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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті досліджено сутність і особливості інвестиційної активності. Визначено принципи ефективного управління 
інвестиційною активністю та діяльністю підприємства. Також розглянуто сучасний стан інвестиційної активності 
промислових підприємств України. Опрацьовано фінансові звітності 20 найбільших підприємств країни, станом на 
2018 рік. Крім того, було визначено вплив обсягу власного капіталу підприємства, рентабельності основних засобів, 
продуктивності праці та форма власності на інвестиційна активність підприємства.
Ключові слова: інвестиційна активність, промисловість, промислові підприємства, прямі інвестиції, обсяг реалізації, 
обсяг капітальних інвестицій.

Постановка проблеми. Сучасна економіка 
України потребує інвестиційних ресурсів, що 
детерміноване низькою інвестиційною активніс-
тю вітчизняних суб’єктів господарювання. У та-
кій ситуації, рівень інвестиційної активності є 
однією з найбільших точних ознак, що харак-
теризує якість економічного зростання і мож-
ливість соціального прогресу. Інвестиційна ак-
тивність є основою економічного зростання та 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання. Актуальність інвестиційної ак-
тивності підприємства в економіці є у тому, що 
за умов розвитку ринку та ринкових відносин, 
інвестиції є не лише джерелом для отриман-
ня прибутку підприємствами, а й одним із ос-
новних факторів у зростання економіки країни 
в цілому. Досвід багатьох розвинених країн по-
казав ефективність залучення інвестицій, які за 
обсягами та інтенсивністю здійснення є основою 
ефективних економічних процесів як у суб’єктів 
господарювання, так і в державі, чим забезпе-
чують темпи та напрями зростання економіки 
в цілому.

Останні дослідження. Значна кількість нау-
кових праць учених присвячена дослідженням 
інвестиційної діяльності, як-от Басов М.Г., Хар-
ченко Н.В., Салимов Л.Н., Павлюк А.П., Покриш-
ка Д.С., Молдован О.О., Ляпін Д.В., та ін.

Мета статті – полягає у вивченні теоретичних 
і практичних основ інвестиційної активності про-
мислових підприємств України.

Виклад основного матеріалу. У сучасній еко-
номіці рівень інвестиційної активності – один 
з найбільш точних ознак, що характеризує якість 
економічного зростання і можливості соціального 
прогресу. Без залучення інвестицій економічне 
життя і соціальний розвиток галузей, регіонів, 
цілих країн загасає, швидко приходять безробіт-
тя та спад економічного розвитку.

Інвестиції, як економічна категорія, ввійшли 
у вітчизняну літературу і практику у 90-х роках 
ХХ ст., коли розпочалося ринкове перетворен-
ня суспільства. Із входженням України в рин-
кову систему ведення господарства, встановлен-
ню економічної сутності інвестицій надавалося 

все більше уваги, проте наукова думка не має 
універсального формулювання інвестицій, яке б 
повністю відповідало вимогам теорії та практики 
ведення господарства. [9, c. 201]

На сьогодні вітчизняній економіці притаманна 
низька інвестиційна активність, яка розуміється 
як ступінь інтенсивності процесів інвестування, 
що визначається обсягами, темпами зростання 
й ефективністю використання інвестиційних ре-
сурсів [1, с. 31].

Згідно із Законом України «Про інвестиційну 
діяльність», «…інвестиціями є всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, що вкладаються 
в об’єкти підприємницької та інших видів ді-
яльності, у результаті якої створюється прибу-
ток (дохід) або досягається соціальний ефект…», 
а «…інвестиційною діяльністю є сукупність прак-
тичних дій громадян, юридичних осіб і держа-
ви щодо реалізації інвестицій…» [3]. Згідно зі 
ст. 14.1.81 Податкового кодексу України, «інвес-
тиція – господарські операції, які передбачають 
придбання основних засобів, нематеріальних ак-
тивів, корпоративних прав та/або цінних паперів 
в обмін на кошти або майно» [6].

На основі вивчення проблем, пов’язаних 
з визначенням поняття «інвестиції», пропонує-
мо наступне формулювання: інвестиції – це всі 
можливі види матеріальних і інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються інвесторами в об’єкти 
підприємництва та інші види діяльності з метою 
отримання економічної вигоди або позитивного 
соціального ефекту як в короткостроковій, так 
і в довгостроковій перспективі.

Низка науковців розглядає інвестиційну ак-
тивність як результат інвестиційної діяльності. 
Так, Л.М. Салімов уважає, що «інвестиційна ак-
тивність у широкому сенсі є фактичним резуль-
татом складної динамічної взаємодії, з одного 
боку, можливостей інвестування, а з іншого – 
рівня ймовірності досягнення заданої кінцевої 
мети інвестиційної діяльності» [7, c. 84].

Схожої думки дійшли І.А. Мостовщикова та 
І.А. Соловйова, які вважають, що інвестиційна ак-
тивність являє собою якийсь вимірний результат 
інвестиційної діяльності об’єкта, що відображає 
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реалізацію його потенційних можливостей за на-
явних ризиків [5, c. 63].

Варто відзначити, що ефективне управління 
інвестиційною діяльністю підприємства забезпе-
чується реалізацією основних принципів:

– комплексний і системний характер форму-
вання управлінських рішень;

– динамізм управління пов’язаний з динамі-
кою факторів зовнішнього середовища за умов 
трансформації економіки і, часом, – зі зміною 
кон’юнктури інвестиційного, фінансового і товар-
ного ринків;

– варіативність підходів щодо розробки окре-
мих управлінських рішень;

– орієнтованість та узгодженість зі стратегіч-
ними цілями розвитку підприємства.

– постійність і корегованість із загальною 
системою управління підприємством [1, c. 82].

Таким чином, втілення даних принципів вима-
гає конкретизації, доповнення та редагування, за-
лежно від того, як впливають фактори які мають 
внутрішній та зовнішній характер. Саме це допо-
магає якнайшвидше вносити зміни та створити ді-
ючу систему керування інвестиційною діяльністю 
та активністю підприємств, яка і є фундаментом 
для швидких темпів зростання та розвитку під-
приємств, а також втілення бажаних цілей інвес-
тиційної, фінансової та операційної діяльності.

Крім того, можна стверджувати, що для вті-
лення ряду вимог потрібно реалізувати узгодже-
ну (за всіма рівнями та етапами) методику ство-
рення та формування пріоритету у інвестиційній 
діяльності та активності підприємств, що в свою 
чергу формує правила прийняття рішень, які ре-
алізовують за допомогою інформації (аналітичної 
та початкової). В основі даного узгодження має 
бути ціль на досягнення кінцевий результатів.

Отже, інвестиційна активність в даний час – 
це головна умова нарощування економічного по-
тенціалу країни і її регіонів. Що в свою чергу 
веде до збільшення валового національного про-

дукту і його похідних і сприяє якісному еконо-
мічному зростанню.

Інвестиційна активність промислових підпри-
ємств є однією з основних рушійних сил, що фор-
мує конкурентоспроможність національної еко-
номіки, забезпечуючи відтворення виробничого 
потенціалу, впровадження інноваційних процесів 
та залучення суб’єктів економічної діяльності до 
світової мережі торговельних, капітальних та ко-
мунікаційних потоків.

Отже, інвестиційну активність промисловості 
характеризують три показники: темпи приросту 
капітальних інвестицій у промисловості, темпи 
приросту прямих іноземних інвестицій у про-
мислові підприємства і частка промисловості 
в загальному обсязі надходжень прямих інозем-
них інвестицій. Оглядаючи загальний стан про-
мисловості України у 2019 році, визначено на-
ступні тенденції (рис. 1):

– у добувній промисловості – ріст на 1,7% 
за рахунок інтенсифікації видобутку на діючій 
ресурсній базі на тлі збільшення попиту з боку 
виробництва. Так, зросло добування вугілля 
(на 9%), сирої нафти і природного газу (5,6%) та 
металевих руд (0,2%) на фоні зростання світових 
цін на сировину (у лютому на 13,9% (р/р));

– у переробній промисловості – уповільнило-
ся падіння до 2,5% – за рахунок більшості під-
видів, зокрема, виробників споживчих товарів та 
будівельних матеріалів.

Серед промислових груп товарів зростання 
спостерігалося у групі «споживчі товари трива-
лого використання» – на 3,6% та «споживчі това-
ри короткострокового використання» – на 1,2%; 
у постачанні електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря – скоротилось на 4,9% [4].

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у про-
мисловості протягом 2014–2018 рр. мають тен-
денції до скорочення, що зрештою вказує на 
низьку інвестиційну привабливість даного сег-
менту економіки (рис. 2).

 
Рис. 1. Промисловість України, у% 

Джерело: [4]
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Аналізуючи ситуацію з прямими іноземними 
інвестиціями у промисловість України, ми може-
мо помітити, що після 2014 року, почалося стрім-
ке падіння інвестування. Оскільки через неста-
більну ситуацію, країна частково втратила свою 
інвестиційну привабливість для іноземних інвес-
торів. Промисловість в свою чергу знизила свою 
інвестиційну активність, через зовнішні кризові 
фактори. Проте протягом останніх років Укра-
їні вдалося стабілізувати ситуацію, та розпоча-
ти відновлення заохочення іноземних інвесторів 
вкладати свої кошти в нашу промислову галузь. 
Про що говорить зростання прямих інвестицій 
у 2018 році, порівняно з відповідним показником 
2017 року.

Аналізуючи обсяги капітальних інвестицій 
у промисловості за 2014–2018 роки (рис. 3) за-
значимо, що відбувається постійний приріст 
у всіх сферах промисловості.

Головним джерелом фінансування капіталь-
них інвестицій, як і раніше, залишаються влас-

ні кошти підприємств та організацій. Провідни-
ми сферами економічної діяльності, за обсягами 
освоєння капітальних інвестицій, у 2017 році за-
лишається: промисловість – 33,1%, у 2016 році – 
33,3%.

Згідно статистичної інформації порталу Smida 
було опрацьовано фінансові звітності 20 найбіль-
ших підприємств України станом на 2018 рік [8]. 
Відповідно до дослідження Кравченко О.В. ре-
зультативною змінною було обрано показник 
інвестиційної активності підприємства, який 
виражається як відношення необоротних акти-
вів до виручки від реалізації готової продукції 
підприємства впродовж звітного періоду. Згідно 
дослідження Малахова Ю.А. пояснюючими змін-
ними були обрані власний капітал підприємства, 
рентабельність основних засобів підприємства, 
рівень продуктивності праці як відношення до-
ходу від реалізації продукції на 1 працівника та 
форма власності. Для створення моделі була об-
рана лінійна регресійна модель.
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Рис. 2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в промисловість, млн. дол. США
Джерело: [2]
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Y = α
0
 + β

1
X1 + β

2
X2 + β

3
X3 + β

4
X4 + ε     (1)

де Y – інвестиційна активність підприємства;
Х1 – обсяг власного капіталу підприєм-

ства, тис. грн;
Х2 – рентабельність основних засобів,%;
Х3 – продуктивність праці, грн/працівника;
Х4 – форма власності (dummy – змінна, 

1 – акціонерне товариство, 0 – інші форми);
β

1
,
 
β

2
, β

3
, β

4 
– параметри регресії;

ε – випадкова складова.

Таблиця 1
Кореляційна матриця результативної  

та факторної ознак
LN(Y) Х1 Х2 Х3 Х4

LN(Y) 1
Х1 0,703918 1
Х2 0,047997 0,19102 1
Х3 0,636284 0,164517 0,118247 1
Х4 -0,54561 -0,24027 0,051681 0,100882 1

На основі використання програмного продук-
ту Excel нами побудовано рівняння регресії на-
ступного вигляду:
Y = 0,16 + 1,39X1 – 0,13X2 – 1,03X3 – 0,07X4 + е (1)

            (1,82)                       (9,64)           (–1,28)            (–6,51)      (–1,30)

Розрахункові значення t-статистики дозволя-
ють зробити наступні висновки:

a) з рівнем значущості 1%, стверджуємо, 
що зв’язок між рівнем інвестиційної актив-
ності та обсягом власного капіталу є істотним 
(t = 9,64 > t

0.01
 = 3), а тому при збільшенні обсягу 

власного капіталу на 1% рівень інвестиційної ак-
тивності збільшується на 1,39%

b) з рівнем значущості 10%, стверджуємо, 
що зв’язок між рентабельністю основних засо-
бів та інвестиційної активністю є не істотним 
(t = –1,29 < t

0.1
 = 1,67).

c) з рівнем значущості 1%, стверджуємо, 
що зв’язок між продуктивністю праці та інвес-
тиційною активністю підприємства є істотним 
(t = –6,51 > t

0.01
 = 3), а тому при збільшенні про-

дуктивності праці на 1%, інвестиційна активність 
підприємства знижується на 1,03%;

d) з рівнем значущості 10%, стверджуємо, 
що зв’язок між формами власності підприєм-
ства та інвестиційною активністю є не істотним 
(t = –1,3 > t

0.1
 = 1,67).

