії 
між полюсами росту, що свідчить про міцність 
зв’язків між ними. Адже сформована мережа 
взаємодіючих між собою регіонів – полюсів росту 
повинна забезпечувати взаємопроникнення гос-
подарських зв’язків країни та взаємовигідність 
співпраці регіонів з метою збереження терито-
ріальної цілісності країни. З цією метою пропо-
нуємо визначати силу взаємодії регіонів, що, в 
свою чергу, дозволить визначити міцність між-
регіональних зв’язків.

Узагальнення щодо критеріїв формування 
полюса росту дозволило сформувати взаємо-
пов’язану систему передумов, які виокремлю-
ють з усіх регіонів країни – місця формування 
полюсів росту. Однозначно, що в масштабах дер-
жави в регіонах – полюсах росту мають бути за-
кладені види економічної діяльності нових тех-
нологічних укладів, маючи при цьому достатній 

потенціал для їх розвитку, а полюси повинні 
бути розміщені рівномірно та пропорційно, де 
обов’язковою умовою має бути збалансованість 
інтеграційних зв’язків. 

Висновки з проведеного дослідження. Вихо-
дячи з результатів аналізу передумов формуван-
ня полюсів росту, зокрема, оцінки сили взаємодії 
регіонів – полюсів росту в Україні, результати 
аналізу видів економічної діяльності вищих тех-
нологічних укладів та аналізу збалансованості ін-
теграційних зв’язків регіонів, рівномірності розмі-
щення регіонів – потенційних полюсів росту дали 
підстави зробити висновок, що між наявними по-
люсами росту в державі відсутні міцні зв’язки, 
що становить загрозу цілісності соціально-еконо-
мічного простору країни. Крім того, нерівномірне 
розміщення полюсів росту зі східною поляриза-
цією та непропорційність їх дії впливу потребує 
формування додаткових полюсів росту на заході 
та в центрі країни, відповідно в Івано-Франків-
ській та Вінницькій областях, де є передумови 
для розвитку пріоритетних видів економічної ді-
яльності. Водночас потрібно посилити дію впливу 
полюсів росту Львівської та Одеської областей, а 
також зміцнити зв’язки між ними. Це сприятиме 
формуванню мережі регіонів – полюсів росту та 
активізації процесу взаємодії регіонів, розвитку й 
ініціювання дії полюсів росту в країні.

Отже, важливою умовою розвитку співпраці 
регіонів та підвищення рівня конкурентоспро-
можності країни в цілому є виділення та рівно-
мірне розміщення полюсів росту. Наведені етапи, 
які описують критерії формування мережі по-
люсів росту в Україні, визначають важливість 
напрямків формування міжрегіональних зв’язків 
на всіх рівнях (галузевому, регіональному, дер-
жавному). В сучасних умовах у країні є всі пере-
думови для розміщення полюсів росту, при цьо-
му доцільним буде пошук шляхів стимулювання 
їх взаємодії для збереження цілісності країни. 
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ОЦІНКА ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ IT-ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена проблемам реформування податкової системи. Досліджено практичні аспекти податкової реформи 
в Україні. У статті досліджено особливості оподаткування послуг ІТ-технологій в Україні. Здійснено аналіз наслідків 
впровадження податкових реформ на діяльність фізичних осіб-підприємців в Україні. Досліджено обсяг та особливості 
податкових надходжень до бюджету країни від ІТ-галузі.
Ключові слова: суб’єкти малого підприємництва (СМП), загальна система оподаткування, спрощена система оподат-
кування, фізичні особи-підприємці (ФОП), ІТ-галузь, податкова реформа.

Постановка проблеми. Необхідність появи спе-
ціальних податкових режимів зумовлена не тільки 
бажанням з боку держави збільшити надходження 
від податків і спростити контроль за правильністю 

обчислення та повнотою сплати податків, але і до-
статньо негативним ставленням платників подат-
ків до існуючої загальної системи оподаткування з 
великою кількістю податків, нарахованих з різних 
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об'єктів оподаткування. При цьому відбуваєть-
ся постійне внесення змін і доповнень до діючого 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та ін-
ших нормативно-правових документів, які регла-
ментують питання оподаткування, що обумовлює 
суперечливість законодавчої бази. Тому є бажан-
ня платників податків спростити облік і звітність, 
скоротити кількість сплачуваних податків та ви-
трачання часу на виконання регуляторних норм. 
Зазначені фактори свідчать про необхідність мо-
дернізації механізму оподаткування діяльності 
суб'єктів малого підприємництва (далі – СМП) в 
контексті удосконалення інструментарію держав-
ного податкового регулювання [1, с. 97].

Постановка завдання. Метoю дoслiдження є 
оцінка пропонованих змін в контексті податкової 
реформи в IT-галузі та прогнозування впливу її 
наслідків на діяльність фізичних осіб-підприєм-
ців (далі – ФОП) в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для того аби система оподаткування СМП була 
ефективною, вона повинна відповідати таким 
двом критеріям: 

– бути сприятливою та спрощеною для 
суб'єктів цього сектору економіки; 

– забезпечувати податкові надходження в об-
сягах, необхідних для повної реалізації держав-

них соціальних функцій, що є особливо важливим 
на регіональному та місцевому рівнях [2, с. 117].

Загалом системи оподаткування для СМП, 
відповідно до ПКУ [3], представлені двома фор-
мами: загальною або спрощеною. Загальна сис-
тема оподаткування ґрунтується на податку на 
прибуток. За цієї системи відсутні обмеження за 
видами діяльності, кількістю найманих працівни-
ків та сумою річного доходу. Спрощена система 
оподаткування передбачає поділ платників на 
чотири групи, сплату єдиного податку, має об-
меження у застосуванні за кількістю працівни-
ків, рівнем доходу (таблиця 1), видами діяльності 
(таблиця 2).

Платники єдиного податку жодної з груп не 
можуть провадити виробництво, експорт, імпорт, 
продаж підакцизних товарів (крім роздрібного 
продажу паливно-мастильних матеріалів в єм-
ностях до 20 л, пива й столових вин); видобуток, 
виробництво, реалізація дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння, зокрема органогенного 
утворення (крім виробництва, постачання, прода-
жу (реалізації) ювелірних та побутових виробів 
із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення 
та напівдорогоцінного каміння) та інші види ді-
яльності, визначені ст. 291.5 ПКУ [3]. 

Таблиця 1
Обмеження за обсягом виручки й кількістю працівників під час застосування  

системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва [2, с. 117]
Система оподаткування Обмеження за обсягом виторгу й кількістю працівників

Загальна Немає обмежень за обсягом виторгу й кількістю працівників
Спрощена Платники першої 

групи
Обсяг доходу протягом року не повинен перевищувати 
300 тис. грн. Можна працювати тільки самостійно без найманих 
працівників

Платники другої 
групи

Обсяг доходу протягом року не повинен перевищувати 
1,5 млн. грн. У трудових відносинах із підприємцем одночасно може 
перебувати не більше ніж 10 осіб

Платники третьої 
групи

Обсяг доходу протягом року не повинен перевищувати 5 млн. грн. Немає 
обмежень за кількістю працівників

Спрощена Платники 
четвертої групи

Немає обмежень за обсягом виторгу й кількістю працівників для 
юридичних осіб. Фізичні особи можуть працювати тільки самостійно без 
найманих працівників

Таблиця 2 
Обмеження за видами діяльності під час застосування системи оподаткування  

суб’єктами малого підприємництва [2, с. 118]
Система оподаткування Обмеження за обсягом виручки й кількістю працівників

Загальна Немає обмежень за видами діяльності.
Спрощена Платники першої 

групи
Мають право тільки здійснювати роздрібну торгівлю товарами на ринку 
й надавати побутові послуги населенню за затвердженим переліком 
побутових послуг

Платники другої 
групи

Мають право надавати послуги (зокрема й побутові) платникам єдиного 
податку та/або населенню, а також здійснювати виробництво, продаж 
товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. 
Заборонено надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди 
та оцінювання нерухомого майна, а також провадити діяльність із 
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 
виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Платники третьої 
групи

Немає обмежень за видами діяльності

Спрощена Платники четвертої 
групи

Немає обмежень за видами діяльності для юридичних осіб. Фізичні 
особи можуть здійснювати винятково вирощування, відгодовування 
сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої 
власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж.
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Таблиця 3
Характеристики систем оподаткування СМП [2, с. 118]

№ 
з/п Критерій

Система оподаткування

Загальна
Спрощена

Платник 
1 групи

Платник 
2 групи

Платник 
3 групи

Платник 
4 групи

1. Ставки 
податку

Податок на доходи 
18%, ЄСВ – 22% 

та військовий збір 
1,5%

Єдиний податок: 
від 1 до 10% 

прожиткового 
мінімуму

Єдиний податок: 
від 2 до 20% 
мінімальної 

заробітної плати

Єдиний податок 
від доходу: 3% 
і ПДВ; 5% без 

ПДВ

Єдиний 
податок, ставка 
залежить від 

виду земельної 
ділянки

2. Реєстрація 
платником 

ПДВ

При обсязі 
оподатковуваних 

операцій 1 млн. грн. 
є платником ПДВ

Не є 
платниками 

ПДВ

Не є 
платниками 

ПДВ

За ставкою 3% 
є платниками 

ПДВ, за 
ставкою 5% не 
є платниками 

ПДВ

Не є 
платниками 

ПДВ

3. Звітний 
період

Календарний рік чи 
квартал

Календарний рік Календарний квартал

4. Порядок 
подання 
звітності

Декларація про 
доходи подається 

раз на рік не 
пізніше ніж 9 

лютого наступного 
року

Податкова декларація 
подається раз на рік протягом 

60 календарних днів після 
закінчення звітного року

Податкова 
декларація 
подається 

щокварталу 
протягом 

40 календарних 
днів після 
закінчення 
звітного 
кварталу

Податкова 
звітність 
подається 
не пізніше 
20 лютого 

наступного року

Загальна система оподаткування застосову-
ється в Україні з моменту виникнення підпри-
ємницької діяльності. Її використовують, коли 
із заявою про реєстрацію не було подано за-
яви про застосування спрощеної системи опо-
даткування. Також застосовувати цю систему 
оподаткування можуть ті СМП, які відмовили-
ся від використання спрощеної системи опо-
даткування. 

Загальну систему оподаткування можуть за-
стосовувати: 

– громадяни України; 
– особи без громадянства; 
– іноземні громадяни. 
Платниками єдиного податку можуть бути: 
– резиденти України; 
– платники, що не мають податкового боргу.
Умови роботи на загальній системі оподатку-

вання встановлені ст. 177 ПКУ [3]. Податок на 
прибуток сплачується за ставкою 18%. Також 
підприємства, які працюють на загальній сис-
темі оподаткування, сплачують єдиний соціаль-
ний внесок (далі – ЄСВ) – 22% і військовий збір 
(далі – ВЗ) у розмірі 1,5% від чистого доходу. 
Якщо СМП за звітний період не отримав при-
бутку, то податки він не сплачує, однак, звіт-
ність подає. 