Нами визначено, що коефіцієнт детермінації 
та варіації R2 = 0,907982, R2

норм
 = 0,883443,

Висновок: отже, з рівнем значущості в 1%, 
дана модель пояснює інвестиційну активність 
підприємства на 90,79%. Таким чином, ми дійшли 
висновку що на інвестиційну активність підпри-
ємств вагомий вплив мають обсяг власного ка-
піталу та продуктивність праці. При зростанні 
яких на 1% інвестиційна активність зростає на 
1,39% та 1,03% відповідно.

Наступним етапом є перевірка на нормаль-
ний розподіл залишків (Jargue-Bera normal test). 
Для цього сформулюємо наступні гіпотези:

H
0
: SK = 0, KU = 0 – залишки розподілені за 

нормальним законом розподілу;

H
1
: SK ≠ 0, KU ≠ 0 – залишки не розподілені 

за нормальним законом розподілу.
Таблиця 2

Тест Jargue-Bera
NORMALITY TEST

sigmatilda-square 0,005489
sigmatilda 0,07409
Skewness 0,756503
Kurlosis 3,788164

JB 0,123322
p-value 0,999728

Оскільки, JB = 0,12 < X2 = 0,99 ми приймаємо 
нульову гіпотезу про те, що залишки розподілені 
за нормальним законом розподілу з рівнем зна-
чимості 1%.

Перевірка на адекватність моделі (F-test)
F = 24;
F

0.05
 = 4,49.

Hypothesist Testing-F-Test
Data input

J 2
N 20
K 4

SSE_R 1,083320694
SSE_U 0,270830173
ALPHA 0,05

Computed Values
df-numerator 1

df-denominator 16
F 24

Right Critical value 4,493998478
Decision reject h0
p-value 0,000160534

Висновок: при рівні значимості 5% і при умові, 
що F = 24 > F

0.05
 = 4,49 ми можемо стверджувати, 

що модель адекватна в цілому і відповідає дійсності.
Висновки з проведеного дослідження. На під-

ставі проведеного дослідження встановлено, що 
інвестиційна активність є важливою умовою на-
рощування економічного потенціалу країни та 
її регіонів. Це сприятиме збільшенню валового 
національного продукту в динаміці. Варто наго-
лосити на тому, що інвестиційна привабливість 
залежить від ділової активності промислових 
підприємств, оскільки однією з основних рушій-
них сил, що формує конкурентоспроможність на-
ціональної економіки, забезпечуючи відтворення 
виробничого потенціалу, впровадження іннова-
ційних процесів та залучення суб’єктів економіч-
ної діяльності до світової мережі торговельних, 
капітальних та комунікаційних потоків.

Також в ході дослідження було визначено на-
ступні тенденції, що серед вибраних пояснюючих 
змінних істотний вплив на інвестиційну актив-
ність мають: обсяг власного капіталу (при збіль-
шенні якого на 1% рівень інвестиційної актив-
ності збільшується на 1,39%) та продуктивність 
праці (при збільшенні якої на 1%, інвестиційна 
активність підприємства знижується на 1,03%).
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Аннотация
В статье исследована сущность и особенности инвестиционной активности. Определены принципы эффективного 
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инвестиционной активности промышленных предприятий Украины. Обработано финансовые отчетности 20 крупней-
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EVALUATION OF INVESTMENT ACTIVITY  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary
The essence and peculiarities of investment activity are investigated in the article. The principles of effective management 
of investment activity and activity of the enterprise are defined. The current state of investment activity of Ukrainian 
industrial enterprises is also considered. The financial statements of the 20 largest enterprises of the country were 
prepared, as of 2018. And the influence of the company's own capital, profitability of fixed assets, labor productivity and 
ownership on the investment activity of the enterprise was determined.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА  
ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Стаття присвячена аналізу основних показників якості життя населення України. Визначено вплив основних показ-
ників на рівень якості життя населення України. Досліджено, що наведені показники мають суттєвий вплив на якість 
життя населення України. Доведено, що показники якості життя населення є складовими загального (інтегрального) 
показника якості населення. Для України за даними порівняльних оцінок більш важливе значення має рівень бідності, 
що є наслідком низького рівня доходів населення, ніж рівень нерівності.
Ключові слова: якість життя населення, показники якості життя населення, інтегральний показник якості життя на-
селення, рівень бідності, рівень захворюваності.

Постановка проблеми. Управління якістю 
життя населення являє собою постійний процес 
удосконалення життєвих стандартів, що реалізу-
ється системою державного управління із засто-
суванням передових управлінських технологій 
і сучасних технічних засобів. Одним з найвагомі-
ших показників цього механізму є рівень якості 
життя населення. Виходячи з цього, недостатньо 
вивченим питанням в аспекті якості життя на-
селення в Україні є застосування новітніх кон-
цептуальних підходів, успішних управлінських 
практик, інформаційно-комунікаційних і пове-
дінкових технологій для підвищення показників 
якості життя населення і інтегрального показник 
а якості життя в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
хідні представлення про рівень добробуту як 
визначених стандартах якості життя, формува-
лися вже в роботах Д. Рікардо, П. Самуельсона, 
А. Сміта, бо якість життя є однією з найважливі-
ших соціально-економічних категорій.

Проблемам теорії якості життя населення 
присвячені новаторські роботи видних зару-
біжних теоретиків і практиків в області якості: 
М. Аокі, О. Фейгенбаума, Г. Тагуті, Дж. М. Джу-
рана, К. Ісікави, Р. Пірсінга, Ф. Кросбі. Проблеми, 
яким присвячені ці роботи, є дуже актуальними 
для сучасного українського суспільства.

Постановка завдання. Аналіз якості життя 
населення – завдання, що реалізується в проце-
сі моніторингу стану соціально-економічної сис-
теми різного рівня організації. Для українського 
суспільства в цілому актуальність даного зав-
дання полягає в необхідності формування ефек-
тивних управлінських рішень в період реформу-
вання економіки країни. Процес реформування, 
який пов’заний з порушенням можливостей за-
доволення потреб громадян, неминуче веде до 
зниження якості життя. У зв’язку з цим, ана-
ліз якості життя населення дозволить вибрати 
таки точки докладання зусиль з реформування, 
які будуть найменш чутливими та хворобливими 
для українських громадян.

Виклад основного матеріалу. Якість жит-
тя – інтегральна категорія, що відображає єд-
ність суб’єктивної та об’єктивної оцінок різних 
рівнів життєдіяльності населення в конкретному 
культурно-історичному контексті. Якість життя 
прийнято оцінювати як за об’єктивними критері-
ями, що визначають ступінь задоволеності потреб 
громадян, так і за суб’єктивною оцінкою рівня їх 
задоволення. Для реалізації аналізу якості жит-
тя пропонується набір показників, що дозволить 
оцінити як його об’єктивний, так і суб’єктивний 
компонент. Об’єктивний компонент якості життя: 
якість життя населення в частині об’єктивного 
компоненту можливо оцінити на основі аналізу 
показників економічної та соціальної статистики, 
а також – з врахуванням комплексних рейтинго-
вих міжнародних оцінок [1-3].

При оцінці якості життя населення показовою 
є структура сукупних витрат домогосподарств 
(таблиця 1).

Зокрема, за період з 2002 р. по 2017 р. струк-
тура сукупних витрат домогосподарств в Украї-
ні змінилася на користь непродовольчих товарів 
і послуг, що свідчить про підвищення рівня жит-
тя населення. Однак, це підвищення не можна 
вважати значним, тому що витрати населення на 
продукти харчування і безалкогольні напої скла-
ли в 2012 р. 51,1%, при цьому в економічно розви-
нених країнах витрати на продукти харчування 
не перевищують 20%. Цей факт визначає в якос-
ті домінуючих первинні базові потреби населення 
країни, що становлять перший рівень в піраміді 
потреб А. Маслоу [1; 2].

Розподіл громадян за рівнем середньодушо-
вих еквівалентних загальних доходів свідчить 
про достатньо високий рівень бідності, демон-
струючи при цьому позитивну динаміку за пері-
од з 2012 р. по 2017 р. (рисунок 1).

Відзначимо, що граничне значення рівня бід-
ності населення, як орієнтир для міжнародних 
організацій, що здійснюють порівняльні оцінки 
економічного та соціального розвитку, стано-
вить 7%.
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Диференціація життєвого рівня населення по-
дана в таблиці 2.

Показовою є структура споживаних продук-
тів харчування (таблиця 3).

За період з 2005 р. по 2017 р. істотно знизи-
лося споживання картоплі, хліба і хлібопродук-
тів, молока і молочних продуктів. При цьому не 
змінилися домінанти структури споживання, до 
яких відноситься молоко і молочні продукти, ово-
чі та баштанні культури, хліб і хлібопродукти. 
Низьким залишається рівень споживання риби 
і морепродуктів. У перерахунку на первинний 
продукт в середньому за місяць на одну люди-

ну українці стали споживати на 8,5 кг. продуктів 
менше, ніж в 2005 р. [4; 5].

Для бідних країн характерний високий рівень 
інфекційних захворювань. В Україні найбільшу 
питому вагу мають хвороби органів дихання (56%), 
що визначається як негативною екологічною об-
становкою, так і наявністю ряду виробництв, для 
яких захворюваність органів дихання є професій-
ною – у вугільній, хімічній, металургійній галузях 
(рисунок 2).

Високий рівень захворювань органів дихання 
свідчить також про низький імунітет населен-
ня, що, в свою чергу, обумовлені недостатньо 

Таблиця 1
Структура сукупних витрат домогосподарств 

 Показник 2002 р. 2017 р.
Сукупні витрати в середньому за місяць в розрахунку на одне домогосподарство, грн. 658,3 4952,0
Структура сукупних витрат домогосподарств,%
Споживчі сукупні витрати 92,8 92,9
продукти харчування та безалкогольні напої 59,1 53,1
алкогольні напої, тютюнові вироби 2,6 3,3
непродовольчі товари та послуги 31,1 36,5
в тому числі
одяг і взуття 5,4 5,7
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 10,5 31,7
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 1,7 2,0
охорона здоров’я 3,0 3,7
транспорт 3,0 3,7
зв’язок 1,3 2,4
відпочинок і культура 1,9 1,5
освіта 1,2 1,1
ресторани і готелі 1,1 2,0
різні товари і послуги 2,0 2,7
Неспоживчі сукупні витрати 7,2 7,1
Додатково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг 9,2 10,2

Джерело: [1]

Рівень середньодушових еквівалентних загальних доходів на місяць, грн

0,3
3,1

12,9

23,9
21,1

14,4

9,4

5,6
3 2,2

4,1
0,1 0,9

4,8

11,3

18,2 17,6
15,9

11,4

6,7
4,4

8,7

0

5

10

15

20

25

30

2012
2015

Ст
ру

кт
ур

а 
на

се
ле

нн
я,

 %

Рис. 1. Структура населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів  
на місяць у 2012 р., 2017 р.

Джерело: [2]
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якісним харчуванням, забрудненням навколиш-
нього середовища і способом життя [5].

Наявність в домогосподарств ах окремих то-
варів тривалого користування надано в таблиці 4.

Усі вищевказані дані визначають первинні по-
треби населення країни в якості домінуючих, що 
додатково підтверджується рівнем забезпечення 

товарами тривалого користування українських 
домогосподарств. Так, якщо забезпеченість теле-
фонами, телевізорами й холодильниками є до-
статнім, то при сучасному рівні розвитку не мож-
на вважати прийнятним низьку забезпеченість 
домогосподарств кондиціонерами – 10 штук на 
100 домогосподарств [6; 7].

Таблиця 2
Диференціація життєвого рівня населення

Показник
Рік

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць,  

які нижче прожиткового мінімуму:
млн. осіб 55,7 34,2 26,6 33,6 33,2 37,8 38,5 38,2 29,5
у відсотках до загальної 12,7 72,1 52,8 83,6 74,8 96,0 87,3 88,6 99,4

Джерело: [3]

Таблиця 3
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах  

(у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць в розрахунку на одну особу 

Показник
Споживання продуктів харчування  

в домогосподарствах по роках
Різниця споживання продуктів 

харчування в домогосподарствах, 
(2017 р. – 2005 р.)2005 2017

Яйця, шт. 21 19 -2
Молоко та молочні продукти, кг. 21,7 19,8 -1,9
Хліб та хлібопродукти, кг. 10,3 8,5 -1,8
Картопля, кг. 9,6 6,6 -3,0
Овочі й баштанні, кг. 9,1 8,8 -0,3
М’ясо та м’ясні продукти, кг. 4,4 4,6 0,2
Цукор, кг. 3,6 2,8 -0,8
Фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг. 3,1 3,1 0
Масло та інші рослинні жири, кг. 1,9 1,6 -0,3
Риба та морепродукти, кг. 1,8 1,2 -0,6
Разом, кг 65,5 57,0 -8,5

Джерело: розраховано автором за [4]
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Рис. 2. Структура захворюваності населення України, 2017 р.
Джерело: [5]
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Інтегральним показником якості життя насе-
лення є Індекс людського розвитку. ПРООН за-
являє, що ці доповіді не мають на меті нав’язати 
єдиний рейтинг держав, і їх не слід розглядати 
в якості офіційних джерел інформації.

Індекс людського розвитку (ІЛР) – це сукуп-
ний показник рівня розвитку людини в тій чи 
іншій країні, тому його використовують як сино-
нім понять як «якість життя» або «рівень життя». 
ІЛР вимірює досягнення країни за трьома осно-
вними напрямками:

1. Індекс очікуваної тривалості життя: здоров’я 
та довголіття, вимірювані показником середньої 
очікуваної тривалості життя при народженні.

2. Індекс освіти: доступ до освіти, вимірюва-
ний середньої очікуваної тривалістю навчання 
дітей шкільного віку і середньої тривалістю на-
вчання дорослого населення.

3. Індекс валового національного доходу: гід-
ний рівень життя, величина валового національ-
ного доходу (ВНД) на душу населення в доларах 
США за паритетом купівельної спроможності 
(ПКС). Ці три виміри стандартизуються у вигля-
ді числових значень від 0 до 1, середнє геоме-
тричне яких є сукупний показник ІЛР в діапазо-
ні від 0 до 1 (рисунок 3).

Так, згідно з показниками Програми Розви-
тку ООН, індекс нерівності (Коефіцієнт Джині) 

Таблиця 4 
Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування  

(в середньому на 100 домогосподарств, шт.)

Найменування 
Наявність товарів по рокам

2005 2016
Телевізори кольорові 74 119
Відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі, цифрові фотоапарати 14 34
Магнітофони, магнітоли 41 8
Фотоапарати 25 18
Персональні комп’ютери 3 37
Холодильники та морозильники 94 117
Мікрохвильові печі 3 49
Кухонні комбайни 4 16
Пральні машини 74 88
Електропилососи 54 79
Швейні машини 43 25
Кондиціонери 0 10
Супутникові антени 0 23
Мотоцикли, сноумобілі 5 2
Велосипеди, моторолери, мопеди, скутери 42 52
Автомобілі 16 23
Телефони - 197

Джерело: [6]

Рис. 3. Динаміка індексу людського розвитку в Україні,  
порівняльна характеристика показника, 2017 р. (Звіт ІЛР 2017 р.)

Джерело: [7]
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена анализу основных показателей качества жизни населения Украины. Определено влияние основных 
показателей на уровень качества жизни населения Украины. Доказано, что показатели качества жизни населения 
являются составляющими общего (интегрального) показателя качества жизни населения. Для Украины, на основе 
сравнительных оценок, более важное значение имеет уровень бедности, как результат низких доходов, чем показа-
тели нераномерности.
Ключевые слова: качество жизни  населения, показатели качества жизни населения, интегральный показатель каче-
ства жизни населения, уровень бедности, уровень заболеваемости.

в Україні становить 26,4, що є середнім показни-
ком щодо інших країн (таблиця 5) [8].

Висновки. Таким чином, аналіз показників 
якості життя населення України свідчить про 
те, що рівень стандартів якості життя дуже 

низький, для України за даними порівняльних 
оцінок, більш важливе значення має рівень бід-
ності, що є наслідком низького рівня доходів 
населення, ніж рівень нерівності інтегрального 
показника.

Таблиця 5
Порівняльна оцінка показників згідно з даними Програми Розвитку ООН, 2017 р.

Країна Коефіцієнт Джині ВВП на душу населення Рівень тіньової економіки, у % від ВВП, 
середнє значення 1999-2017 рр.

США 40,8 42486 8,6
Німеччина 28,3 34437 16,0
Польща 34,1 18087 27,2
Україна 26,4 6359 49,7
Білорусь 27,2 13191 49,8
Китай 42,5 7418 12,8

Джерело: [8]
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Стаття присвячена визначенню основних особливостей формування стратегій державного управління якістю життя 
населення України. Визначено процес формування стратегій державного управління в термінах системного підходу. 
Досліджено, що аспекти формування стратегій державного управління якістю життя населення являють собою по-
стійний процес удосконалення життєвих стандартів. Все це реалізується системою державного управління із застосу-
ванням передових управлінських технологій і сучасних технічних засобів. Формування стратегій державного управ-
ління якістю життя населення України потребує гармонізації об’єктивного та суб’єктивного компонентів, що є однією 
з основних цілей відповідного державного механізму.
Ключові слова: державне управління, стратегії, особливості формування, системне управління, старіння населення.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку цивілізації характеризується низкою до-
мінуючих тенденцій, серед яких: становлення 
четвертої промислової революції, діджиталізація 
економічних систем, посилення урбанізації, ста-
ріння населення економічно розвинених країн 
і зростання чисельності населення у країнах, що 
розвиваються, також кліматичні зміни. Зазначені 
тенденції актуалізують проблеми виживання для 
окремих країн і забезпечення якісного розвитку 
на індивідуальному рівні. При переході до нової 
ери розвитку інформаційного суспільства істотно 
підвищується значення людського капіталу, який 
складає основу конкурентоспроможності країни, 

що актуалізує задачі системи державного управ-
ління по забезпеченню якості життя населення. 
Тому аспекти формування стратегій державного 
управління якістю життя населення являють со-
бою постійний процес удосконалення життєвих 
стандартів, що реалізується системою державно-
го управління із застосуванням передових управ-
лінських технологій і сучасних технічних засобів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Якість життя є однією з найважливіших со-
ціально-економічних категорій. Вихідні пред-
ставлення про рівень добробуту як визначених 
стандартах життя, формувалися вже в роботах 
Аристотеля, І. Канта, К. Маркса, Д. Рікардо, 
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П. Самуельсона, А. Сміта. Загальним пробле-
мам теорії менеджменту якості присвячені но-
ваторські роботи видних зарубіжних теоретиків 
і практиків в області якості: М. Аокі, О. Фей-
генбаума, Г. Тагуті, Дж.М. Джурана, К. Ісікави, 
Р. Пірсінга, Ф. Кросбі, Е. Дьомінга, Дж. Х. Ха-
рінгтона. Питанню удосконалення якості життя 
населення присвячені дослідження українських 
вчених, серед яких можна виділити роботи 
Н. Волинського, В. Городяненко, М. Долишньо-
го, В. Єрьоменка, Ю. Зайцева, В. Захарченка, 
В. Илляшенка, Н. Корецького, В. Лактіонова, 
С. Мочерного, О. Оболенського, Ф. Рудича, І. Со-
роки. Але аналіз цих робіт дозволяє визначити, 
що недостатньо вивченим питанням управління 
якістю життя населення в Україні є відсутність 
застосування новітніх концептуальних підхо-
дів, успішних управлінських практик, інформа-
ційно-комунікаційних і поведінкових технологій 
для підвищення життєвих стандартів населення 
і рівня суб’єктивного благополуччя.

Постановка завдання. Формування стратегій 
державного управління якістю життя населен-
ня України потребує гармонізації об’єктивного 
та суб’єктивного компонентів, що є однією з ос-
новних цілей відповідного державного механіз-
му. Концептуальні положення, що визначають 
пріоритет якості життя населення враховують 
наступні моменти: людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю (ст. 3); забезпечення екологічної безпеки 
і підтримки екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи – катастрофи планетарного масш-
табу; збереження генофонду українського наро-
ду; формування стратегій державного управлін-
ня якістю життя населення України. Виходячи 
з цього, необхідно визначити основні особливості 
формування стратегій державного управління 
якістю життя населення.

Виклад основного матеріалу. Концептуаль-
ні положення, що визначають пріоритет якості 
життя населення як одного із значущих орієнти-
рів державного розвитку, відображені в Консти-
туції України, де можна виділити наступні базові 
моменти [1]:

– людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3);

– забезпечення екологічної безпеки і під-
тримки екологічної рівноваги на території Украї-
ни, подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи – катастрофи планетарного масштабу, 
збереження генофонду Українського народу є 
обов’язком держави (ст. 16);

– кожен має право на достатній життєвий рі-
вень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло (ст. 48);

– кожен має право на охорону здоров’я, ме-
дичну допомогу та медичне страхування. Охоро-
на здоров’я забезпечується державним фінан-
суванням відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 
програм (ст. 49) [1].

Зазначені концептуальні положення відо-
бражені в стратегічних планах і програмах дер-

жавного і регіонального розвитку. Так, Стратегія 
сталого розвитку «Україна – 2020» орієнтована 
на досягнення 25 індикаторів, 7 з яких мають 
пряме відношення до показників, що визначають 
рівень якості життя населення. Серед них мож-
на виділити [2]:

1. В глобальному індексі конкурентоспромож-
ності, який розраховує Всесвітній Економічний 
Форум (WEF), Україна увійде в 40 кращих дер-
жав світу.

2. Валовий внутрішній продукт (за парите-
том купівельної спроможності) в розрахунку на 
душу населення, який розраховує Світовий банк, 
підвищиться до 16000 доларів США.

3. Середня тривалість життя людини за розра-
хунками Світового банку підвищиться на 3 роки.

4. Частка проникнення широкосмугового Ін-
тернету за даними Світового банку становитиме 
25 абонентів на 100 осіб.

5. Україна візьме участь у міжнародному до-
слідженні якості освіти PІSA і увійде в 50 кра-
щих держав-учасниць такого дослідження.

6. Україна разом зі Світовим банком розро-
бить показник добробуту громадян, визначиться 
з його цільовим значенням і буде проводити мо-
ніторинг змін такого показника.

7. У глобальному індексі конкурентоспромож-
ності в боротьбі за таланти (який розраховує 
одна з провідних світових бізнес-шкіл ІNSEAD), 
Україна увійде в 30 кращих держав світу.

Концептуальні положення і стратегічні орієн-
тири, сформульовані у вигляді вищенаведених 
індикаторів, повинні знаходити своє відобра-
ження у щорічних програмах розвитку на всіх 
рівнях виконавчої влади і на рівні місцевого са-
моврядування. Так, Програма діяльності уряду 
України передбачає проведення ряду реформ, 
спрямованих на підвищення якості життя на-
селення [3]. Серед них необхідно виділити соці-
ально-гуманітарну реформу, реформу системи 
охорони здоров’я і реформу системи управлін-
ня навколишнім середовищем. На центральному 
рівні виконавчої влади, управління якістю жит-
тя населення зводиться до реалізації трьох ви-
щенаведених реформ. Важливо відзначити, що 
в програмі уряду на 2018 р. поняття «якість жит-
тя» окремо не згадується так само, як і в Стра-
тегії сталого розвитку «Україна – 2020». Даний 
термін як стратегічна мета з’являється на рівні 
стратегічного регіонального планування та про-
грамування. Цей пробіл може бути усунений при 
включенні в методичні положення зі стратегіч-
ного регіонального планування аналітичної допо-
віді «Вимірювання якості життя в Україні» [4], 
в якій представлений набір індикаторів як орі-
єнтир для процесу декомпозиції стратегічної 
мети. Корисною для декомпозиції стратегічної 
мети «Підвищення якості життя» є і методика 
«European Statistical System Committee – ESSC», 
яка включає напрямки й індикатори, що визна-
чають якість життя, серед яких: матеріально-
побутові умови, продуктивна чи основна діяль-
ність, здоров’я, освіта, дозвілля (відпочинок) та 
соціальні комунікації (взаємодія), економічна та 
фізична безпека, природа та середовище існу-
вання, державне управління (влада) та основні 
права, загальне сприйняття життя [5].
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Згідно з цим, при формуванні національ-
ної матриці індикаторів якості життя, виділено 
три блоки (стан, поточна ситуація, суб’єктивна 
оцінка) і чотири середовища (природна, соціаль-
на, економічна, суспільно-політична). При цьому 
останні три середовища мають свої субсередо-
вища. Таким чином, матриця має тридцять три 
структурних елемента. Кожен структурний еле-
мент складається з ряду показників. У системі 
органів державної влади існує також спеціаль-
ний орган, орієнтований на вирішення проблем 
в галузі забезпечення якості життя населення. 
Координаційна рада з питань якості і безпе-
ки життя людини – тимчасовий консультатив-
но-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. 
Свою діяльність він зосередить на питаннях 
проведення аналізу стану справ у сфері забез-
печення належної якості та безпеки життя лю-
дини і реалізації конституційних прав громадян. 
Координаційна рада, згідно із законодавством, 
сприятиме забезпеченню розвитку ринкових від-
носин, налагодженню ефективного діалогу між 
владою, бізнесом та інститутами громадянського 
суспільства. Також, буде здійснюватися аналіз 
причин виникнення проблем у процесі реалізації 
державної політики в сфері забезпечення жит-
тєдіяльності людини, розробка проектів норма-
тивно-правових актів у сфері забезпечення жит-
тєдіяльності людини [6].