Єдиний податок (далі – ЄП) сплачується за 
ставками, розмір яких залежить від групи плат-
ника податку (таблиця 3). 

У провладній більшості народні депутати ви-
рішили не чіпати цього року спрощену систему 
оподаткування. Уточнюють лише декілька норм 
ПКУ, які стосуються платників єдиного податку. 
Це слідує із Законопроекту № 1210 «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, усу-
нення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» [4], внесеного Голо-
вою податкового комітету Ради Данилом Гетман-
цевим. Законопроект № 1210 [4] не передбачає 
суттєвих змін для платників єдиного податку, 
зокрема:

1. Якщо нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки не проведена, базою оподаткування для 
платників ЄП 4 групи для сільгосптоваровироб-
ників є нормативна грошова оцінка одиниці пло-
щі ріллі в області.

2. При зміні податкової адреси, місця госпо-
дарської діяльності платники ЄП 3 групи пода-
ють заяву не пізніше останнього дня кварталу, 
у якому відбулись такі зміни. У разі зміни став-
ки ЄП заяву платник ЄП 3 групи подаватиме не 
пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 
календарного кварталу, в якому будуть застосо-
вувати таку ставку.

3. Платник ЄП третьої групи, який обрав 
ставку ЄП в розмірі 5%, у разі її добровільної 
зміни подаватиме заяву про зміни ставки ЄП не 
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 
календарного місяця, в якому буде застосовува-
тися нова ставка та реєстрації такого платника 
ЄП платником ПДВ.

4. Податковим (звітним) періодом для плат-
ників ЄП третьої групи є календарний квартал 
(крім податкового періоду для податкової звіт-
ності з ПДВ, де передбачать лише місячний звіт-
ний період).

5. Платник ЄП – юрособа, якого визнають 
контролюючою особою над контрольованими іно-
земними компаніями відповідно до ст. 392 ПКУ 
[3], нараховуватиме та сплачуватиме податок на 
прибуток підприємств.

6. За бажанням зареєстрований платник ЄП 
зможе безоплатно та безумовно у контролюючо-
му органі за місцем податкової адреси отримати 
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(у тому числі в електронному вигляді) витяг з 
реєстру платників ЄП.

7. Платник ЄП виконує функції податкового 
агента у разі нарахування (виплати, надання) 
оподатковуваних ПДФО доходів на користь фі-
зособи, яка перебуває з ним у трудових або ци-
вільно-правових відносинах. Стосуватиметься це 
і ФОП на ЄП 4 групи [4].

У сучасному світі розвиток інформаційних 
технологій набирає усе більших обертів, а інфор-
маційні послуги є невід'ємною частиною життя 
людства. Для України ІТ-сфера має особливо 
важливе значення, адже на фоні загальної еко-
номічної та політичної кризи, вона здатна згла-
дити ці явища за допомогою стрімкого розвитку, 
а також забезпечити функціонування багатьох 
суміжних галузей. Інформаційні технології ви-
значені в Україні однією з пріоритетних галузей 
розвитку економіки, про що свідчить значний 
внесок експортної індустрії в загальний ВВП 
країни та частка сплачених податків до бюджету 
держави [5, с. 47]. 

Обсяг експорту ІТ-послуг з України у 
2017 році, порівняно з 2016 роком, зріс на 20% і 
склав 3,6 млрд. дол., прогноз обсягу експорту на 
2018 рік становив 4,5 млрд. дол. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фактичні та прогнозні обсяги експортної  
ІТ-індустрії, млрд. дол. [5, с. 47]

Внесок експортної ІТ-індустрії в загальний 
ВВП країни у 2017 р. становив 3,34%. Експерти 
аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers 
прогнозують до 2020 року 27,2 млрд. грн. доходів 
до держбюджету від експортно-орієнтованої ІТ-
галузі. ІТ-сфера займає третє місце за часткою 
у ВВП країни, поступаючись металургії та агро-
сектору [5, с. 47].

На початку вересня голова Державної подат-
кової служби (далі – ДПС) Сергій Верланов за-
пропонував (проектна назва – «п’ята група плат-
ників єдиного податку»). За його словами, така 
форма надасть більше гарантій і переваг, однак 
перехід на неї буде добровільним: хто бажає, 
може залишитися на третій групі ФОП. Прого-
лосувати за впровадження нової системи оподат-
кування Верховна Рада планує до Нового року. 
За таких умов ця система зможе запрацювати 
вже з 1 січня 2020 р. [6].

IT-індустрія є драйвером розвитку економіки 
України, демонструючи щорічні темпи зростання 
на рівні 26% та входячи в ТОП-3 за величиною 
експорту послуг. Зважаючи на значні здобутки 
порівняно молодої галузі, IT-індустрія потребує 
виважених кроків у державному регулюванні. 
Поспішні рішення можуть коштувати дорого та 
обернутися недоотриманням доходу в державний 
Бюджет та відтоком кращих спеціалістів галузі [7]. 

Згідно з прогнозом GlobalLogic, у 2019 році 
експорт комп’ютерних послуг принесе в еконо-

міку країни близько 3,5 млрд. дол., а у 2020-му – 
4,5 млрд. дол. В середньому IT-індустрія зростала 
на 20-25% щорічно, очікується цього року більш 
стрімке зростання завдяки сприятливій кон'юнктурі 
міжнародного ринку і попиту на розробки укра-
їнських фахівців. В IT-компанії GlobalLogic про-
гнозують, що зростання ІТ-ринку у 2019 р. може 
скласти близько 30%.

Відзначається, що за результатами перших 
шести місяців року експорт комп’ютерних послуг 
склав близько 1,6 млрд. дол., що на 31% більше 
аналогічного періоду 2018 року. Зростає і кіль-
кість фахівців, які працюють в IT-галузі. За дея-
кими оцінками, на середину 2018 року в індустрії 
налічувалося близько 130 тисяч фахівців, йдеть-
ся в прес-релізі. За останнє півріччя їх кількість 
зросла майже на 20 тисяч осіб і зараз, за даними 
асоціації IT Ukraine, на ринку налічується понад 
160 тисяч фахівців, що на 22% більше, ніж роком 
раніше. При цьому індустрія досі відчуває неста-
чу кваліфікованих інженерів [8]. 

У середньому сума сплачених ІТ-компаніями 
податків у 2014-2017 рр. зростала щороку на 27% 
і досягла 4,1 млрд. грн. Ця динаміка зберігається 
і в 2018: за півроку надходження підвищилися на 
30,1% (рис. 2).

У структурі сплачених ІТ-компаніями подат-
ків найбільшим є податок на доходи фізичних 
осіб, пртчому щороку його частка зростає. Це 
свідчить про надзвичайну важливість питань опо-
даткування оплати праці для цієї галузі (рис. 3). 

Окрім того, значна кількість ІТ-спеціалістів 
співпрацюють з компаніями як ФОП й самостій-
но сплачують податки. Абсолютна більшість з 
них перебуває на спрощеній системі оподатку-
вання і сплачує ЄП. 

Обсяг надходжень ЄП зростав у середньо-
му на 58,8% впродовж 2013-2017 рр. і становив 
3,2 млрд. грн. у 2017 р. (рис. 4). 

Кількість сплачених IT-індустрією подат-
ків теж стабільно зростає – на 29% в першому 
півріччі 2019 р., у порівнянні з аналогічним пе-
ріодом 2018. В першому півріччі 2018 р. обсяг 
надходжень склав 6 млрд. грн., сплачених як 
компаніями, так і фахівцями, які співпрацюють з 
компаніями в якості ФОП. А в першому півріччі 
2019 року сума сплачених податків вже склала 
майже 8 млрд. грн. [8].

Робота в ІТ-галузі є проектно орієнтованою 
і може бути легко окреслена в межах договорів 
цивільно-правового характеру (далі – ЦПХ), які 
виконуються ФОП.

Водночас, відповідні законодавчі ініціативи 
передбачали запровадження «спеціальних (ха-
рактерних) ознак» трудового договору, які на-
дають можливість органам Держпраці та ДПС 
вбачати в цивільно-правових правовідносинах ні-
бито «наявність ознак трудових правовідносин», 
що має стимулювати суб’єктів господарювання, з 
огляду на значні суми штрафів, відмовитися від 
укладання договорів ЦПХ із самозайнятими осо-
бами та ФОП в ІТ-галузі [6].

Проте, попри шалену тривалу боротьбу уря-
ду, ДПС та Держпраці з незареєстрованими пра-
цівниками, зокрема шляхом прийняття числен-
них законопроектів, прориву або кардинальних 
змін не сталося. Про це красномовно свідчить 
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інформація з Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень, у якому практично відсутні адміні-
стративні спори з великими ІТ-компаніями, хоча 
навіть самі «айтішники» визнають, що більшість 
їхньої діяльності здійснюється у тому числі на 
підставі договорів ЦПХ із ФОП 3 групи.

Незрозумілою є ситуація з держорганами, які, 
розуміючи рівень оплати послуг ІТ-спеціаліста, 
необґрунтовано порівнюють його із заробітком 
працівників інших галузей та не враховують 
специфіку виконання та реалізації проектів у цій 
сфері. Крім того, динамічний розвиток ІТ-галузі 
з урахуванням податкових преференцій, визна-
чених п.261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ щодо 
звільнення від оподаткування податком на дода-

ну вартість операцій із програмною продукцією, 
пояснює бажання запровадити додаткові джере-
ла компенсації втрат бюджету.

Так, ІТ-компанія, яка має пільги зі сплати 
ПДВ, витрачає мінімальні ресурси на оплату 
праці чи послуг ІТ-спеціалістів і має в кінцево-
му підсумку значно більше ресурсів, ніж інші 
суб’єкти господарювання в державі, які фор-
мують дохідну частину бюджету та Пенсійного 
фонду.

Тому нова влада, розуміючи безальтернатив-
ність шляху на збільшення мінімальних стандар-
тів та пенсій для виконання передвиборних обі-
цянок, змушена займатися пошуком додаткових 
джерел наповнення бюджету й фондів.

Рис. 2. Сплачені юридичними особами податки  
до зведеного бюджету (І та ІІ півріччя), млрд. грн. [9]

Рис. 3. Структура сплачених ІТ-компаніями податків, у відсотках [9]

Рис. 4. Динаміка надходжень єдиного податку (І та ІІ півріччя), млрд. грн. [9]
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Яскравим прикладом продовження дискусії 
в суспільстві щодо особливостей оподаткуван-
ня ІТ-галузі з визначеним додатковим дже-
релом наповнення бюджету можемо вважати 
презентацію, проведену прем’єр-міністром 
України Олексієм Гончаруком, щодо форму-
вання Фонду IT Creative (спеціальний фонд 
розвитку людського капіталу для підтримки 
IT) для фінансування освітніх напрямів саме 
цієї галузі: «створення нових «кампусів» та 
курсів для IT-спеціалістів, на вирішення про-
блем дефіциту IT-кадрів, фінансування сти-
пендій студентів українських вузів і на гранти 
для молодих вчених» [6].

Фінансове наповнення цього фонду здійсню-
ватиметься, зокрема, за рахунок введення нового 
спеціального збору на розвиток людського капі-
талу, адміністрування якого покладатиметься на 
органи ДПС.

При цьому, в презентації також зазначалося, 
що з введенням 5 групи «буде усунуто ризик пе-
рекваліфікації відносин ЦПХ в трудові для ком-
паній, які працюють із ФОП ІТ-галузі нової гру-
пи». Але яким чином і коли це буде реалізовано 
на практиці, поки що не відомо.

З іншого боку, головою новоствореної ДПС 
Сергієм Верлановим запропоновано «новий» під-
хід до оподаткування ФОП ІТ-галузі – серед ін-
шого, в межах реалізації «державної реформи», 
запропонованої урядом. Він, зокрема, полягає у 
відрахуваннях ФОП, які добровільно перейдуть 
на нову групу спрощеної системи оподаткування, 
при цьому існування 3 групи для цієї галузі не 
виключається.

На сьогодні, згідно з нормами ПКУ, біль-
шість ФОП переважно ведуть діяльність на 
3 групі платників ЄП і сплачуть: 5% ЄП; 1,5 % 
ВЗ і 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати 
(далі – МЗП).

За запропонованими урядом нововведеннями 
ФОП ІТ-галузі, які добровільно оберуть засто-
сування 5 групи, сплачуватимуть: 5% ЄП; 1,5% 
ВЗ; ЄСВ – у розмірі 2 МЗП та збір на розвиток 
людського капіталу (починаючи з 2020 року – 1% 
з поступовим збільшенням: з 2021 року – 2%; з 
2022 – 3%; з 2023 – 4%; з 2024-2029 – 5%) [6].

З одного боку, у законопроекту благородна 
ціль – захистити українців від недобросовісних 
роботодавців, зарплат у конвертах на відсутнос-
ті трудових і соціальних гарантій. Але, водночас, 
ініціатива може виявитися небезпечною для ці-
лої галузі, яка займає третє місце в структурі 
ВВП держави. Бо так склалося історично, що у 
сфері IT, яка в Україні представлена переважно 
аутсорсингом, відносини з працівниками оформ-
лені через ФОП. 

В разі прийняття Закону «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо вдоско-
налення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у по-
датковому законодавстві» [4] українські програ-
місти вже не зможуть співпрацювати з компа-
ніями як ФОП і сплачувати до бюджету лише 
5% від свого прибутку. Відраховувати державі 
доведеться повні 18% ПДФО + 1,5% ВЗ. Окрім 
того, в рамках трудових відносин роботодавець 
також має відраховувати 22% ЄСВ. Для низько-

маржинального аутсорсингового бізнесу це за-
важке навантаження [10].

Позиція Асоціації “IT Ukraine” IT Ukraine 
щодо нової опції оподаткування IT-галузі запро-
понованої Урядом така [7]:

1. Вітають можливість збереження 3 групи 
ФОП, яка стала драйвером IT-індустрії, сприяла 
наповненню бюджету та відкрила українським 
IT-спеціалістам можливості міжнародного ринку. 
При поточній системі оподаткування, сума спла-
чених ІТ-компаніями податків щорічно зростає в 
середньому на 27-30%.

2. За прозорі правила гри для IT-індустрії на 
довгострокову перспективу (10 років). Це дозво-
лить бізнесу бачити свій стратегічний розвиток 
саме в Україні, а не за кордоном.

3. Підтримують пропозицію влади щодо ство-
рення нової групи ФОП, які здійснюють свою 
діяльність виключно у ІТ-сфері, де угода між 
підприємством та ФОП не може бути визнана 
договором ЦПХ, а їх відносини, відповідно, – 
трудовими.

4. Згідні із пропозицією влади щодо запрова-
дження нової групи фізичних осіб-підприємців 
та 1,5% ВЗ.

5. Не підтримують нарахування ЄСВ для но-
вої групи ФОП з 2 МЗП, а пропонують залишити 
нарахування ЄСВ для нової групи ФОП – 1 МЗП, 
враховуючи те, що ЄСВ для 3 групи ФОП про-
тягом останніх трьох років зріс у три рази, за 
рахунок збільшення МЗП.

6. Запропонований Урядом підхід виво-
дить сумарне податкове навантаження для ІТ-
спеціалістів на рівень 15,5% з обігу, та, при зрос-
танні МЗП, буде непрогнозовано збільшуватись. 
Вони вважають, що для належного стимулюван-
ня індустрії та створення конкурентних умов на 
міжнародному ринку, сумарне податкове наван-
таження не повинно перевищувати 10% при його 
збільшенні не більше 1% у рік, що підтверджу-
ється дослідженнями міжнародною компанією 
PwC, які були проведені Європейською Бізнес 
Асоціацією.

7. Підтримують ідею щодо створення Фонду 
розвитку людського капіталу – “IT Creative”, 
який повинен стати дієвим інструментом для 
стимулювання подальшого розвитку креативних 
індустрій та наукоємних галузей в країні. Проте 
занепокоєні відсутністю чіткого механізму та за-
конодавчої бази щодо роботи фонду IT Сreative: 
формування та його розподілу, обґрунтування 
рівня відрахувань у фонд та строків запуску 
його роботи. 

8. Також IT Ukraine вітає продовження пу-
блічного діалогу Уряду з IT-бізнесом. Адже тіль-
ки у симбіозі зусиль влади та IT бізнесу є шанс 
отримати таке бізнес-середовище на найближчі 
10 років, яке сприятиме розвитку IT.

На перший погляд створення додаткового збо-
ру нібито має благородну мету – підтримання 
розвитку ІТ-галузі за рахунок фактичного само-
фінансування та сприяє економії витрат держав-
них коштів на цю галузь. 

Однак, по-перше, враховуючи подальші на-
прямки розвитку ІТ-галузі, передбачатиметься 
зростання потреб на їх фінансування, що з часом 
зумовить зростання ставок збору на розвиток 
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людського капіталу, а це покладатиме додатко-
вий податковий тягар на цих платників податків, 
а це по суті є порушенням принципу «рівність 
усіх платників перед законом» (одночасне існу-
вання для платників з однаковим статусом 3 та 
5 групи ЄП). У кінцевому підсумку з урахуван-
ням запропонованих змін до ПКУ вимальовуєть-
ся наступна ситуація в оподаткуванні ІТ-галузі: 
вигодонабувачем від господарської діяльності в 
галузі є ІТ-компанії, яким держава дає підтрим-
ку у вигляді податкових преференцій в оподат-
куванні, а за прогресивною та інноваційною за-
конодавчою ініціативою держава воліє додатково 
обкласти податками ФОП, який створює продукт 
для цієї ІТ-компанії. Крім того, ФОП ІТ-галузі 
такою новацією ставиться у нерівне становище 
по відношенню до інших суб’єктів господарюван-
ня, які використовують спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності.

По-друге, незрозумілим є те, яким чином на 
державному рівні здійснюватиметься контроль 
за витрачанням коштів цього фонду та у яких 
пропорціях, чи передбачатиметься публічне зві-
тування про їхнє витрачання, що не виключає 
виникнення різного роду спірних ситуацій плат-
ників та державних органів.

По-третє, ризики виявлення органами Дер-
жпраці та нової ДПС ознак трудових відносин 
у договорах із ФОП ІТ-галузі введенням нової 
групи ЄП не усунуться [6].

Висновки з проведеного дослідження. Отож, 
про переваги та недоліки пропонованих нововве-
день говорити поки що рано, час покаже. Чергова 
«нова реформа» покращення роботи ІТ-бізнесу є 
досить сумнівною та, на нашу думку, призведе 
до збільшення податкового тягаря та нерівних 
умов в оподаткуванні. Якщо СМП – ФОП не ма-
тимуть чітких законодавчо виписаних гарантій, 
які б надала запропонована нова група ЄП для 
ІТ-галузі, то й сенсу переходити на неї немає, а, 
відповідно, постає питання щодо джерел фінан-
сування Фонду IT Creative.

За таких умов, на нашу думку, доцільним є 
створення оптимального механізму пільгового 
режиму оподаткування, що збільшить увагу аут-
сорсингових компаній до українського ІТ-ринку. 
ІТ-індустрія є дуже привабливою галуззю з боку 
іноземних інвесторів і фаховий потенціал Укра-
їни кожного року зростає. Україна має кращих 
фахівців ІТ-галузі, тож повинна мотивувати та 
стимулювати наших громадян залишатися в 
країні та будувати свою силіконову долину.
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СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність соціальної безпеки підприємства. Узагальнено підходи та подано авторське тлумачення 
мотивації персоналу та мотиваційної безпеки як складової соціальної. Визначено компоненти соціальної безпеки та 
влив мотивації на кожну з них. Охарактеризовано взаємозв’язок процесу забезпечення соціальної безпеки та моти-
вації через потреби. Висвітлено ефект, який буде отримано у результаті врахування взаємовпливу мотивації та со-
ціальної безпеки.
Ключові слова: соціальна безпека, мотивація персоналу, мотиваційна безпека, персонал, потреба. 

Постановка проблеми. Підприємство є соці-
ально-економічною системою, основним елемен-
том якої є персонал. І саме від рівня його безпеки, 
задоволення його потреб залежатиме ефектив-
ність діяльності підприємства. Відповідно, забез-
печення соціальної безпеки є важливим напрямом 
управлінської діяльності кожного господарюючо-

го суб’єкта й одним із провідних інструментів у 
цьому процесі є мотивація персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми забезпечення соціальної, мотиваційної без-
пеки та мотивації персоналу порушувалися ві-
тчизняними та зарубіжними науковцями, зокрема 
можна назвати Т. Бушман, Д. Богиня, Т. Василь-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ162

4 (26), листопад 2019

ців, Я. Жаліло, О. Іляш, А. Колот, В. Кравченко, 
Н. Мехеда, О. Новікова, Г. Пастернак-Таранушен-
ко, С. Цимбалюк та ін. Проте кожен із названих 
вчених розглядав ці процеси відокремлено і не 
вбачав зв’язку між мотивацією персоналу та рів-
нем соціальної безпеки підприємства.