Таким чином, особливості формування стра-
тегій державного управління слід віднести бло-
ки, середовища (субсередовища) та їх структурні 
елементи, які представлені на рисунку 1.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зро-
бити висновок, що концептуальне визначення, 

стратегічне планування і програмування з метою 
досягнення необхідної якості життя населення 
в системі державного управління в Україні пови-
нно здійснюватися на основі нормативно-право-
вих актів. Якщо представляти процес управління 
якістю життя населення в термінах теорії систем, 
то об’єкт управління буде пов’язаний багатьма 
прямими та зворотніми зв’язками (рисунок 2).

Очевидно, що процес управління якістю жит-
тя населення України – це складна система, 
яка повинна відповідати багатьом критеріям та 
постійно оновлюватись. Якість життя в період 
п’ятої хвилі розвитку економіки пов’язана з ор-
ганізацією довголіття, з якісним старінням. Зо-
крема, у відомій роботі Пітера Друкера «Завдан-
ня менеджменту у ХХІ ст.» відзначається, що 
однією з базових тенденцій, які мають бути вра-
ховані в процесі стратегічного цілепокладання, 
є різке зниження народжуваності у розвинених 
країнах світу [7].

З точки зору П. Друкера, у старінні населен-
ня – демографічному феномені, якому стільки 
уваги приділяють сьогодні економісти, політики 
і громадськість розвинених країн – немає нічо-
го нового. Полягає воно в тім, щоб у найближчі 
20–30 років збільшити пенсійний вік приблизно 
до 79 років у більшості розвинених країн.

Саме вік 79 років з погляду тривалості життя 
і стану здоров’я відповідає сьогодні віку 65 років, 
що у 1936 р. було визнано пенсійним, коли США, 
останньою з країн західного світу, прийняла за-
гальнонаціональний план пенсійного забезпечен-
ня (у рамках програми соціального забезпечення).

Варто відзначити, що на 1 січня 2016 р. 
в Україні частка населення у 60 років та старше 
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складала 22,1%. (Для порівняння – у 2009 р. пито-
ма вага населення 60 років і більше в середньому 
по світу складала 10,8%. Вона була найменшою 
у Катару й ОАЕ (1,9%), а найбільшою – у Японії 
(29,7%) [7; 8].

Відповідно до класифікації ООН, молодою 
державою вважається та, де частка людей по-
хилого віку (старше 65 років) складає 4%, а ста-
рою – та, де вона складає 7%. В Україні цей по-
казник дорівнює аж 15,9% (на 1 січня 2016 р.). 
Тому всі проблеми суспільств, що старіють, від-
чуває на собі й український соціум з корекцією 
на наявні технологічні можливості їх вирішення, 
що законсервовані на рівні третього-четвертого 
технологічних укладів як домінуючих в націо-
нальній економічній системі. Головною відповід-
дю на противагу процесу старіння є розвиток 
робототехніки, медицини нового покоління та 
пошук оптимальних соціальних форм існування 
людей похилого віку, їх оптимальної інтеграції 
в суспільні відносини.

Так, уряд Великобританії визнав важливість 
роботів у старіючому суспільстві у своїй допові-
ді RAS2020: робототехніка й автономні системи: 
«У майбутньому, ми будемо все більше викорис-
товувати роботів і автономні системи в майже 
кожнім аспекті нашого життя. Вони будуть час-
тиною нашої відповіді на національні проблеми: 
старіння населення, безпечний транспорт, ефек-
тивність охорони здоров’я, продуктивне вироб-
ництво і безпека енергії» [6]. Як видно з цього 
переліку сфер застосування робототехніки, всі 
вони є чинниками прямого впливу на показники 
якості життя населення.

Узагальнюючи виклики, які стоять перед 
суспільствами, що старіють, в період розвитку 
п’ятого та шостого технологічних укладів, слід 
зазначити, що особливість формування страте-
гії підвищення якості життя населення цих сус-

пільств буде залежати від розвитку технологій 
її підтримки у віці старіше 60 років та рівня їх 
доступності (рисунок 3).

Особливості культури і цінностей членів сус-
пільства задають параметри управління якістю 
життя населення і у значному ступені визнача-
ють суб’єктивний компонент цього процесу, який 
є ще однією особливістю формування стратегій 
державного управління.

Культурні особливості суспільного розвитку 
констатують пріоритети економічного, соціаль-
ного, екологічного стану, що мають пріоритетне 
значення для членів суспільства, тому рівень 
цих параметрів впливає на оцінку суб’єктивного 
благополуччя. Культурні характеристики сус-
пільства визначають ряд параметрів, що має 
найбільше значення для громадян і отже ви-
значають суб’єктивне благополуччя. При цьому 
суб’єктивне благополуччя знаходиться в довго-
строковій еволюційній залежності від стадії роз-
витку суспільства.

При переході від індустріальної стадії роз-
витку до постіндустріальної підвищується цін-
ність якості життя. Проте, в тих суспільствах, 
де домінують індустріальні цінності, більший 
рівень суб’єктивного задоволення життям дося-
гається за рахунок зростання рівня життя, а не 
його якості. Збалансованість показників еконо-
мічного, соціального та екологічного розвитку, 
яка є цінністю постіндустріального суспільства, 
ігнорується. В цьому випадку державний ме-
ханізм управління якістю життя населення на 
концептуальному рівні має враховувати напря-
мок балансування об’єктивного та суб’єктивного 
компонентів. При цьому варто пам’ятати, що цілі 
стійкого розвитку, які передбачають баланс по-
казників економічного, соціального та екологічно-
го стану, є загально цивілізаційними маркерами 
розвиненого суспільства. Це впливає на те, що 
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достатньо високий рівень суб’єктивного незадо-
волення якістю життя складає мобілізаційний 
ресурс, який може бути використаний з метою 
економічної розбудови національної економіки. 
При цьому метою економічного розвитку має ста-
ти підвищення технологічного рівня національної 
економіки, інноваційний прорив як альтернатива 
деіндустріалізації та консервації галузей третьо-
го та четвертого технологічних укладів. Таким 
чином, важливішою особливістю формування 
стратегій державного управління якістю життя 

населення в Україні на сучасному етапі розвит-
ку в рамках реалізації стратегії «самоорганізація 
і розвиток» є мобілізація соціального капіталу 
у напрямку здійснення технологічної модерніза-
ції національної економіки.

Висновки. Таким чином, визначені особливос-
ті формування стратегій державного управління 
якістю життя населення України дозволять міні-
мізувати стратегічне відставання України від еко-
номічно розвинених країн світу та підвищити по-
казники якості життя в об’єктивному компоненті.
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Аннотация
Статья посвящена определению основних особенностей формирования стратегий государственного управления каче-
ством жизни населения Украины. Определен процесс формирования стратегий государственного управления в терми-
нах системного похода. Доведено, что аспекты формировния стратегий государственного управления качеством жизни 
населения представляют собой постоянный процесс совершенствования жизненных стандартов. Все это реализуется 
системой государственного управления с использованием передових управленческих технологий. Формирование стра-
тегий государственного управления требует гармонизации субъективного и объективного компонентов, что является 
целью государственного механизма.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF STRATEGIES  
OF STATE MANAGEMENT OF LIFE QUALITY OF POPULATION

Summary
The article focuses on the definition of basic features of forming strategies of state management of life quality of 
population. The process of formation of state management strategies in terms of a systemic approach is defined. It was 
investigated that the aspects of forming strategies of state management of life quality of population represent constant 
process of improvement of life standards. All this is realized by the system of State administration with application of 
advanced management technologies and modern technical means. Formation of strategies of state management of life 
quality of the population of Ukraine requires harmonization of objective and subjective components, which is one of the 
main goals of the corresponding state mechanism.
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячена визначенню основних напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в системі дер-
жавного управління. Визначено, що ці процеси пов’язані не лише з необхідністю участі держави у створенні базових 
політичних, економічних, соціальних, технічних, технологічних передумов для становлення електронної демократії, 
а і поступального розвитку електронного урядування. Сама система публічного управління має адаптуватися до реалій 
інформаційного суспільства. Кожен громадянин може створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них 
вільний доступ, користуватися та обмінюватися інформацією та знаннями. Також використовувати інформаційні тех-
нології для розширення можливостей реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і особистісному розвиткові, 
підвищувати якість життя та створювати умови для відкритого і прозорого публічного управління.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, система державного управління, інформаційне суспільство, 
система публічного управління, прозоре публічне управління.

Постановка проблеми. Зараз у системі публіч-
ного управління України в цілому склалися осно-
вні умови для якісних змін у питаннях інфор-
матизації управлінської діяльності, розширення 
сфери електронної взаємодії з громадськістю, 
що потребує суттєвих змін. Зокрема, органи дер-
жавної влади майже у повному обсязі оснащені 
обчислювальною технікою і базовим програмним 
забезпеченням. Здійснюються заходи щодо ство-
рення телекомунікаційної інфраструктури для 
забезпечення діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування, зокрема щодо під-
ключення до Інтернету всіх центральних орга-
нів виконавчої влади та переважної більшості їх 
територіальних органів. Тому, визначення основ-
них напрямків розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологій в системі державного управ-
ління має актуальною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні основи розвитку інформаційного сус-
пільства, у тому числі електронного уряду та 
електронної демократії, аналізуються в робо-
тах зарубіжних науковців: Д. Белла, М. Бонема, 
М. Вершиніна, Л. Гросмана, В. Грідньова, О. Да-
ніліна, В. Дрожжинова, Д. Зейферта, М. Кас-
тельса, С. Кліфта, А. Кошкіна, Б. Кристального, 
С. Туронка, Й. Масуди, П. Норіс, М. Расклад-
кіної, В. Солодова, Е. Тофлера, Ю. Травкіна, 
К. Хілла, О. Яковлевої та ін. Вони пропонують 
основоположні підходи у дослідженні інформа-
ційного суспільства, але поняття інформаційно-
го простору в цих роботах не висвітлюється і не 
отримує своєї остаточної визначеності. Сучасні 
соціокультурні трансформації вимагають враху-
вання комунікативних практик та інструмента-
рію інформаційних технологій.

Постановка завдання. В сучасних економіч-
них умовах різко змінилась роль інформаційно-
комунікаціних технологій (ІКТ). Відповідно вдо-

сконалюються технології з управління ними. 
Новий інфо-комунікаційний простір утворюється 
рівноцінними та незалежними один від одного 
учасниками. Система ієрархічної комунікації, де 
основним компонентом був наказ, змінюється на 
систему демократичної комунікації, де основою 
стає переконання. Вступивши в інформаційне 
століття, потрібно по-іншому дивитись на таку 
науку, як теорія комунікацій. Тому інформаційні 
та телекомунікаційні технології повинні широко 
використовуватися органами державного управ-
ління та місцевого самоврядування з метою під-
вищення якості надання послуг населенню.

Виклад основного матеріалу. Проблеми роз-
роблення ефективних комп’ютерних технологій 
перебувають у центрі уваги науковців та прак-
тиків усіх розвинених країн світу. Стало очевид-
но, що комп’ютерні технології дають можливість 
на порядок підвищити ефективність розв’язання 
різноманітних задач – у сфері державного управ-
ління, дослідження, світового океану й космосу, 
вивчення проблем екології, біології, медици-
ни, економіки, військової справи, проектування 
складних об’єктів, захисту інформації в систе-
мах тощо [1].

Їх повсюдне впровадження – необхідна умо-
ва розвитку сучасного інформаційного суспіль-
ства. Для інформатизації суспільства в Україні 
розроблено й прийнято Закон «Про національну 
програму інформатизації» [2], водночас ступінь 
розробленості проблематики формування ін-
формаційного суспільства в Україні залишаєть-
ся все ще недостатнім. Досі бракує досліджень, 
у яких би комплексно аналізувались особливос-
ті формування «електронного урядування»; не 
отримали належного наукового відображення 
теоретико-методологічні засади удосконален-
ня структури, функцій та процесів державного 
управління в умовах глобальних зрушень.
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Проте сфера розвитку інформаційного сус-
пільства, як і інші сфери, внаслідок економіч-
ної кризи зазнала спаду в Україні, хоча успі-
хи в галузі електронно-обчислювальної техніки 
сприяли зниженню вартості перероблення і збе-
реження інформації та створенню інтегрованих 
управлінських систем.