Постановка завдання. Тому метою цього до-
слідження буде вивчення впливу мотивації пер-
соналу на рівень соціальної безпеки підприєм-
ства та обґрунтування важливості врахування 
цього зв’язку при здійсненні управлінської ді-
яльності. Відповідно, завданнями дослідження є 
з’ясування сутності соціальної безпеки підприєм-
ства, мотивації персоналу, а також аналіз впливу 
мотивації персоналу на соціальну безпеку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження розпочнемо із вивчення сутнос-
ті соціальної безпеки підприємства. В. Лугова та 
Т. Голубєва дають трактування соціальної без-
пеки підприємства як системи взаємовигідних 
партнерських відносин між персоналом та керів-
ництвом підприємства, що забезпечується задо-
воленням матеріальних та нематеріальних потреб 
працівників та реалізацією інтересів підприємства 
[1, c. 70]. Якщо порівняти це визначенням із тлума-
ченням мотивації персоналу, то можна побачити 
багато спільного, оскільки один і інший процес на-
цілений на задоволення потреб працівників. Тому 
трактування соціальної безпеки цими авторами 
дає підстави стверджувати про існування зв’язку 
між цим явищем та мотивацією персоналу.

С. Омельчук соціальну безпеку підприємства 
характеризує як стан, за якого забезпеченні 
прожитковий мінімум працівникам підприєм-
ства, ріст заробітної плати, відповідність заро-
бітної плати кваліфікації працівників, мотива-
ція й оплата праці проводиться за кінцевими 
результатами роботи [2, c. 208]. У наведеному 
визначенні також зроблено акцент на мотивації 
персоналу як базовому інструменті забезпечен-
ня соціальної безпеки. Проте, приділено увагу 
тільки матеріальній мотивації, що вважаємо не 
зовсім виправданим. Оскільки для персоналу 
крім матеріальної мотивації важливими є й інші 
складові,без наявності яких працівник не буде 
відчувати себе захищеним і у безпеці. Подібної 
думки до визначення соціальної безпеки Н. Ме-
хеда та А. Маджула, які розглядають її як сис-
тему соціально-економічних заходів, які спрямо-
вані на матеріальне забезпечення працівників, 
покращення якості життя та умов праці [3, c. 85]. 
Цими науковцями розширено перелік потреб, які 
мають бути задоволені у процесі забезпечення 
соціальної безпеки, оскільки крім матеріальної 
мотивації, розглядається і трудова.

Більш широке трактування сутності соціальної 
безпеки подано О. Іляш, яка розглядає її як стан 
взаємозв’язку людських, корпоративних ресурсів і 
підприємницьких можливостей, за якого гаранту-
ється найбільш ефективне використання персоналу 
для стабільного його функціонування та динаміч-
ного соціального розвитку, запобігання внутрішнім 
і зовнішнім негативним загрозам [4, c. 58].

Враховуючи вищевикладене та власні мірку-
вання, пропонуємо соціальну безпеку підприєм-
ства розглядати як стан захищеності соціальних 
інтересів персоналу від зовнішніх та внутрішніх 

загроз щодо його професійного, соціального ста-
ну та рівня життєзабезпечення, за якого відбува-
ється збереження та розвиток трудового потенці-
алу, а також зростання показників ефективності 
діяльності підприємства. При цьому вважаємо, 
що соціальна безпека може бути забезпечена 
шляхом правильно підібраної системи мотивації. 

Щодо самого поняття мотивації чи мотиву-
вання персоналу також не сформовано одно-
стайної думки стовно визначення його сутності. 
Зокрема, О. Кузьмін та О. Мельник вважають, 
що мотивування – це вид управлінської діяль-
ності, що забезпечує процес спонукання себе та 
інших працівників до діяльності, що спрямована 
на досягнення особистих цілей та цілей організа-
ції [5, с. 106]. А. Колот та С. Цимбалюк мотивацію 
персоналу розглядають як сферу фахової, прак-
тичної діяльності, що передбачає вироблення ме-
тодів, засобів впливу на поведінку людини в ор-
ганізації задля досягнення особистих її цілей та 
цілей організації [6, с. 23]. В. Данюк, О. Чернуш-
кіна розглядають мотивування як комплексний 
зовнішній вплив на працівників з метою форму-
вання в них стійкої мотивації до праці [7, с. 34]. 

Узагальнюючи подані трактування та автор-
ські дослідження [8, с. 74-75] вважаємо, що мо-
тивування – це ціленаправлений процес впливу 
на працівників шляхом задоволення їх потреб і 
формування стійкої мотивації до продуктивної 
діяльності, відчуття захищеності і безпеки.

І хоча процес мотивування направлений ви-
ключно на працівників, але його результуючий 
вплив має ширший характер. З однієї сторони, 
якщо система мотивації підібрана правильно, то 
отримуємо задоволених, продуктивних, відданих 
підприємству працівників, яким, по суті, забез-
печено відповідний рівень соціальної безпеки. 
З іншої сторони – мотивований персонал спри-
яє досягненню намічених підприємством цілей, 
зростанню його прибутковості, конкурентоспро-
можності та репутації. 

Тому, виходячи із розглянутих підходів до 
визначення сутності соціальної безпеки підпри-
ємства та мотивації персоналу, можна вважати, 
що між ними існує тісний зв'язок. Але соціальна 
безпека підприємства також є складним утво-
ренням, яке включає ряд елементів. Зокрема, 
відповідно до авторського дослідження [9, с. 16] 
основними складовими соціальної безпеки під-
приємства виділено: безпеку життя, безпеку 
розвитку, мотиваційну та соціально-психологіч-
ну безпеку, які, у свою чергу, також формують-
ся із певних компонентів. Тому варто дослідити, 
як впливає мотивування на складові соціальної 
безпеки підприємства, чи цей влив загальний чи 
диференційований і обмежується тільки мотива-
ційною безпекою.

Припускаємо, що цей вплив є загальним, 
оскільки безпека – це стан, за якого гарантоване 
відчуття захищеності і комфорту, а він досяга-
ється тоді, коли потреби персоналу задоволені. 
Водночас, результат мотивування буде отримано 
також тільки за умови задоволення потреб. Тому 
в основі взаємозв’язку соціальної безпеки під-
приємства та мотивації лежать потреби (рис. 1). 
Тобто у процесі мотивування необхідно виявити 
домінуючі потреби персоналу та знайти можли-
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вості для їх задоволення, і залежно від того, на 
скільки вдало це буде здійснено, такий рівень со-
ціальної безпеки буде досягнуто.

Якщо аналізувати вплив мотивації на складо-
ві соціальної безпеки, то можна виявити зв'язок 
із кожним з них. Зокрема, безпека життя, яка 
включає безпеку здоров’я, фізичну безпеку та 
безпеку праці, формується під впливом методів 
трудової мотивації. Адже належні умови праці, 
сприятливий соціально-психологічний клімат у 
колективі забезпечують психологічний та фізич-
ний комфорт і безпеку працівників. 

Безпека розвитку, яка складається із кар’єрної 
безпеки, інтелектуальної та адміністративної без-
пеки, забезпечується у результаті використання 
методів статусної мотивації та процесуального 
управління. Соціально-психологічна безпека, ком-
понентами якої виділено психологічну, комуніка-
ційну, інформаційну та естетичну безпеку, досяга-
ється у результаті використання методів трудової 
мотивації. Мотиваційна безпека, яка включає фі-
нансову, пенсійно-страхову та безпеку звільнення, 
формується у результаті використання матеріаль-
них мотивів та соціальних гарантій (рис. 2). 

Тому комплексне бачення процесу забезпе-
чення соціальної безпеки підприємства повинно 
передбачати виявлення потреб персоналу та по-
шук можливостей їх задоволення шляхом ви-
користання методів мотивації. При цьому варто 
пам’ятати, що кожна людина є індивідуальною, 
як і її потреби, тому для одних працівників до-
статнім буде забезпечення, наприклад, моти-
ваційної безпеки, для інших – мотиваційної і 
соціально-психологічної, а для деяких – усіх чо-
тирьох складових соціальної безпеки. 

Також варто зважати на те, що потреби пра-
цівників змінюються з часом, і ті мотиви, які 
були актуальними для них сьогодні, завтра не 
матимуть особливого значення. Тому процес мо-

тивування, як і процес забезпечення соціальної 
безпеки потребує постійного моніторингу.

Не варто при цьому спрощувати сам процес за-
безпечення соціальної безпеки, розглядаючи його 
як результат мотивування. Оскільки рівень соці-
альної безпеки залежить від мотивації, але це один 
із інструментів щодо її забезпечення, який відіграє 
значну роль, але не виключну у цьому процесі. 

З іншої сторони, не варто переоцінювати 
ефект, який несе мотивація, адже за сучасних 
умов працівники не просто хочуть мати високоо-
плачувану та престижну роботу, а прагнуть зна-
йти таке місце працевлаштування, де буде гаран-
товано психологічний комфорт, сприятливі умови 
праці, можливості для професійного розвитку та 
кар’єрного зростання, забезпеченні гарантії у разі 
втрати працездатності, звільнення чи виходу на 
пенсію. Тобто там, де людина відчуває себе захи-
щено та комфортно у довгостроковій перспективі. 

Все це обумовлює необхідність зміни уявлення 
управлінського персоналу про процес мотивуван-
ня персоналу через призму забезпечення його со-
ціальної безпеки. Оскільки, як показало проведене 
дослідження, ці процеси є взаємопов’язані і при 
правильному підході до їх організації забезпечать 
отримання соціального та економічного ефекту.

Висновки з даного дослідження. Тому може-
мо зробити висновок, що проведене досліджен-
ня несе в собі теоретичну новизну та практичну 
значимість, які полягають у розширенні знань 
про мотивацію персоналу та соціальну безпе-
ку, а також підходів до організації та управ-
ління процесами їх здійснення і забезпечення. 
Проте, у роботі висвітлено тільки найбільш за-
гальні аспекти щодо взаємозв’язку мотивування 
персоналу та соціальної безпеки, що обумовлює 
необхідність подальших досліджень у цій сфері. 
Зокрема, варто дослідити інструментарій впливу 
на соціальну безпеку через мотивування.

Рис. 1. Взаємозв’язок мотивування та соціальної безпеки підприємства 

Рис. 2. Схема впливу мотивування персоналу на соціальну безпеку підприємства
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье рассмотрена сущность социальной безопасности предприятия. Обобщены подходы и представлено авторское 
толкование мотивации персонала и мотивационной безопасности как составляющей социальной. Определены компо-
ненты социальной безопасности и влияние мотивации на каждую из них. Охарактеризованы взаимосвязь процесса 
обеспечения социальной безопасности и мотивации через потребности. Определен эффект, который будет получен в 
результате учета взаимовлияния мотивации и социальной безопасности. 
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MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION  
THE SOCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary
The essence of social security of an enterprise is considered. Approaches are summarized and the author's interpretation 
of staff motivation and motivational safety as a component of social are presented. The components of social security 
and influence of motivation on all of them are identified. The interconnection between the process of providing the social 
security and motivation through needs is characterized. The effect that will be obtained as a result of consideration of 
mutual influence motivation and social security is determined.
Key words: social security, staff motivation, motivational safety, staff, need. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена дослідженню впливу політики фінансування на стан грошових потоків підприємств обраної сфери 
діяльності за період 2014-2018 рр. Проаналізувавши частку власного капіталу в пасивах фірм, частку власного обо-
ротного капіталу у фінансуванні оборотних активів, було визначено консервативну, помірну та агресивну політику 
фінансування, що реалізують досліджувані суб’єкти господарювання. Виявлений позитивний вплив агресивної по-
літики фінансування на обсяг річного чистого грошового потоку, зокрема від операційної діяльності, коли компанія 
оптимізує запаси, дебіторську заборгованість, але продовжує нагромаджувати поточні зобов’язання. Це надає змогу 
здійснювати інвестиційну та дивідендну політики, операції з викупу власних акцій та своєчасно розраховуватися по 
фінансових боргах.
Ключові слова: консервативна (помірна, агресивна) політика фінансування, грошовий потік, операційна (інвестиційна, 
фінансова) діяльність, оборотні активи, запаси, (дебіторська) кредиторська заборгованість.

Постановка проблеми. Консервативна (по-
мірна, агресивна) політика фінансування, що 
реалізується підприємством, по-різному впли-
ває на функціонування бізнесу. Кожна з них 
має свої переваги та недоліки. Консервативна 
політика, дотримуючись принципу фінансової 
незалежності, часто супроводжується великими 
обсягами запасів, дебіторської заборгованості, 
тривалим операційним циклом. Агресивна полі-
тика, уникаючи таких недоліків, генерує ризик 
втрати покупців через несвоєчасне задоволення 
попиту. Від’ємний фінансовий цикл, що є наслід-
ком агресивності фінансування, створює загро-
зу втрати довіри з боку кредиторів, зменшення 
рівня ліквідності. 

При цьому, за певних умов кожна з політик 
може бути ефективною та позитивним чином 
відобразитися на загальному фінансовому стані 
підприємства, зокрема на обсягах та структурі 
його грошових потоків. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Досліджуючи фактори впливу на грошові потоки 
підприємства, науковці зазначають зокрема ті з 
них, що є свідченням реалізованої політики фі-
нансування. 

Так, І.А. Бланк, серед факторів впливу зазна-
чає доступність фінансового кредиту та можли-
вість залучення коштів [1]. 

Кузнецова І.Д. виділяє тривалість операцій-
ного циклу та фінансовий менталітет власни-
ків. При короткому операційному циклі грошові 
кошти здійснюють більше оборотів, що сприяє 
обсягам та інтенсивності грошових потоків. Фі-
нансовий менталітет власників і менеджерів 
підприємства, на думку автора, обумовлює ви-
бір консервативних, поміркованих або агресив-
них принципів фінансування активів, за рахунок 
чого визначається структура грошових потоків 
підприємства [2].

Костюк-Пукаляк О.М. серед інших факторів 
відокремлює практику кредитування, що впли-
ває на формування як додатного, так і від’ємного 
грошового потоку [3].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на існуючі роз-
робки, дослідження впливу політики фінансу-
вання на грошові потоки неможливе без аналізу 
даних конкретних суб’єктів господарювання. Кон-
сервативна (помірна, агресивна) політика може 
по-різному проявити себе в тих чи інших умовах. 

Окрім того, невизначеним залишається питання, 
яким чином реалізована політика впливає на обсяг 
та структуру чистих грошових потоків за видами 
діяльності, можливість здійснення інвестиційної по-
літики та своєчасного погашення заборгованостей. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є дослі-
дження впливу політики фінансування на стан 
грошових потоків підприємств обраної сфери ді-
яльності за період 2014-2018 рр. 

Виклад основного матеріалу. Одними з найві-
доміших фірм з виробництва спортивного взуття 
та одягу в світі є Adidas, Nike і Puma. За різними 
оцінками, їхня доля на ринку складає 26%, 17% 
та 6% відповідно. 

Кожна з фірм має певні конкурентні перева-
ги. Наприклад, Adidas та Puma розпочали свою 
діяльність раніше за Nike, але остання, в свою 
чергу, має більш диверсифікований ціновий 
асортимент продукції. Спочатку Nike і був ство-
рений, як більш дешева альтернатива німецьким 
маркам. Завдяки дробленню акцій для зниження 
їх ціни, фірма досягла більшої капіталізації біз-
несу за своїх конкурентів. Разом з тим, за допо-
могою підписання контрактів зі світовими зірка-
ми, Adidas та Puma намагаються досягти більшої 
«популярності» своїх брендів. 

Всі ці компанії мають виробничий процес, 
який має бути забезпечений фінансово. Структу-
ра фінансових ресурсів та їх частка у формуванні 
активів призводить до реалізації певної політи-
ки фінансування. Визначимо, чи є їхня політика 
консервативною, помірною або агресивною, та 
яким чином вона впливає на стан грошових по-
токів досліджуваних суб’єктів господарювання. 

На відміну від показників фінансової резуль-
тативності або балансових статей, які часто під-
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Таблиця 2
Частко ВОК в оборотних активах

Роки 2014 2015 2016 2017 2018
Nike 63,3 59,4 64,3 65,9 60,1
Puma 51,1 47,8 49,3 43,9 45,5
Adidas 40,5 28,7 24,1 27,4 30,5

Джерело: розраховано авторами на основі фінансової 
звітності [4-8]

падають під ризик маніпулювання, не завжди 
відповідають ринковій вартості, обсяг грошових 
коштів є фізичним проявом діяльності підприєм-
ства. Здатність генерувати чисті грошові потоки, 
зокрема від операційної діяльності, забезпечує 
можливість капіталовкладень у подальший роз-
виток, диверсифікацію діяльності підприємства, 
виконання його зобов’язань, та, в цілому, інвес-
тиційну привабливість суб’єкта господарювання. 

Проаналізуємо, якою політикою фінансування 
характеризується кожна з фірм. За критерії кон-
сервативності (помірності, агресивності) візьмемо 
частку власного капіталу (далі ВК) у пасивах та 
частку власного оборотного капіталу (далі ВОК) 
у забезпеченні оборотних активів. 

Всі фірми за останні п’ять років поступово змен-
шують рівень фінансової незалежності. При умов-
ному нормативі у 50% лише Puma у 2018 р. відпо-
відає йому. Частка ВК у пасивах Nike та Adidas є 
меншою і складає відповідно 43,5% та 40,9%. 

Динаміка коефіцієнта автономності досліджу-
ваних фірм представлено у табл. 1.

Таблиця 1
Частка ВК в пасивах 

Роки 2014 2015 2016 2017 2018
Nike 58,2 58,8 57,3 53,3 43,5
Puma 63,5 61,8 62,3 58,1 53,7
Adidas 45,3 42,5 42,6 43,0 40,9

Джерело: розраховано авторами на основі фінансової 
звітності [4-8]

У випадку Nike такі зміни пов’язані із абсо-
лютним зменшенням ВК на 21% через скоро-
чення нерозподіленого прибутку та зростанням 
обсягу довгострокових боргів, відстрочених по-
даткових зобов’язань. Частка такого позичкового 
капіталу за досліджуваний період збільшилася з 
14,7% до 29,6% фінансових ресурсів. 

Довгострокові фінансові зобов’язання Puma з 
2014 р. по 2018 р. змінилися з 4 до 9%, а зрос-
тання інших поточних боргів вплинуло на частку 
короткострокових фінансових ресурсів у капіталі 
фірми (з 32% до 37%). 

Основною причиною зменшення ступеня фі-
нансової автономності Adidas стало збільшення 
ролі поточних позичкових коштів з 35% до 44% 
за останні 5 років при відносно стабільному роз-
мірі постійного капіталу. 

Таким чином, очевидно, що у Nike та Adidas 
зростає рівень агресивності фінансування. Якщо 
перша компанія порівну орієнтується на довго- 
та короткострокові борги, то інші – на поточні 
зобов’язання, зокрема на товарну кредиторську 
заборгованість. 

Оцінимо частку власного оборотного капіта-
лу (далі ВОК) у фінансуванні оборотних активів 
(табл. 2). Nike в середньому на 60% фінансує обо-
ротні активи за рахунок ВОК. У випадку Puma 
ця частка складає 45,5% у 2018 р. Adidas на від-
міну від решти фірм залучає для операційної ді-
яльності переважно поточні зобов’язання, частка 
яких від оборотних активів складає 70%. 

Виходячи з табл. 1,2 можна констатувати пе-
реважно консервативну політику фінансування у 
Nike, помірну – у Puma та агресивну – у Adidas. 

Розглянемо більш детально умови реалізації 
виявлених політик фінансування на досліджува-
них підприємствах. Мала частка поточних боргів 
у фінансуванні оборотних активів при консерва-
тивній політиці іноді пов’язана не з тим, що фір-
ма прагне бути фінансово незалежною. Це може 
бути результатом надмірного обсягу самих обо-
ротних активів. У випадку Nike 30-35% від них 
протягом досліджуваного періоду складають за-
паси, що також зростають і в абсолютному обся-
зі. До того ж, строк обороту запасів (виробничий 
цикл) сягає 90 днів, достатньо тривалий період 
для виробництва спортивних товарів. 

Проаналізуємо, яким чином така консерватив-
на політика впливає на стан грошових потоків. На 
перший погляд, операційні грошові потоки Nike 
зростають, фірма є інвестиційно активною та здій-
снює дивідендну політику. Підприємство протягом 
аналізованого періоду здійснює операції з купівлі, 
продажу, отримання відсотків від короткостроко-
вих інвестицій. Як правило, до них можуть бути 
віднесені різноманітні цінні папери, емітовані ін-
шими суб’єктами господарювання. Саме коротко-
строковий характер дозволяє отримати відповідні 
грошові надходження та підтримувати ліквідність, 
не заморожуючи ці кошти надовго. Окрім, того, об-
сяги купівлі підприємством таких інвестицій, як 
правило, перевищує закупівлю основних засобів, 
наприклад, у 2018 р. – більш, ніж у 4,5 рази. 

Стосовно руху грошових потоків від фінансо-
вої діяльності, то протягом 2016, 2017 рр. компа-
нія залучила довгострокові зобов’язання, збіль-
шивши таким чином їх частку у фінансових 
ресурсах з 12% у 2015 р. до 29,6% у 2018 р. Про-
тягом 2016-2018 р. у рамках фінансової діяль-
ності компанія витрачає значну суму грошових 
коштів на викуп її акцій. Так, у 2018 р. обсяги 
викупу склали 4254 млн. дол. Це може бути здій-
снено для того, щоб зосередити владу, що до-
зволяє уникати розмиття капіталу підприємства, 
для проведення певної дивідендної політики, для 
підвищення ринкової ціни акції. 