Слід зазначити, що в Європі впроваджу-
ють інформаційно-комунікаційні технології за-
ради створення єдиної системи інформаційного 
управління на рівні національно-державної по-
літики [3]. Завдяки «електронному урядуванню» 
створюється єдина система моніторингу, аналізу, 
прогнозування, моделювання та підтримки прий-
няття рішень для всіх рівнів влади – система 
міжвідомчого «електронного уряду», що об’єднує 
центральні урядові портали з порталами мініс-
терств і відомств, місцевих адміністрацій, при-
ватних компаній і будь-якими іншими інформа-
ційними мережами.

В Україні процес інформатизації функцій 
системи державного управління на різних рівнях 
її організації здійснюється з різною швидкістю. 
При цьому в системі міжнародних порівняльних 
оцінок щорічно розраховується Індекс готовнос-
ті країн до мережевого суспільства (Networked 
Readiness Index, NRI), запропонований міжна-
родною організацією «Всесвітній економічний 
форум» спільно з Міжнародною школою бізне-
су «INSEAD». Індекс відображає рівень готов-
ності країн до повсюдного використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Розвиток 
інформаційного суспільства в Україні та впро-
вадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного 
життя і в діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування визначається 
одним з пріоритетних напрямів державної полі-
тики. Для України за даними 2017 р. складові ін-
дексу виглядають наступним чином (рисунок 1).

Важливо, що при високій доступності інфор-
маційно-комунікаційних послуг в Україні показ-
ник використання інформаційно-комунікаційних 
послуг в органах державного управління стано-
вить 3,1 бала з 7 максимально можливих і є най-
нижчим з субіндексів.

При тому, що навички використання інфор-
маційно-комунікаційних послуг населенням оці-
нюються в 5,6 бала. Отже, можна вважати, що 
існує резерв підвищення ефективності в системі 
державного управління за рахунок використання 
інформаційно-комунікаційних послуг на різних 
етапах управління. Цікавим є субіндекс, що ха-
рактеризує соціальні ефекти від впровадження 
інформаційно-комунікаційних послуг (таблиця 1). 
Недостатнім є використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій в освітніх організаціях, 
а також вплив використання інформаційно-
комунікаційних технологій на ефективність дер-
жавного і муніципального управління.

При цьому в Індексі Електронної участі 
(E-Participation Index, EPI) Україна піднялася на 
45 позицій, зробивши великий стрибок з 77 міс-
ця у 2015 р. до 32 у 2017 р. Значення індексу – 
0,7458 за даними 2017 р., згідно з яким Україна 
знаходиться в першій групі країн з дуже ви-
соким рівнем онлайн-сервісного обслуговуван-
ня. За стадіями надання онлайн-послуг профіль 
України виглядає наступним чином:

– перша стадія (електронні послуги) – 76,5%;
– друга стадія (електронні взаємодії) – 84,2%;
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Рис. 1. Індекс готовності країн до мережевого суспільства (Networked Readiness Index): Україна, 2017
Джерело: складено автором за [4]



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 23

1 (27), February 2020

– третя стадія (участь в прийнятті рішень) – 
42,9%.

При цьому індекс Електронного уряду зали-
шається невисоким. У рейтингу 2017 р. Україна 
посідає 62 місце зі значенням EGDI – 0,6076. За 
компонентів індексу:

– он-лайн послуги – 0,5870;
– телекомунікаційна інфраструктура – 0,3968;
– людський капітал – 0,8390.
Українське законодавство налічує значну 

кількість термінів, які визначають послуги, що 
надаються органами влади [1].

Основні ознаки адміністративних послуг (по-
слуги, які надаються органом влади) – це:

– конкретний вид діяльності органу влади із 
виконання відповідної державної функції, вста-
новленої законодавством;

– необхідність і, відповідно, можливість отри-
мання цієї послуги передбачено законодавством;

– надається за зверненням споживача – фі-
зичної та юридичної особи;

– для отримання якої споживач має виконати 
певні умови, які встановлені законодавством.

Надання публічних послуг в електронній фор-
мі, засновано в першу чергу на можливості на-
дання послуг через спеціально створені центри 
(пункти) надання послуг, центри інформаційного 
обслуговування населення (call-центри), порта-
ли надання державних послуг, які працюють за 
принципом «єдиного вікна».

У цьому русі є певні позитивні рухи в Укра-
їні, зокрема:

1. Центри надання послуг створюються для 
забезпечення надання цілого комплексу вза-
ємозалежних державних послуг (прийом пропо-
зицій, заяв, скарг, видача довідок) державними 
органами виконавчої влади та органами місцево-
го самоврядування. Такі центри надання послуг 
необхідно розташувати у більшості з обласних 
центрів України, їх розміщення пропонується 
у приміщеннях міських, обласних й районних 
адміністрацій. Для забезпечення доступності ін-
формаційних послуг в місцях обмеженого досту-
пу населення до мережі Інтернет пропонується 
використати відділення Укрпошти.

2. Ефективним механізмом надання дер-
жавних та муніципальних послуг найбільш со-

ціально незахищеним верстам населення є ви-
користання систем на базі смарт-технологій. 
Смарт-технології відносяться до розряду тих 
засобів інформатизації, які мають виражену со-
ціальну спрямованість. Можливість реалізації на 
основі смарт-технологій різноманітних платіж-
них і неплатіжних додатків, дозволяє побудува-
ти ефективні схеми персоніфікованого розподілу 
і обліку використання адресної соціальної допо-
моги. Серед проблем, що стримують ефективне 
використання смарт-технологій є відсутність або 
недостатній рівень опрацьовування прийнятих 
на державному рівні концептуальних, методоло-
гічних та нормативних документів.

3. Для забезпечення науково-методичної, 
технологічної, консультативної, навчально-ме-
тодичної та просвітницької підтримки органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, бізнесу і громадських організацій 
з питань впровадження та застосування техно-
логій електронного урядування був створений 
Національний центр підтримки електронного 
урядування.

Висновки. Таким чином, на світовій арені 
електронне урядування розуміється як фактор 
зростання конкурентоспроможності держави. 
Інструменти електронного урядування для на-
шої держави є відносно новими, тому Україна 
значно відстає за темпами впровадження елек-
тронного урядування (82 місце серед 193 країн 
за результатами комплексного оцінювання роз-
витку E-Government In Support of Sustainable 
Development у 2018 р.).Сучасний стан норматив-
но-правової бази в сфері впровадження та роз-
витку електронного урядування свідчить про 
багатоманітність норм, наявність дублюючих по-
ложень та відсутність ефективного практичного 
механізму впровадження. Зазначається, що сис-
тематизація нормативно-правової бази в сфері 
електронного урядування дасть змогу усунути 
відставання державного регулювання суспіль-
них відносин в цій сфері від потреб суспільства, 
а також дозволить наблизитись до якісної гармо-
нізації національної правової системи із загаль-
новизнаними міжнародними нормами та прин-
ципами щодо інформатизації та електронного 
урядування.

Таблиця 1
Соціальні ефекти від застосування інформаційно-комунікаційних послуг 

Показник Рейтинг (зі 139 країн) Балів (1-7)
Блок 10. Соціальні ефекти від ІКТ (Social impacts) 75 4,0
Вплив ІКТ на доступ до базових послуг (Impact of ICTs on access to basic 
services) 74 4,1

Рівень доступності Інтернету в загальноосвітніх організаціях (Internet 
access in schools) 44 4,8

Вплив використання ІКТ на ефективність державного і муніципального 
управління (ICT use and government efficiency) 96 3,5

Індекс електронної участі населення в управлінні (E-Participation Index) 
(0-1 бали) 75 0,43

Джерело: складено автором за [5]
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Аннотация
Статья посвящена определению основных направлений развития информационно-коммуникационных технологий 
в системе государственного управления. Определено, что эти процессы связаны не только с необходимостью уча-
стия государства в создании базовых политических, экономических, социальных и технических предпосылок для 
укрепления электронной демократии и в поступательном развитии электронного самоуправления. Сама система 
государственного управления должна адаптироваться к реалиям информационного общества. Каждый гражданин 
может создавать и накапливать информацию и знания, иметь к ним доступ и обмениваться ими. Также использо-
вать информационно-коммуникационные технологии для расширения возможностей собственного потенциала, спо-
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DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Summary
The article is sanctified to determination of basic directions of development of informatively-communication technologies 
in the system of state administration. Certainly, that these processes are related not only to the necessity of participation 
of the state for creation of base political, economic, social, technical, technological pre-conditions for becoming of electronic 
democracy, but also forward development of electronic management. The system of public management must adapt 
oneself to realities of informative society. Every citizen can create and accumulate information and knowledge, have a 
free access to them, to use and share information and knowledge. Also use information technologies for expansion of 
marketabilities of own potential, to assist community and personality development, to improve quality life and create 
terms for an open and transparent public management.
Key words: of informatively-communication technologies, system of state administration, informative society, system of 
public management, transparent public management.
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На основі аналізу літературних джерел та вивчення практичного досвіду у сфері надання послуг аутстафінгу та аут-
сорсингу персоналу в Україні, доведена актуальність реалізації цих методів управління. Узагальнено переваги від 
здійснення аутстафінгу та аусторсингу персоналу вітчизняними підприємствами. Визначено приховані загрози та проб-
леми, що виникають під час реалізації даних методів управління. Запропоновано процедуру вибору компанії-провай-
дера послуг кадрового аутсорсингу, що дозволить вітчизняним підприємствам уникнути прихованих загроз та ризиків 
від здійснення аутсорсингу та забезпечить отримання відповідних переваг від його застосування. Надано рекомендації 
щодо удосконалення змісту договору аутстафінгу для підвищення соціальної захищеності аутстафінгових працівників.
Ключові слова: аутсорсинг, аутстафінг, аутсорсинг персоналу, ризики, процедура вибору компанії-провайдера, до-
говір аутстафінгу.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
глобальної конкуренції та невизначеності рин-
кового середовища більшість компаній змушені 
переглянути політику щодо формування, розпо-
ділу та використання наявних ресурсів. З метою 
підвищення конкурентоспроможності компанії 
змінюють пріоритети у виборі засобів та мето-
дів управління підприємством в цілому та пер-
соналом, зокрема, який є найціннішим ресурсом 
будь-якого підприємства. В умовах підвищен-
ня мінімальної заробітної плати та, відповідно, 
підвищення податкового навантаження на пра-
цедавця, більшість підприємств перебувають 
у пошуку шляхів мінімізації витрат на персонал 
при збереженні високої якості товарів і послуг. 
Часто це призводить до таких негативних на-
слідків, як скорочення персоналу та перехід до 
неформальних трудових відносин (в тому числі, 
неофіційне нарахування заробітної плати). Вирі-
шення цих проблем стає можливим у разі впро-
вадження в управлінську діяльність ефектив-
них механізмів кадрового менеджменту, серед 
яких слід відзначити аутстафінг та аутсорсинг 
персоналу. Адже, на думку багатьох експертів 
у сфері економічних питань [1–10], впроваджен-
ня цих інструментів управління є одним з най-
більш дієвих шляхів мінімізації фінансових та 
часових витрат, не втрачаючи при цьому конку-
рентних переваг.

Сьогодні менеджмент провідних компаній 
світу все частіше звертається до цих методів 
управління, однак, в Україні вони ще не набули 
значного поширення. Лише в окремих галузях, 
як, наприклад, IT-сфера, ці інструменти є попу-
лярними серед вітчизняних компаній.

Відсутність теоретичних знань та досвіду віт-
чизняних компаній, які б стабільно й на довго-
строковій основі використовували аутстафінг та 
аутсорсинг кадрових функцій, є перешкодою на 
шляху його розвитку в Україні.

Серед інших факторів, що стримують поши-
рення цих інструментів в Україні слід також від-
значити такі, як:

– складна макроекономічна ситуація та за-
гальне зниження ділової активності;

– низька платоспроможність підприємств та 
побоювання їх власників щодо порушення кон-
фіденційності;

– складність отримання об’єктивної інфор-
мації про корисність аутсорсингових послуг, 
особливості їх застосування, про компанії-про-
вайдерів аутстафінгових послуг та аутсорсингові 
компанії, їх можливості тощо [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні аспекти та проблеми здійснення аутста-
фінгу в Україні досліджувались у працях таких 
вчених, спеціалістів і практиків, як Н.І. Гавлов-
ська, І.О. Геращенко, Г.П. Домбровська, А.Г. Ду-
кова, В.В. Маркітан, А. Палащук, А.Ю. Попова, 
М. Романенко, І.В. Хохлова та інші. Теоретичні 
аспекти реалізації аутсорсингу персоналу, зо-
крема, в Україні, розглянуті в роботах Н.В. Геліч, 
О.О. Нестерової, А.Ю. Попової, О.В. Сардак тощо.