Здійснюючи такі інвестиції та операції із 
власним капіталом та боргами, фірма має забез-
печити достатній грошовий потік від операцій-
ної діяльності. Незважаючи на зростання доходу 
фірми, чистих грошових надходжень від опера-
ційної діяльності, грошовий потік за рік є неста-
більним. Наприклад, у 2014, 2016 рр. фірма за-
робила негативну суму річних грошових коштів і 
її врятував лише початковий запас грошей, від-
повідно 3337 та 3852 млн. дол. 

Розглядаючи процедуру формування чисто-
го грошового потоку від операційної діяльнос-
ті, необхідно зазначити декілька моментів. По-
перше, скорочення чистого прибутку в 2018 р., 
що в основному пов’язано із видатками на при-
бутковий податок, який у 4 рази більший за ми-
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Таблиця 3
Зміни статей формування чистого грошового потоку від операційної діяльності, млн. дол. 

Роки 2014 2015 2016 2017 2018
Зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості -298 -216 60 -426 187
Зменшення (збільшення) запасів -505 -621 -590 -231 -255
Збільшення (зменшення) кредиторської заборгованості 525 1,237 -586 -158 1,515

Джерело: взято з фінансової звітності [7]

Таблиця 4
Виробничий та операційний цикл, дні

Роки 2014 2015 2016 2017 2018
Виробничій цикл

Nike 87,1 90,2 94,8 93,5 90,8
Puma 124,0 119,7 125,1 123,5 127,1
Adidas 122,0 116,0 124,9 127,6 121,7

Операційний цикл
Nike 129,5 130,1 131,7 129,8 129,3
Puma 176,8 169,3 173,9 167,2 168,0
Adidas 168,5 158,5 164,5 165,9 160,6

Джерело: розраховано авторами на основі фінансової 
звітності [4-8]

нулий рік. По-друге, на зменшення операційного 
грошового потоку впиває зростання дебіторської 
заборгованості та запасів (табл. 3). Раніше за-
значалося, що їх частка в оборотних активах є 
значною, а витрачання грошових коштів на них 
означає певне замороження та затримку у над-
ходженнях на розрахунковий рахунок. 

Зростання оборотних активів за рахунок та-
ких неліквідних складових потребує відповідного 
забезпечення. Але у 2016, 2017 рр. кредиторська 
заборгованість, що є звичайним джерелом їх фі-
нансування, навпаки зменшується, відповідно на 
586 та 158 млн. дол. Це призводить до консерва-
тивної політики фінансування. Як видно з табл. 2, 
частка поточних зобов’язань у фінансуванні обо-
ротних активів є найменшою у ці роки, оскільки 
ВОК складає 64% у 2016 р. та 66% у 2017 р. 

І лише, коли Nike у 2015 та 2018 рр. реалі-
зує помірну та агресивну політику у Звіті про 
рух грошових коштів можна спостерігати зрос-
тання кредиторської заборгованості на 1237 та 
1515 млн. дол. відповідно. Це збільшення озна-
чає, що фірма не сплачує кошти постачальникам 
і вони залишаються, сприяючи формуванню по-
зитивного грошового потоку. 

Визначимо, яким чином помірна політка фінан-
сування Puma обумовлює стан грошових потоків 
компанії. Її оборотні активи приблизно на 50% фі-
нансуються за рахунок ПЗ. Частка таких боргів 
у пасивах Puma за останні два роки збільшилася 
на 5% і знаходіться на рівні 37%, що більше ніж у 
Nike – 25% при консервативній політиці та менше, 
ніж у Adidas – 44% при агресивній політиці. Незва-
жаючи на зростання довгострокових зобов’язань 
до 9%, їхня роль у фінансових ресурсах Puma є 
найнижчою серед досліджуваних фірм. 

При цьому, якщо частка дебіторської забор-
гованості є майже однаковою у всіх компаній, 
біля 25%, то частка запасів в оборотних активах 
Puma є найбільшою – 42% у 2018 р. Для порів-
няння у Adidas 35-43%, Nike 30-35%. Це вплину-
ло на тривалість виробничого циклу Puma, який 
складає 127 днів, що на 37 днів більше за Nike, і 
на 5 днів більше за Adidas (табл. 4). 

Незважаючи на консервативну політику Nike 
має коротші за інші фірми тривалість вироб-
ничого та операційного циклів, відповідно 90 та 
129 днів у 2018 р. У випадку Puma та Adidas час 
від закупівлі виробничих запасів до отримання 
коштів від реалізації готової продукції складає 
168 та 160 днів у 2018 р. 

Специфікою Puma є різні строки обороту дебі-
торської та кредиторської заборгованості, що сут-
тєво відрізняються навіть порівняно із агресивною 
політикою фінансування Adidas. Так, якщо оборот 
дебіторської складає 40 днів при 101 дні обороту 
кредиторської заборгованості, у Adidas таке спів-
відношення складає 38/73 днів, у Nike – 35/38 днів. 

При цьому, якщо у Adidas та Nike дебіторська за-
боргованість завжди більша за кредиторську, у 
Puma ситуація зворотна. Такий розрив у строках 
платежів часто є позитивним, оскільки у випадку 
Adidas та Puma компанії отримують кошти від по-
купців раніше та мають змогу їх інвестувати до 
настання терміну сплати контрагентам.

Незважаючи на зростання доходів Puma, зо-
крема рентабельності (співвідношення чистого 
прибутку до собівартості), річні обсяги чистого гро-
шового потоку за досліджуваний період є неста-
більними при помірній політиці. У 2018 р. чистий 
грошовий потік в 1,8 разів менший за попередній 
рік. У 2015 та 2016 рр. річні грошові виплати фірми 
перевищили грошові надходження. На це негатив-
ним чином впливає зменшенням прибутку до опо-
даткування з 121 млн. до 85 млн. євро та скорочен-
ня обсягів кредиторської заборгованості, що мали 
місце у 2015 р., а також постійне зростання запасів 
та дебіторської заборгованості (табл. 5). При цьо-
му, помірність політики проявляється в тому, що 
при зростанні даних позицій у 2017 р. відповідно на 
117,2 та 92,8 млн. євро, позитивна зміна кредитор-
ської заборгованості склала лише 159,4 млн. євро. 

Інвестиційна діяльність Puma виключно спря-
мована на капіталовкладення у майно та облад-
нання. Причиною зростання негативного грошо-
вого потоку від фінансової діяльності є зміна 
дивідендної політики. Так, якщо у 2015 р. загаль-
ні виплати власникам складали 49,5 млн. євро, то 
у 2018 р. 242,5 млн. євро. 

Політика фінансування Adidas є агресивною, 
оскільки має найнижчу серед аналізованих фірм 
частку ВК у фінансових ресурсах та частку ВОК 
у забезпеченні оборотних активів, у 2018 р. від-
повідно 41% та 30,5%. 

Окрім власного капіталу, компанія залучає 
довгострокові (15,5% від пасивів) та поточні (44%) 
зобов’язання, сформовані за рахунок кредитор-
ської заборгованості, нарахованих зобов’язань, 
поточних забезпечень. 

Агресивна політика позитивним чином впли-
ває на стан грошових потоків. Якщо порівнюва-
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Таблиця 7
Зміни статей формування чистого грошового потоку від операційної діяльності, млн. євро. 

Роки 2014 2015 2016 2017 2018
Зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості -36 -183 -411 -477 -209
Зменшення (збільшення) запасів -76 -639 -621 -216 180
Збільшення (зменшення) кредиторської заборгованості -117 823 1006 422 741

Джерело: взято з фінансової звітності [4-6]

ти помірну та консервативну політику Puma та 
Nike, у Adidas немає різких змін в обсягах річ-
ного чистого грошового потоку, який лише раз за 
останні 5 років набув від’ємного значення. Чис-
тий грошовий потік від операційної діяльності 
Adidas виріс у 3,8 разів за період 2014-2018 рр., 
у Puma та Nike відповідно у 2,2 та 1,6 разів. 

Позитивним чином на це впливає зростання 
фінансових результатів, зокрема прибуток до 
оподаткування Adidas, який за досліджувані роки 
збільшився у 2,8 разів. До речі, у Adidas наймен-
ше співвідношення собівартості до чистого доходу 
(табл. 6), що забезпечує ефективність діяльності.

Таблиця 6
Відношення собівартості  

реалізованої продукції до чистого доходу  
в період 2014-2018 рр.

Роки 2014 2015 2016 2017 2018

Nike 55,2 54,0 53,9 55,4 56,2

Puma 53,4 54,3 54,6 52,7 51,6

Adidas 52,4 51,7 51,4 49,5 48,2

Джерело: розраховано авторами на основі фінансової 
звітності [4-8]

Незважаючи на агресивність політики за про-
цедурою формування грошового потоку від опе-
раційної діяльності не спостерігається особливих 
перекосів в обсягах змін оборотних активів та по-
точних зобов’язань. Останні зростають приблиз-
но на такий же обсяг, як перші. Виключенням є 
2018 рік, де спостерігається зростання дебіторської 
заборгованості на 209 млн. євро, зменшення запа-
сів на 180 млн. євро, при цьому фірма нагрома-
джує поточні борги на суму 741 млн. євро. (табл. 7). 
Сума зміни запасів та дебіторської значно менша, 
ніж збільшення кредиторської заборгованості, що 
ще раз підкреслює агресивність політики фірми та 
позитивним чином впливає на її грошові потоки. 

Більшість грошових виплат Adidas на відміну 
від Nike з інвестиційної діяльності здійснюється 
на: купівлю товарних знаків та інших нематері-
альних активів, придбання основних засобів. 

Так, при 636 млн. євро негативного грошового 
потоку від інвестиційній діяльності 611 млн. євро 
було сплачено на покупку основних засобів, за-
водів та обладнання. Це може буті пов’язане з 

постійнім оновлення технологій виготовлення її 
товарів. Так як щороку вони демонструють нові 
модель одягу або взуття з матеріалів, які раніше 
не використовували або технологій, які раніше 
не застосовувалися. Та також з придбанням но-
вих заводів, тому що підрозділи компанії сфор-
мовані за географічним принципом і кожен під-
розділ має свої потужності

Основними напрямками використання грошей 
з фінансової діяльності є виплата дивідендів, ви-
куп власних акцій та погашення короткостро-
кових позик. Сума, на яку викуплено власні ак-
ції 2018 р. в порівнянні з 2017 р. збільшилася в 
12 разів з 85 до 1000 млн. євро. 

Висновки. Аналізовані компанії реалізують 
різні політики фінансування діяльності, які обу-
мовлюють вплив на стан їхніх грошових потоків. 

Компанія Nike характеризується консерва-
тивною політикою протягом тривалого часу. При 
цьому, спостерігається нестабільний обсяг річно-
го чистого грошового потоку. Активна інвестицій-
на діяльність та операції з капіталом не забезпе-
чуються відповідними операційними грошовими 
надходженнями. З-за консервативності політики 
фінансування, компанія збільшує оборотні акти-
ви, але надає перевагу постійним фінансовим ре-
сурсам при їхньому фінансуванні. 

Політика фінансування Puma є помірною по-
літикою. Її особливістю є найнижча частка довго-
строкових боргів у пасивах, найдовший серед по-
рівнюваних компаній операційний цикл, значним 
перевищенням строку оборотності кредиторської 
заборгованості над дебіторською. Незважаючи на 
зростання рентабельності, грошові потоки протя-
гом досліджуваного періоду різко змінюються, не 
завжди позитивно.

Компанія Adidas проводить агресивну політику 
фінансування, оскільки має найнижчу частку влас-
ного капіталу в пасивах та власного оборотного ка-
піталу у фінансуванні оборотних активів. При агре-
сивній політиці компанії не спостерігається різких 
змін грошових потоків. Чистий грошовий потік від 
операційної діяльності, на відміну від досліджува-
них підприємств, у Adidas виріс майже в 4 рази за 
період 2014-2018 рр., чому сприяє найменше спів-
відношення собівартості до чистого доходу, а також 
залучення кредиторської заборгованості, нарахова-
них зобов’язань та поточних забезпечень. 

Таблиця 5
Зміни статей формування чистого грошового потоку від операційної діяльності, млн. євро. 

Роки 2014 2015 2016 2017 2018
Зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості -45,3 -8,8 -16,8 -92,8 -61,2
Зменшення (збільшення) запасів -35,9 -92,2 -57,7 -117,2 -122,8
Збільшення (зменшення) кредиторської заборгованості 98 -24,1 74,2 159,4 146

Джерело: взято з фінансової звітності [8]
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
НА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния политики финансирования на состояние денежных потоков предприятий 
выбранной сферы деятельности за период 2014-2018 гг. Проанализировав долю собственного капитала в пассивах 
фирм, долю собственного оборотного капитала в финансировании оборотных активов, были определены консерва-
тивная, умеренная и агрессивная политики финансирования, которые реализуются исследуемыми субъектами хо-
зяйствования. Обнаружен положительное влияние агрессивной политики финансирования на сумму годового чистого 
денежного потока, в частности от операционной деятельности, когда компания оптимизирует запасы, дебиторскую 
задолженность, но продолжает накапливать текущие обязательства. Это дает возможность осуществлять инвестици-
онную и дивидендную политики, операции по выкупу собственных акций и своевременно рассчитываться по финан-
совым долгам.
Ключевые слова: консервативная (умеренная, агрессивная) политика финансирования, денежный поток, опе-
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задолженность.
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THE IMPACT OF FINANCING POLICY ON THE CASH FLOWS OF ENTERPRISES

Summary
The article is devoted to the study of the impact of the financing policy on the cash flows of enterprises in the selected 
sphere of activity for the period 2014-2018. After analyzing the share of equity in firms’ resources, the share of working 
capital in current assets financing, conservative, moderate and aggressive financing policies implemented by business 
entities were determined. A positive effect of an aggressive financing policy on the annual amount of net cash flow 
was revealed, in particular from operating activity, when the company optimizes inventories and receivables, but still 
accumulates current liabilities. This makes it possible to carry out investment and dividend policies, operations of the 
repurchase of own shares and financial debts’ timely repayment.
Key words: conservative (moderate, aggressive) financing policy, cash flow, operating (investing, financing) activity, 
current assets, inventories, accounts (receivable) payable.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ  
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НІМЕЧЧИНИ ТА ІСПАНІЇ

Дослідження основних напрямків та тенденцій розвитку будівельної галузі в інших країнах є достатньо важливим 
завданням. З огляду на це, ця сфера займає провідне місце в національній економіці та потребує удосконалення зва-
жаючи на кращі досягнення зарубіжного досвіду. Вивчення становлення будівництва в економічно розвинених країнах 
дозволить створити загальні вектори розвитку, дасть змогу встановити фактори, які впливають на такі результати, 
оцінити сучасні особливості, які притаманні тим або іншим економікам. 
Ключові слова: розвиток, тенденції, оцінка, стратегія, країни ЄС, методика.

Постановка проблеми. Важливим фактором 
даного дослідження є створення методики оцінки 
на підставі використання методу систематизації 
та порівняльного аналізу. Представлена методи-
ка передбачає виділення основних етапів оцінки 
стану та тенденцій розвитку будівельної галузі 
розвинутих країнах (три етапи, а саме: встанов-
лення оціночних показників; класифікація дослі-
джуваних країн за рівнем розвитку будівельної 
галузі; виявлення основних трендів розвитку бу-
дівельної галузі у досліджуваних країн). 

Постановка завдання. В рамках даного дослі-
дження будуть проаналізовані основні аспекти 
розвитку будівельної галузі на рівні розвинених 
країн, таких як Німеччина та Іспанія.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Завдяки даній методиці на рівні оціночних по-
казників визначено такі, які прийнято вважати 
традиційними в контексті даного аналізу, зокре-
ма: Обсяг виробленої будівельної продукції (ви-
конаних будівельних робіт) підприємствами кра-
їни (Vcp); Індекс будівельної продукції (Ibp). Ці 
показники дадуть змогу визначити загальну кар-
тину розвитку досліджуваної галузі, а Індекс бу-
дівельної продукції (Ibp) покаже тенденції зрос-
тання або скорочення на національному рівні. 

При цьому, важливим аспектом вивчення бу-
дівельної галузі є питання її фактичного розви-
тку в рамках людського потенціалу (чисельності 
населення країни) та території країни. Для цього 
запропоновано використання Індексу розвитку 
будівельної галузі відносно до людського по-
тенціалу (Icdр) [авторська розробка] та Індексу 
розвитку будівельної галузі відносно до терито-
рії країни (Icdрt) [авторська розробка]. Зазна-
чені показники створені за аналогією показника 
ВВП на душу населення. Відповідно з нашою ав-
торською позицією Індекс розвитку будівельної 
галузі (Icdр) висвітлює стан розвитку галузі на 
душу населення, а Індекс розвитку будівельної 
галузі відносно до території країни (Icdрt) – стан 

розвитку галузі у територіальному вимірі (на 
один квадратний метр). Такий підхід дозволить, 
на наше переконання, оцінити рівень досягнень 
та розвитку будівельної галузі з огляду на фак-
тичний людський та територіальний потенціал 
країни. Згідно положень запропонованої методи-
ки визначається етап класифікації досліджува-
них країн за рівнем розвитку будівельної галузі. 
Встановлено, що в рамках цього етапу визна-
чено здійснення систематизації країн залежно 
від значень Індексу розвитку будівельної галу-
зі (Icdр) та Індексу розвитку будівельної галузі 
відносно до території країни (Icdрt) за категорі-
ями держав з високим, середнім, низьким рівнем 
розвитку. Етап виявлення основних трендів роз-
витку будівельної галузі у досліджуваних країн 
є заключним в структурі поданої методики. Він 
пов’язаний з виявленням та констатацією осно-
вних тенденцій, які забезпечували розвиток бу-
дівельної галузі у досліджуваних країн. Наукова 
новизна представленої методики полягає в тому, 
що вперше в наукових колах пропонується під-
хід до оцінки рівня розвитку будівельної галузі 
країни через призму інтегрованих параметрів 
обсягу виробленої будівельної продукції (вико-
наних будівельних робіт) підприємствами країни, 
чисельності населення та території (площі) краї-
ни. Слід відмітити, що викладений нами підхід до 
встановлення стану розвитку будівельної галузі 
оснований виключно на параметричній (кількіс-
ній) оцінці. 

Перейдемо до аналізу стану та тенденцій роз-
витку будівельної галузі розвинених країнах. 
В якості джерел інформації використовуються 
статистичні та аналітичні, наукові дані щодо роз-
витку будівельної галузі країн.

В табл. 2 наведено динаміку оціночних по-
казників розвитку будівельної галузі деяких 
розвинених країн за 2014-2018 рр. Показники 
розраховувались згідно положень авторського 
підходу, викладеного в табл. 1. Проведемо аналіз 
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Таблиця 1
Методика оцінки стану та тенденцій розвитку  

будівельної галузі розвинених країнах і країн, що розвиваються 
Етап / 
№ п/п

Найменування етапу /  
Назва показника Характеристика та порядок визначення, розрахунку

І Встановлення оціночних 
показників

1 Обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних 
будівельних робіт) 
підприємствами країни (Vcp)

Визначається у вартісному вимірі, за функціональним підходом 
(є способом узагальнень результатів, згідно з яким показники 
розвитку систематизують за видами діяльності, які мають ознаки 
однорідності). Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані.
Здійснюється оцінка: динаміки обсягу виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних робіт); динаміки обсягу 
виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних 
робіт) за видами; оцінка структури виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами країни 
підприємствами країни за досліджуваний період.
Для умов уніфікації: всі статистичні дані переводяться в дол. США

2 Індекс будівельної продукції 
(Ibp)

Визначається динаміка показника на рівні підприємств країни 
за досліджуваний період, здійснюються висновки щодо розвитку 
(у разі зростання показника), скорочення (за умов скорочення 
показника) росту будівельної галузі країни. Розраховується 
самостійно або визначається за офіційними статистичними даними

3 Індекс розвитку будівельної 
галузі відносно до людського 
потенціалу (Icdр) [авторська 
розробка]

Icdр = Vcp / Рор

де Рор – чисельність населення країни.
Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані.
Розраховується значення індексу за досліджувані роки, 
аналізується його динаміка, здійснюються висновки. 
Встановлюється, що високе значення індексу показує високий 
рівень розвитку будівельної галузі країни

4 Індекс розвитку будівельної 
галузі відносно до території 
країни (Icdрt) [авторська 
розробка]

Icdрt = Vcp / Ars

де Ars – площа країни.
Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані.
Розраховується значення індексу за досліджувані роки, 
аналізується його динаміка, здійснюються висновки. 
Встановлюється, що високе значення індексу показує високий 
рівень розвитку будівельної галузі країни

ІІ Класифікація досліджуваних 
країн за рівнем розвитку 
будівельної галузі (за двома 
Індексами розвитку будівельної 
галузі)

Залежно від значень Індексів розвитку будівельної галузі (Icdр та 
Icdрt) класифікуються досліджувані країни. Визначаються країни 
з високим, середнім, низьким рівнем розвитку будівельної галузі