Постановка завдання. Для забезпечення роз-
витку та більш широкого використання аутста-
фінгу та аутсорсингу персоналу вітчизняними 
підприємствами та отримання відповідних пере-
ваг від їх застосування є необхідним узагальнен-
ня особливостей, переваг та недоліків викорис-
тання цих методів управління та розроблення 
рекомендацій щодо застосування цих методів 
з урахуванням сучасних умов функціонування 
підприємств України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сутність концепції аутсорсингу полягає в пере-
дачі виконання процесів підприємства спеціалі-
зованим виконавцям для забезпечення стратегіч-
них переваг, а саме, використання матеріальних 
та нематеріальних резервів інших компаній для 
досягнення успіху на ринку. Найбільш розповсю-
дженим є трактування аутсорсингу як форми 
господарських взаємовідносин, за яких замовник 
зосереджується на основних видах діяльності та 
передає другорядні, але функціонально необхід-
ні бізнес-процеси та відповідальність за їх вико-
нання професійним провайдерам на довгостроко-
вій основі з метою підвищення якості, зниження 
витрат та часу цих процесів, а виконавець за-
ймається розвитком та удосконаленням даного 
виду послуги [2].
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Останнім часом все більша кількість напрямів 
ділової активності стає предметом аутсорсингу. 
Одним з найбільш популярних напрямів є аут-
сорсинг кадрових процесів.

Кадровий аутсорсинг – це така форма госпо-
дарських взаємовідносин, за якої роботодавець 
передає частину обов’язків по управлінню пер-
соналом спеціалізованій організації, що здатна 
надавати високоякісні послуги, завдяки викорис-
танню сучасних новітніх технологій управління 
персоналом та наявністю у своєму штаті висо-
кокваліфікованих спеціалістів [3].

Аналіз літературних джерел з питань аутсор-
сингу кадрових процесів [1-5] дозволив виділити 
функції, що найчастіше передаються вітчизня-
ними підприємствами компаніям-провайдерам 
аутсорсингових послуг. Це:

– підбір та відбір персоналу;
– навчання персоналу (проведення тренінгів);
– оцінка персоналу (застосування методу Assess-

ment center, програми «Таємний покупець» тощо);
– нарахування заробітної плати (payroll);
– кадрове діловодство та кадровий аудит (екс-

пертиза ведення кадрової документації, розробка 
необхідних кадрових документів, ведення та су-
провід кадрової роботи на постійній основі чи при 
перевірках, відновлення кадрової документації та 
створення кадрового документообігу «з нуля»);

– автоматизація кадрового діловодства, впро-
вадження програмного забезпечення процесу 
управління персоналом;

– проведення корпоративних заходів, налаго-
дження внутрішньокорпоративних комунікацій.

Однією з форм кадрового аутсорсинга є аут-
стафінг, який, за своєю суттю, є аутсорсингом 
одразу декількох функцій, а саме, рекрутингу, 
кадрового діловодства, ведення бухгалтерії, на-
рахування та виплати заробітної плати, соціаль-
ного забезпечення тощо.

В економічній літературі [3-5] зазначають-
ся переваги від застосування аутсорсингу вище 
вказаних кадрових процесів. Серед них найбільш 
вагомими та беззаперечними перевагами є:

– можливість сконцентруватися на діяльнос-
ті, що приносить найбільший прибуток, та гнучко 
реагувати на ринкові зміни й внутрішні пробле-
ми підприємства;

– відносна стабільність та прогнозованість 
витрат;

– можливість підвищити прозорість та прива-
бливість підприємства для власників та інвесторів;

– зниження адміністративного навантаження;
– гнучкість управління персоналом;
– підвищення якості вирішення кадрових пи-

тань завдяки використанню стороннього пози-
тивного досвіду тощо.

Ці та інші переваги зумовлюють зростан-
ня зацікавленості у застосуванні даного методу 
управління серед вітчизняних підприємств. Так, 
дослідження з використання послуг кадрового 
аутсорсингу та аутстафінгу на ринку в Україні, 
проведені компанією «Ернст енд Янг» та групою 
компаній «Рост» [1], засвідчили високий інтерес 
до даного виду послуг респондентів, серед яких 
були представники різних по величині компаній 
з різних галузей. Однак, можливості використання 
кадрового аутсорсингу є лише у 2/3 з цих підпри-

ємств. Ті ж, хто вже співпрацював з провайдерами 
послуг кадрового аутсорсингу, вказували різні цілі 
його використання, зокрема: зниження витрат, 
оптимізація процесу управління персоналом, об-
меження чисельності персоналу, концентрація на 
основному бізнесу, тимчасова заміна співробітни-
ків на час відпусток, вирішення разових завдань, 
відсутність досвіду або можливостей підібрати не-
обхідний персонал у короткі терміни тощо.

Слід відзначити, що разом із перевагами засто-
сування кадрового аутсорсингу пов’язане також із 
певними ризиками та може мати ряд негативних 
наслідків, які необхідно враховувати вітчизняним 
підприємствам у своїй діяльності. Це:

– витік конфіденційної інформації та поява 
конкурента, який буде використовувати знання 
та досвід замовника аутсорсингових послуг;

– отримання послуг неналежної якості та за-
надто високої вартості;

– висока залежність від зовнішнього поста-
чальника послуг;

– відрив керівництва від частини діяльності 
підприємства та проблеми координації діяльності;

– зниження ефективності праці власного пер-
соналу та втрата досвіду реалізації функцій, що 
передаються на аутсорсинг.

Як видно з даного переліку, більшість ризи-
ків здійснення аутсорсингу виникає в результаті 
співпраці підприємства із зовнішньою організа-
цією. Тому в процесі здійснення аутсорсингу ви-
значальним має стати етап вибору компанії-про-
вайдера цих послуг.

Для зниження ризиків від здійснення аутсор-
сингу вітчизняними підприємствами рекоменду-
ється така процедура вибору компанії-провайде-
ра послуг кадрового аутсорсингу:

1. Дослідження ринку аутсорсингових послуг 
в Україні, складання переліку можливих аут-
сорсерів.

2. Чітке формування переліку вимог та очіку-
вань від співпраці з аутсорсером.

3. Оцінка та аналіз потенціалу наявних ком-
паній-провайдерів, що має передбачати:

– ознайомлення з переліком послуг провай-
дера та визначення їх вартості;

– оцінювання досвіду, реалізованих проектів 
та ділової репутації;

– співвіднесення вартості послуг з їх якістю;
– оцінювання ресурсозабезпеченості, тобто 

наявності технологічних, кадрових, адміністра-
тивно-управлінських та фінансових ресурсів;

– оцінювання гнучкості, тобто здатності аут-
сорсера правильно зрозуміти потреби компанії-
замовника та забезпечити якісне співробітництво 
за умов їх зміни;

– оцінювання правових аспектів співпраці 
з аутсорсером, ознайомлення з порядком укла-
дання контракту та особливостей його виконання 
з урахуванням можливих податкових, адміні-
стративних та цивільно-правових наслідків.

4. Безпосередньо вибір компанії-провайдера 
послуг кадрового аутсорсингу.

5. Обговорення та узгодження моделі й па-
раметрів майбутньої співпраці: попередній опис 
та узгодження сторонами схеми комунікації, зон 
відповідальності та повноважень, переліку і схем 
затвердження процесів, структури проекту; 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 27

1 (27), February 2020

попереднє й максимально чітке планування ви-
трат, обговорення етапів проекту зі всіма учас-
никам, що будуть задіяні у його реалізації.

Здійснення вибору компанії-провайдера пос-
луг кадрового аутсорсингу за даною процедурою 
дозволить вітчизняним підприємствам уникну-
ти прихованих загроз та ризиків від здійснення 
аутсорсингу та забезпечить отримання відповід-
них переваг від його застосування.

Ще одним методом, який розглядається у да-
ному дослідженні, є аутстафінг, який забезпечує 
мінімізацію витрат підприємства за рахунок ре-
гулювання чисельності штату шляхом виведення 
з нього працівників і оформлення їх в штаті спе-
ціалізованої компанії-провайдера.

Необхідність використання аутстафінга може 
бути зумовлена такими факторами, як:

– обмеження законодавством, статутним до-
говором або вищою організацією обмеження чи-
сельності працівників;

– прагнення зберегти статус малого підпри-
ємства або його отримати з подальшими фінан-
совими та податковими перевагами;

– наміри тимчасово або періодично (у разі 
сезонних робіт) виконувати певний обсяг робіт 
в окремому регіоні, не відкриваючи при цьому 
філію або представництво;

– необхідність оформлення працівників на 
випробувальний термін для оцінки результатів 
їх роботи, не покладаючи при цьому на себе до-
даткових зобов’язань;

– необхідність знизити ризики, які пов’язані 
з працевлаштуванням осіб, що не мають постій-
ної реєстрації у даній місцевості;

– прагнення отримати вищий статус у спеці-
алізованих рейтингах та підвищити інвестиційну 
привабливість підприємства завдяки поліпшен-
ню показників, що розраховуються на одного 
працівника, зокрема таких як прибуток або про-
дажі, які характеризують імідж підприємства;

– потреба у скороченні адміністративних ви-
трат на управління персоналом та обсягів ро-
боти фінансового відділу й служби персоналу, 
пов’язаної з веденням кадрового діловодства, на-
рахуванням заробітної плати тощо;

– прагнення до більшої гнучкості та незалеж-
ності при формуванні штатного розкладу [6].

Користуючись послугами компаній-провай-
дерів аутстфінгу, підприємство-замовник може 
отримати такі переваги, як:

– економія фінансових та часових ресурсів 
підприємства;

– уникнення юридичної відповідальності 
у взаємовідносинах з аутстафінговим персоналом;

– раціональне використання трудових ресур-
сів підприємства;

– можливість у разі необхідності залучати 
професіоналів із різних сфер;

– підвищення продуктивності праці та якості 
продукції;

– підвищення мотивації працівників завдяки 
прагненню перейти в основний штат компанії-за-
мовника;

– можливість безпроблемного та швидкого 
розриву відносин з персоналом [6].

Разом з перевагами, які підприємство отри-
мує від застосування даного методу управління, 
виникають певні проблеми, зокрема, високий 
ступінь незахищеності працівників, які перехо-
дять до штату компанії-провайдера аутстафін-
гових послуг. Можливі загрози для працівника 
в більшості обумовлюються недосконалим зако-
нодавчим регулювання даних відносин, що при-
зводить до фактичного зменшення соціальної 
захищеності працівника, виникнення спірних пи-
тань, пов’язаних із особливими умовами праці, 
компенсаціями, нарахуванням трудового стажу, 
роботою в шкідливих умовах тощо.

Для того, щоб уникнути певних загроз для 
працівника, якого формально переводять у штат 
замовника, рекомендується між підприємством-
замовником та компанією-провайдером даних 
послуг укладати відповідний договір аутстафін-
гу, який передбачатиме певні положення щодо 
прав та обов’язків обох сторін. Так, наприклад, 
доцільно включити до договору порядок оплати 
замовником наданих послуг, зокрема, в частині 
компенсації, страхування та соціальних пільг, 
якими користується основний колектив. З боку 
провайдера аутстафінгових послуг договір має 
гарантувати оформлення своєму персоналу ме-
дичного страхування та полісів страхування 
життя для забезпечення високого рівня пенсій-
ної та соціальної захищеності тощо. У свою чер-
гу, працівник має якісно та у повному обсязі ви-
конувати роботу, яка визначена у договорі; нести 
відповідальність за розголошування комерційної 
інформації; відмовлятись виконувати роботу або 
надавати послуги замовнику, якщо останній чи-
нить неправомірні дії відносно нього, а також 
некваліфіковану роботу або роботу, що вимагає 
кваліфікації, якої у працівника немає.