ІІІ Виявлення основних трендів 
розвитку будівельної галузі у 
досліджуваних країн

Інформаційні джерела: офіційні статистичні дані та аналітичні 
дані надійних інформаційних, наукових видань. Визначаються, 
характеризуються основні тенденції, які забезпечували розвиток 
будівельної галузі у досліджуваних країн

Джерело: авторська розробка

отриманих результатів, які визначають картину 
розвитку будівельної галузі досліджуваних роз-
винених країн, серед яких виділено Німеччину 
та Іспанію. Відповідно до оціночних даних, пере-
ставлених в табл. 2, аналітичних даних розвитку 
тенденцій будівельної галузі розвинених країн 
можна констатувати наступне:

1) В Німеччині обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних робіт) під-
приємствами країни (Vcp) демонстрував зрос-
тання впродовж 2014-2018 рр. За станом на 
31.12.2018 р. значення цього показника дорівню-
вало 241863,83 млн. дол. США. Відзначена дина-
міка вказаного показника відбивається в позитив-
них змінах Індексу будівельної продукції (Ibp), а 
саме, протягом цього періоду зазначений індекс 
характеризувався ростом. Найбільше збільшення 
індексу (на 2,7%) відмічено в 2016 р. порівняно 
з 2015 р. Як видно з даних табл. 2, незважаючи 
на високі показники розвитку будівельної галу-

зі в країні, в 2015 р. порівняно з 2014 р., як і в 
останні два досліджувані роки (2017, 2018 рр.), 
відбувається скорочення темпів зростання обся-
гу виробленої будівельної продукції (виконаних 
будівельних робіт) підприємствами країни (Vcp) 
і Індексу будівельної продукції (Ibp).

Індекс розвитку будівельної галузі віднос-
но до людського потенціалу (Icdр) в Німеччині 
за 2014-2018 рр. демонстрував, хоча і не зна-
чне, але стійке зростання. За станом на кінець 
2018 р. він складав 2939,04 дол. США на 1 особу. 
Це високий показник, він свідчить про розвиток 
будівельної галузі в країні на рівні високого по-
казника чисельності населення (82,3 млн. осіб). 
Відповідно, досліджувана галузь знаходиться в 
стадії розвитку. Індекс розвитку будівельної га-
лузі відносно до території країни (Icdрt) також, 
як і попередній показник, стабільно зростав. 
Його значення на кінець 2018 р. дорівнювало 
0,64 дол. США на 1 кв. м, це високе значення ви-
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користання територій в рамках функціонування 
будівельної сфери. 

Зазначений факт скорочення темпів зростан-
ня обсягу виробленої будівельної продукції (ви-
конаних будівельних робіт) підприємствами Ні-
меччини фахівці, науковці пов’язують [1] з тим, 
що темпи зростання інвестицій в нове житлове 
будівництво, темпи зростання якого в 2017 р. по-
рівняно з 2016 р. скоротились на 2,3%, а в 2018 р. 
порівняно з 2017 р. – на 3%. Дослідження свідчать, 
що скорочення рівня інвестування в нове житлове 
будівництво, яка складало на кінець 2018 р. при-
близно 1/3 всього житлового будівельного секто-
ра, є тенденцією останніх двох років (2017, 2018 р.). 
За даними аналітичних джерел, пріоритетом ін-
вестування, яке в перспективі тільки буде зрос-
тати стає реконструкція та модернізація жит-
лового будівництва. Така тенденція пов’язана із 
зростанням державних замовлень на житло для 
біженців. Вказаний пріоритет щодо інвестування 
в модернізаційні роботи та реконструкцію житло-
вого фонду країни, за твердженням дослідників 
[1], буде тривати ще кілька років. Іншою важли-
вою тенденцією 2017, 2018 рр. в будівельній га-
лузі Німеччині можна назвати зростання обсягів 
інфраструктурного будівництва (на 2% в 2017 р., 
на 3,5% в 2018 р.) за рахунок інвестицій в авто-
мобільні дороги, водні шляхи, залізничну систему 
(12,6 млрд. євро в 2017 р., 14 млрд. євро в 2018 р.).

2) В Іспанії обсяг виробленої будівельної про-
дукції (виконаних будівельних робіт) підприєм-
ствами країни (Vcp) стабільно зростав за пері-
од 2014-2018 рр. На кінець 2018 р. цей показник 
складав 62981,878 млн. дол. США. Ріст зазначе-
ного показника характеризує Індексу будівель-
ної продукції (Ibp), який також збільшувався за 
даний період. За станом на 31.12.2018 р. він склав 
104,8%. За вказані п’ять років тільки в 2016 р. 
порівняно з 2015 р. відмічалось певне скорочення 
темпів росту вироблення будівельної продукції 
в країні. Найважливішою тенденцією, яка ви-
значає весь розвиток будівництва в Іспанії по-
чинаючи з 2017 р., за твердженням дослідників, 
є будівництво нового житла в високому ціновому 
сегменті, яке в майбутньому придбають замож-
ні іноземці з РФ, Китаю. Тенденція так званого 
буму на таке будівництво цієї категорії виклика-
не попитом з боку вітчизняних, іноземних спожи-
вачів на купівлю будівників, вілл на морському 
узбережжі. Вказане явище позитивно вплинуло 
на вирішення проблеми працевлаштування, під-
вищення рівня доходів місцевого населення. Від-
повідно до прогнозів, така ситуація в сфері бу-
дівництва буде тривати ще близько двох років. 
Окрім зростання обсягів будівництва житлових 
будинків високого цінового сегменту (близько 5% 
щороку з 2017 р.), відмічається також тенденція 
збільшення будівництва квартир середнього ці-

Таблиця 2
Динаміка оціночних показників розвитку будівельної галузі  

деяких розвинених країн за 2014-2018 рр. 
№ 
п/п Країна / Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

І Німеччина
Обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних 
робіт) підприємствами країни (Vcp), 
млн. дол. США

227771,788 228228,24 234320,58 239944,27 241863,83

Індекс будівельної продукції (Ibp) 101,8 100,2 102,7 102,4 100,8
Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно до людського потенціалу 
(Icdр)

2793,2251 2793,23 2860,54 2922,08 2939,04

Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно до території країни (Icdрt) 0,64 0,64 0,66 0,67 0,68

Вихідні дані:
Чисельність населення країни 
(Рор), млн. осіб 81,5443734 81,707789 81,914672 82,114224 82,293457

Площа (територія) країни, кв.м 357386 357386 357386 357386 357386
ІІ Іспанія

Обсяг виробленої будівельної 
продукції (виконаних будівельних 
робіт) підприємствами країни (Vcp), 
млн. дол. США

54885,579 56524,798 57619,57 60097,212 62981,878

Індекс будівельної продукції (Ibp) 98,3 103,0 101,9 104,3 104,8
Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно до людського потенціалу 
(Icdр)

1173,52 1218,27 1243,21 1296,47 1357,44

Індекс розвитку будівельної галузі 
відносно до території країни (Icdрt) 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12

Вихідні дані:
Чисельність населення країни 
(Рор), млн. осіб 46,77 46,397554 46,347576 46,354321 46,397452

Площа (територія) країни, кв.м 505990 505990 505990 505990 505990

Джерело: розраховано за даними [1-4]
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГЕРМАНИИ И ИСПАНИИ

Аннотация
Исследование основных направлений и тенденций развития строительной отрасли в других странах является доста-
точно важной задачей. Учитывая это, эта сфера занимает ведущее место в национальной экономике и требует усовер-
шенствования учитывая лучшие достижения зарубежного опыта. Изучение становления строительства в экономиче-
ски развитых странах позволит создать общие векторы развития, позволит определить факторы, которые влияют на 
такие результаты, оценить современные особенности, которые присущи тем или иным экономикам.
Ключевые слова: развитие, тенденции, оценка, стратегия, страны ЕС, методика.

нового сегменту (3,5% зростання в 2017 р., 4% – в 
2018 р.). За станом на 31.12.2018 р. частка нового 
житлового будівництва в його загальному складі 
в Іспанії дорівнювала близько 73%, за станом на 
31.12.2017 р. – 67%. 

За даними табл. 2, Індекс розвитку будівель-
ної галузі відносно до людського потенціалу (Icdр) 
в Іспанії за 2014-2018 рр. демонстрував стій-
ке зростання і на кінець 2018 р. він дорівнював 
1357,44 дол. США на 1 особу. Вказаний показник 
знаходиться на середньому рівні і свідчить про 
відповідний розвиток будівельної галузі в країні 
на рівні високого показника чисельності населен-
ня (46,397452 млн. осіб). Індекс розвитку будівель-
ної галузі відносно до території країни (Icdрt) 
зростав починаючи з 2017 р. Його значення на кі-
нець 2018 р. дорівнювало 0,12 дол. США на 1 кв. 
м, це середнє значення використання територій в 
рамках функціонування будівельної галузі.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведено вивчення особливостей розвитку буді-
вельної галузі України в контексті встановлення 
проблем та переваг функціонування досліджу-
ваної сфери. Аналіз зазначеного напрямку здій-

снено із використанням авторського підходу 
щодо оцінки стану розвитку будівельної галузі. 
За результатами оцінки встановлено, що основні 
показники розвитку будівельної галузі є низь-
кими як у порівнянні з аналогічними показни-
ками в розвинених, так і в країнах, що розви-
ваються. Вивчено та охарактеризовано ключові 
особливості функціонування будівельної галузі 
України, в складі яких виокремлено, зокрема: 
1) скорочення обсягу виробництва продукції за-
значеної сфери в 2014, 2015 рр. через політич-
ні, військові, економічні процеси, і відновлення 
розвитку починаючи з 2016 р., викликане пев-
ною стабілізацією економіки; 2) стійка тенденція 
впродовж 2017, 2018 рр. щодо скорочення зве-
дення будівель, і зростання будівництва об’єктів 
інженерної інфраструктури (переважно, ремонт 
та реконструкція мостів, автомобільних доріг); 
3) тенденція щодо зростання будівництва та ре-
монту об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, 
амбулаторій, дитячих садочків тощо) починаючи 
з 2018 р. з огляду на процеси децентралізації 
та можливості місцевих громад розпоряджатися 
коштами місцевих бюджетів.
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STATE ASSESSMENT METHOD AND TRENDS  
OF THE BUILDING INDUSTRY OF GERMANY AND SPAIN

Summary
The investigation of the main directions and trends of the construction industry in other countries is quite an important 
task. In view of this, this field is a leading place in the national economy and needs improvement in view of the best 
achievements of foreign experience. Studying the formation of construction in economically developed countries will allow 
us to create common vectors of development, will allow to identify the factors that influence such results, to evaluate the 
contemporary features that are inherent in a particular economy.
Key words: development, trends, evaluation, strategy, EU countries, methodology.