Таким чином, на основі аналізу літературних 
джерел та вивчення практичного досвіду у сфері 
надання послуг аутстафінгу та аутсорсингу пер-
соналу в Україні, узагальнено переваги, можли-
вості та проблеми, що виникають під час реалі-
зації даних методів управління. Запропоновано 
процедуру компанії-провайдера послуг кадрового 
аутсорсингу, що дозволить вітчизняним підприєм-
ствам уникнути прихованих загроз та ризиків від 
здійснення аутсорсингу та забезпечить отримання 
відповідних переваг від його застосування. Надано 
рекомендації щодо удосконалення змісту договору 
аутстафінгу для підвищення соціальної захище-
ності аутстафінгових працівників. Пріоритетним 
напрямком для подальших досліджень є розроб-
лення процедури контролю та моніторингу співро-
бітництва з аутсорсером, визначення економічної 
ефективності здійснення кадрового аутсорсингу.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ  
АУТСТАФФИНГА И АУТСОРСИНГА ПЕРСОНАЛА

Аннотация
На основе анализа литературных источников и изучения практического опыта в сфере предоставления услуг аут-
стаффинга и аутсорсинга персонала в Украине, доказана актуальность реализации этих методов управления. Обоб-
щены преимущества от осуществления аутстаффинга и аусторсинга персонала отечественными предприятиями. 
Определены скрытые угрозы и проблемы, возникающие при реализации данных методов управления. Предложена 
процедура выбора компании-провайдера услуг кадрового аутсорсинга, что позволит отечественным предприятиям из-
бежать скрытых угроз и рисков от осуществления аутсорсинга и обеспечит получение соответствующих преимуществ 
от его применения. Даны рекомендации по усовершенствованию содержания договора аутстаффинга для повышения 
социальной защищенности аутстаффингових работников.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, аутсорсинг персонала, процедура выбора компании-провайдера, договор 
аутстаффинга.
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UPDATING OF OUTSTAFFING AND OUTSOURCING APPLYING' QUIESTIONS

Summary
Based on the analysis of literary sources and the study of practical experience in the field of outsourcing and outsourcing 
of personnel in Ukraine, the relevance of implementation of these management methods is proved. The advantages of 
outsourcing and outsourcing of personnel by domestic enterprises are generalized. The hidden threats and problems 
that arise during the implementation of these management methods are identified. A procedure for selecting a company 
outsourcing services provider is offered, which will allow domestic enterprises to avoid hidden threats and risks from 
outsourcing and to provide the corresponding benefits from its application. Recommendations are given on improving the 
content of the outstaffing agreement to increase the social security of outstaffing employees.
Key words: outsourcing, outstaffing, personnel outsourcing, procedure for selecting a provider company, outstaffing 
contract.
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СТРАХУВАННЯ ЯК ВИД УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто страхування як вид управління фінансовими ризиками на підприємстві. Розглянуті ключові фі-
нансові ризики при страхуванні. Проаналізовано суть страхування фінансових ризиків. Встановлені етапи проведення 
страхування фінансових ризиків. Обгрунтовано доцільність цього виду страхування.
Ключові слова: фінансовий ризик, страхування фінансових ризиків, управління фінансовими ризиками, суть страху-
вання, ризик.

Постановка проблеми. Страхування фінан-
сових ризиків займає одне з головних місць 
в структурі економічних важелів та. Ризик є пе-
редумовою встановлення страхових відносин, не 
існує страхування без нього, бо немає страхового 
інтересу без ризику. Необхідність управління ри-
зиками з метою забезпечення стабільності діяль-
ності в умовах невизначеності породжує потребу 
у страхуванні. З ризиком пов’язана діяльність 
підприємства, тому питання страхування фінан-
сових ризиків останніми роками набуває дедалі 
більшої актуальності.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження суті фінансового ризику та його страху-
вання, здійснення переліку етапів страхування, 
та обґрунтування доцільності впровадження цього 
виду страхування. Дослідженням сутності фінан-
сових ризиків, їх страхуванню та процедури його 
проведення займалися такі дослідники, як Зем-
лячова О.А., Савочка Л.С. [1], Диба М.І. [2], Кме-
тик Л.М., Подчесова В.Ю. [3], Письменна Т.В. [4], 
Павлова О.М. [5], Клапків М. [7] та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ри-
зик як поняття асоційований з усвідомленням за-
грози, випадковості, ненадійності, невизначеності, 
збитку. Загалом ризик сприймається як ймовір-
ність виникнення збитків або недоотримання при-
бутку порівняно з прогнозованим сценарієм, тобто 
це ситуаційна ознака діяльності, що становить не-
визначеність її результату та можливих шляхів, 
за допомогою яких її можна оптимізувати.

Фінансовий ризик – це ймовірність виник-
нення непередбачуваних фінансових збитків під 
час невизначеній ситуації та від умов фінансо-
вої діяльності підприємства [1, с. 52]. Фінансовий 
ризик це результат рішення власників або ме-
неджерів альтернативної фінансової стратегії, 
спрямованої на досягнення поставленого резуль-
тату фінансової діяльності з вірогідністю настан-
ня фінансового збитку внаслідок невизначеності 
умов його реалізації [1, с. 54].

Управління фінансовими ризиками підприєм-
ства це процес передбачення та нейтралізації не-
гативних наслідків, викликаних цими ризиками, 
пов’язаних з ідентифікацією, оцінкою та страху-
ванням для подальшого забезпечення ресурсами 
підприємства. Кожний вид фінансового ризику 
породжується чинниками, які впливають на інші 
об’єкти фінансового управління підприємства, 
які перебувають в тісному зв’язку.

У 90-х роках ХХ стор. страхування фінансових 
ризиків було непопулярним, точніше, воно впро-
ваджувалося обмеженою кількістю страхових 
компаній. Це, насамперед, пов’язувалося з тим, що 
за своєю суттю цей вид страхування вважається 
складним є складним, а в той час воно було мало 
досліджене. Проте сьогодні страхування вважа-
ється одним з основних серед методів нейтраліза-
ції фінансових ризиків суб’єкта господарювання, 
тих, що часто застосовуються на практиці.

Основні фінансові ризики, з якими найчасті-
ше мають справу в своїй діяльності підприєм-
ства, зазвичай виділяють наступні [3]:

1. Ризик несплати відпущеного товару спо-
живачем;

2. Ризики, пов’язані з прийняттям «неперед-
бачених» нормативно-законодавчих актів;

3. Ризики, пов’язані зі зміною курсу валюти 
відносно до ключових вільноконвертованих валют;

4. Ризик невиконання фінансових зобов’язань 
кредиторами – банками, інвестиційними компа-
ніями, інвесторами тощо.

Суть страхування фінансових ризиків харак-
теризується як захист майнових інтересів під-
приємства під час настання страхового випадку 
страховими компаніями за рахунок грошових 
фондів, які формуються шляхом вкладанням від 
страхувальника страхових внесків [2].

Страхування використовується підприємства-
ми як один з основних заходів покриття ризи-
ків. Часто це веде за собою значну мобілізацію 
фінансових ресурсів та спричиняє зловживання 
з боку страховиків. При настанні ризиків сума 
страхових виплат може бути недостатньою. Поді-
бні проблеми особливо актуальні в сьогоднішній 
час, коли спостерігається динамічне резонансне 
пожвавлення кризових явищ, що обумовлюються 
інтенсивно високими темпами інфляції, залеж-
ність від зовнішнього фінансування, знецінення 
національної валюти та багато інших чинників, 
які загострено підвищують рівень фінансових 
ризиків у підприємствах. Саме тому їх подаль-
ше опрацювання методів страхування, звертаю-
чи увагу на умови, що складуться, розробка та 
впровадження інших інструментів, що дозво-
ляють зменшити рівень ризиків та підвищити 
ефективність діяльності підприємств в сформо-
ваних умовах, є актуальними та необхідними.

Зазначаємо, як метод нейтралізації фінансо-
вих ризиків страхування існує у двох формах – 
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самострахування та комерційне страхування. 
Самострахування здійснюється для виплати за 
можливі збитки за рахунок фінансових ресурсів 
суб’єкта господарювання, які формуються. У ви-
падку неможливості суб’єкта господарювання 
повністю покрити фінансові втрати внаслідок ви-
никнення ризику за рахунок власних фінансових 
фондів, в нього з’являється страховий інтерес. 
Тоді застосовується страхування, яке проводить-
ся страховою компанією – комерційне.

Комерційне страхування передбачає покрит-
тя збитків суб’єкта господарювання внаслідок 
настання ризикових подій фінансових ризиків 
в діяльності за фінансові ресурси страхової ком-
панії, які формують від страхових премій та зна-
ходяться у спеціальному фонді. Це страхування 
відрізняється від самострахування фінансовими 
ресурсами покриття майбутніх збитків в діяль-
ності суб’єкта господарювання.

В розвинених країнах світу страхування фі-
нансових ризиків є часто застосованим популяр-
ним методом управління фінансовими ризиками, 
одночасно цей метод є одним із проблемних та 
наскладніших видів страхування. Фінансові ри-
зики входять до складу майнового страхування. 
Згідно з Законом України «Про страхування» від 
07.03.1996 р. № 85/96-ВР страхові компанії мо-
жуть практикувати страхування фінансових ри-
зиків у добровільній формі [6]. Варто зазначити, 
що на сьогоднішній час у законодавстві України 
немає чіткого визначення та класифікації фінан-
сових ризиків.

Суб’єкту господарювання доцільно ідентифі-
кувати аби встановити можливі види фінансових 
ризиків, які йому загрожують, найчастіше роз-
глядаються певні види ризиків, розглянуті на 
рисунку 1:

Як видно з цього рисунку, серед фінансових 
ризиків підприємства є такі ризики, як ризик не-
платежу, який виникає в процесі розрахунків за 
поставлену продукцію, виконані роботи чи надані 
послуги; ризик втрати або зменшення прибутку 
внаслідок перерв у виробництві; інвестиційний 
ризик, пов’язаний з втратою або недоотриманням 
прибутку при інвестиційних операціях; валют-
ний ризик, який виникає внаслідок зміни курсу 

валют; ризик зниження фінансової стабільності, 
який породжується незбалансованістю позитив-
ного та негативного грошових потоків підприєм-
ства за обсягами; та інфляційний ризик, що може 
негативно вплинути на інвестування в підприєм-
ство, якщо зростання цін на матеріали та робочу 
силу не відповідає можливістю підприємства під-
вищити ціни на свою продукцію [5, с. 920].

Важливо з’ясувати, яку шкоду може завдати 
реалізація страхування. Як стверджує М. Клап-
ків, під шкодою розуміється втрата майново-
го характеру, що становить два види, – дійсна 
шкода та втрачена користь. Тобто збитки, які ха-
рактеризуються при дійсній шкоді, відповідають 
фактичною зміною стану майна суб’єкта госпо-
дарювання, що відображається у зменшенні його 
майна у порівняно з тим обсягом, що був до ви-
падкової події [7, с. 275].

Фінансові ризики становлять один з основних 
видів підприємницьких ризиків та входять до особ-
ливої категорії ризиків, яким властиві певні ознаки 
і властивості. Контроль цих ризиків, детальний ана-
ліз та впровадження ефективної системи управлін-
ня забезпечать уникненню певних негативних на-
слідків для суб’єктів господарювання [7, с. 275].

Для будь-якого підприємства страхування 
фінансових ризиків повинне носити системний, 
структурований характер. Виходячи із забез-
печення конкурентоспроможності підприємства, 
власник та менеджмент розробляють набір за-
ходів або стратегію та тактику із підтримання 
здатності даного підприємства перевершити сво-
їх конкурентів, серед яких розглядаються рин-
кова позиція підприємства, внутрішні та зовніш-
ні загрози стану бізнесу тощо; оцінюються також 
шляхи управління фінансовими ризиками. Ана-
ліз наукових джерел стверджує, що уникнення 
розростання фінансових ризиків на підприємстві 
за рахунок внутрішніх фінансових коштів у де-
яких випадках стає неможливим. В таких ситу-
аціях єдиним вирішальним шляхом по усуненню 
збитків від дії ризиків є їх зовнішнє страхування.

При укладанні договору страхування необхід-
но враховувати при цьому рішенні перелік важ-
ливих аспектів, які узагальнюються у вигляді 
наступних основних етапів:
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Рис. 1. Види фінансових ризиків підприємства
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1. Перелік ризиків, які беруться на страху-
вання. Цей етап входить до процедури прийнят-
тя рішень стосовно вибору методів управління 
ризиком. Аналіз властивостей різних ризиків 
(вразливість і взаємозв’язок з іншими ризика-
ми, схильність ризику, небезпека), а також пев-
них їх особливостей інформаційного забезпечен-
ня, масштабів цих ризиків та витрат, пов’язаних 
з ними, допомагає уточнювати для кожного виду 
ризику найбільш підходящий метод його ней-
тралізації. В перших випадках страхування буде 
необхіднішим, в других – більш ваговими будуть 
інші інструменти управління ризиком, в третіх – 
необхідно використовувати синтез страхування 
та інших методів. В такому випадку потрібно бра-
ти на увагу зовнішні та внутрішні обмеження, що 
накладаються на процедуру управління ризиком.

2. Вибір виду страхового покриття. Цей етап 
дозволяє приймати рішення про те, який страхо-
вий захист страхувальник хоче собі забезпечити 
для кожної з вибраних раніше ризиків. При цьо-
му етапі враховуються такі критерії, як розмір 
страхових виплат, нарахованих для погашення 
відповідного збитку, та пов’язані з цим обмежен-
ня, що зменшують відшкодування, певні особли-
вості регулювання страхових випадків (терміни, 
необхідна документація та інші умови), важливі 
умови майбутнього договору страхування, ціно-
ві обмеження страхових послуг, а також перелік 
інших формальностей. На даному етапі, по мож-
ливості, варто здійснювати кількісну оцінку ри-
зиків, які готуються на передачу до страхування.

3. Вибір страхової компанії. Враховуючи ро-
зуміння того, що це за ризики та на яких умо-
вах їх можна передати на страхування, аналі-
зуються пропозиції різних страхових компаній. 
Цей аналіз, їх мета це є вибір компанії, що про-
понує вигідніші умови страхування – це опти-
мальне поєднання «ціна – покриття» та (або) 
повнішу відповідність пропозиції страхової ком-
панії запиту страхувальника у страховому за-
хисті, виробленої на попередніх етапах. Саме 
тому страхова компанія повинна додержати пев-
ний рівень фінансової стійкості, що дає гарантію 
страхувальнику повне виконання нею прийнятих 
зобов’язань по відшкодуванню збитку.

4. Проведення переговорів стосовно умов стра-
хового договору та його висновок. Цей етап є дуже 
важливим, при ньому реалізується виявлена ра-
ніше потреба в страховому захисті, передається 
у юридичній формі відповідальність за покриття 
збитку. Зазначені переговори проводяться для 
підтвердження насамперед таких кількісних па-
раметрів, як величина страхової премії (вартість 
договору), розмір страхового покриття (страхова 
сума) та термін страхування. Однак вони можуть 
стосуватися й інших умов договору.

При проведенні таких переговорів їх страте-
гії можуть бути абсолютно різні: від ухвалення 
стандартного контракту до укладення договору, 
що має в собі особливі умови. Вибір стратегії ви-
значається характеристиками ризику, розміром 
покриття, наданням страхувальником додатко-
вих даних, які свідчать про зниження ризику, 
можливі торги між сторонами та оцінюванню 
альтернативних витрат (наприклад, втрат часу 
на узгодження умов). Зазвичай, великі підпри-

ємства, коли укладають великі договори, мають 
більші можливості, ніж приватні особи, для отри-
мання знижок та інших поступок з боку страхо-
вої компанії.

5. Аналіз ефективності страхування та прий-
няття рішень про повторне вкладання договору. 
Цей етап створює «зворотний зв’язок» з попере-
дніми етапами. При даному етапі виконується збір 
інформації про особливості здійснення попередніх 
страхових договорів, також проводиться зістав-
лення розміру страхового захисту з уточненими 
даними про розмір втрат, які пов’язані з ризиком, 
отриманим на страхування. В наступних періо-
дах це дає ефективніше організувати управління 
ризиком в цілому та страхування загалом. Піс-
ля проведення аналізу ефективності використан-
ня попереднього страхування результатом буде 
прийняття рішення про доцільність страхуван-
ня відповідних ризиків взагалі, даною страховою 
компанією, та на поточних умовах. Якщо аналіз 
показує негативні результати, то перш за все по-
винні застосуватися інші методи управління ри-
зиком, і в цьому випадку потрібно переглянути 
результати першого етапу. В другому випадку 
змінюється страхова компанія, і це значить зміна 
рішення на третьому етапі. В третьому випадку 
необхідно змінити умови договору страхування, 
і це означає повернення до етапів 2 та (або) 4.

Останнім часом страхування фінансових ри-
зиків займають майже третину від загального 
обсягу майнового страхування, страхові премії 
за цим видом страхування зростають. Страхо-
вики досить жорстко підходять до відбору стра-
хувальників, оскільки для цього страхування 
характерним є високий рівень невизначеності. 
У середньому тільки 20% із загальної кількості 
звернень страхувальників до страхових компаній 
з метою застрахувати фінансові ризики є пози-
тивною. Це пояснюється тим, щоб забезпечити 
власну безпеку, страхові компанії проводять де-
тальний аналіз фінансового становища страху-
вальників, їх кредитну історію,

Також проблемою у сфері страхування фінан-
сових ризиків є висока їх вартість аналізу. Через 
це подальша можливість страхування не свідчить 
ще про його доцільність. Витрати, пов’язані з ана-
лізом фінансових ризиків, заносять в рамки вар-
тість окремого ризику, через що страхування для 
страхової компанії стає економічно недоцільним.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
страхування фінансових ризиків – це вид май-
нового страхування, який є страхуванням ризи-
ку втрати прибутку або неотримання прибутку 
внаслідок непередбачуваних фінансових причин. 
Кожне підприємство здійснює власний відбір 
свого механізму нейтралізації фінансових ризи-
ків, також і страхового. Як показує аналіз, пере-
лік страхових послуг для страхування цих ризи-
ків для підприємств є різноманітним та широким. 
При врахуванні значного потенціалу страхуван-
ня фінансових ризиків на вітчизняному стра-
ховому ринку та його подальші перспективи 
розвитку, доцільно важливу увагу приділити 
вдосконаленню на законодавчому рівні забезпе-
чення впровадження даного виду страхування. Є 
необхідність в послідовній реалізації в законо-
давчих нормах економічної природи страхування 
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для наступного формування гарантованого стра-
хового захисту. Чинні нормативно-законодавчі 
акти, що охоплюють різносторонні положення 
страхування, необхідно розвивати з врахуван-

ням страхової практики для подальшого вирі-
шення наявних протиріч та усунення протидії 
вдосконаленню страхового захисту підприємств 
від фінансових ризиків.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ

У статі наведено наявні методи для оцінки результатів фінансової діяльності позичальника, рекомендації НБУ щодо 
оцінки кредитоспроможності позичальників.  Обґрунтовано доцільність здійснення оцінки кредитоспроможності по-
тенційного позичальника, з метою отримати впевненість, що виданий кредит та відсотки будуть поверненні позичаль-
ником у визначений термін. Акцентовано увагу на методі кредитного скорингу та його перевагах. Розглянуто недоліки 
у діяльності українських банків з питання оцінки кредитоспроможності. Визначено критерії, які використовуються 
під час оцінки кредитоспроможності позичальника та основні проблеми, з якими стикаються банки при кредитуванні. 
Надано рекомендації для удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальників.
Ключові слова: кредит; кредитоспроможність; кредитний скоринг; репутація; ризики; кредитні операції; оцінка креди-
тоспроможності; фінансовий стан.

Постановка проблеми. В умовах високої кон-
куреції та ризиковості, надання кредиту зали-
шається найприбутковішою сферою у діяльності 
банків. Проте отримати прибуток можливо лише 
за повернення кредитних коштів позичальником, 
тому правильне визначення фінансових можли-
востей клієнтів є осноположним фактором у ро-
боті банку при наданні кредитів. За час існування 
банківської системи для оцінки кредитоспромож-
ності позичальника зарубіжними банківськими 
установами було розроблено багато методик оці-
нювання і вони мали вагомий вплив на відносно 
молоду банківську систему в Україні. Зарубіжні 
банківські установи використовують методи і мо-
делі оцінки кредитоспроможності позичальників, 
які базуються на комплексному застосуванні 
кількісних і якісних показників, а саме: класифі-
каційні (статистичні), до котрих належать бальні 
системи оцінки (рейтингові методики, кредитний 
скоринг (credit scoring) і моделі прогнозування 
банкрутств), множинний дискримінантний ана-
ліз, модель нагляду за позиками Чессера, сис-
тема показників Бівера, модель CART та моделі 
комплексного аналізу «правила 6С», CAMPARI, 
PARTS, PARSER, 4FC та MEMO RISK.

Найбільшим недоліком даних методик є те, що 
вони не адаптовані до вітчизняної економіки і не 
враховують ряд важливих умов, в яких працю-
ють українські підприємства, а саме: особливості 
в системі бухгалтерського обліку та податково-
му законодавстві, вплив інфляції на формуван-
ня показників діяльності підприємства, галузеву 
приналежність підприємства, специфічність на-
ціонального ринку та інше. Також значення по-
казників, запропоновані зарубіжними вченими, 
іноді можуть бути недосяжними для національ-
них підприємств.

Іншою важливою проблемою кредитної сфе-
ри є те, що в Україні на законодавчому рівні 
відсутня чітко розроблена та регламентова-
на методика розрахунку кредитоспроможності 
позичальника. Лише Постанова НБУ «Про за-
твердження Положення про порядок форму-
вання та використання банками України ре-
зервів для відшкодування можливих втрат за 
активними банківськими операціями» № 23 від 
25.01.2012 р. поверхнево регламентує порядок 
розрахунку класу позичальника.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Досліджували теорію оцінки кредитоспромож-
ності клієнтів банку, проблему визначення спо-
собу коректної оцінки кредитоспроможності по-
зичальників та організацію кредитних відносин 
між банківськими установами та підприємствами 
вивчали такі зарубіджні економісти: Дж.Ф. Сін-
кі, Е. Брігхем, Ж. Матук, П.С. Роуз, Л. Гапенські. 
Найвідоміші вітчизняні наукові праці, які ши-
роко висвітили питання дослідження кредито-
спроможності у своїх публікаціях, були випуще-
ні під знаменами таких авторів: В. Вітлінського, 
О. Дзюблюка, А. Мороза, В. Галасюка, П. Ко-
вальова, І. Бланка, А. Пересади, В. Гриньової, 
В. Пономаренка, П. Перерви, Г. Мельника, А. Ба-
каєва, Р. Шевченка, Я. Чайковського, Ю. Потійка.

Дослідженню теорії і практики організації 
кредитних відносин між банківськими устано-
вами та підприємствами присвячені праці таких 
вітчизняних вчених-економістів: В. Галасюка, 
І. Бланка, А. Пересади, В. Гриньової, В. Понома-
ренка, П. Перерви, В. Вітлінського, О. Дзюблюка, 
Г. Мельника, А. Бакаєва, А. Мороза, Р. Шевчен-
ка, Я. Чайковського, П. Ковальова, Ю. Потійка. 
Широкого висвітлення ця проблеманабула в ро-
ботах таких російських авторів, як В. Єдронова, 
О. Герасимов, О. Неволина, В. Ковальов, Р. Фат-
хутдінов, В. Шеремет та ін.

Мета статті є розгляд наявних методів для 
оцінки результатів фінансової діяльності пози-
чальника, на підставі якої банк приймає рішення 
щодо можливості надання кредиту, виявлення 
основних проблем при оцінці кредитоспромож-
ності клієнтів банку та рекомендації щодо покра-
щення оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Метою здійснення оцінки кредитоспроможності 
позичальника для банківської установи є уник-
нення кредитних ризиків від неповернення кре-
диту, а для позичальника – отримання кредиту 
на найбільш вигідних умовах. Результатом сис-
тематично невірно здійснюваної оцінки кредито-
спроможності позичальників може служити по-
гіршення якості кредитного портфеля банку, яке, 
до того ж, тягне за собою ще й необхідність за-
йвого резервування. У кращому випадку це при-
зведе до погіршення фінансового стану банку, 
у гіршому – до повного краху.
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Аналіз кредитоспроможності проводиться 
з метою отримання інформації для прийняття 
рішення про можливості й умови надання пози-
ки. Глибина аналізу залежить від наявності або 
відсутності в минулому кредитних відносин бан-
ку з конкретним позичальником, від результатів 
його фінансово-господарської діяльності, обсягу 
та строків надання кредиту. В умовах ринкової 
економіки кредитоспроможність клієнта-пози-
чальника є базовою характеристикою, яка ви-
значає можливість встановлення кредитних від-
носин між банком та контрагентом.

Інформаційною базою, покликаною забезпе-
чити процес оцінки кредитоспроможності клі-
єнтів банку, можуть бути матеріали, отримані 
безпосередньо від позичальника (його звітність), 
кредитна історія підприємства; відомості, які при 
необхідності можуть бути одержані із зовнішньо-
го оточення клієнта (постачальників, кредиторів, 
покупців продукції, обслуговуючих банків), а та-
кож матеріали державних органів та зовнішніх 
аудиторів (галузеві аналітичні дослідження, ста-
тистична інформація, аудиторські висновки, ре-
зультати перевірок державними органами).

Зазвичай банки не вимагають документів 
про доходи, але інколи перевіряють зазначену 
в анкеті суму непрямими методами. Фінустано-
ви просять офіційно підтвердити доходи лише 
для великих кредитів, для таких випадків кожен 
банк визначає свій поріг. На жаль, нерозуміння 
джерел обслуговування боргу та реального бор-
гового навантаження створює додаткові ризики 
для кредитора [8].

Удосконалити оцінку кредитоспроможнос-
ті позичальників комерційних банків допоможе 
розробка єдиної рейтингової системи за таким 
напрямками:

- вдосконалення інформаційного забезпечення 
– надання аналітикам банку достатнього обсягу 
якісної інформації, що відповідає критеріям по-
вноти, достовірності, актуальності, об’єктивності;

- розширення складу показників фінансового 
аналізу для отримання інформації, що характе-
ризувала б усі аспекти діяльності потенційного 
клієнта;

- проведення аналізу можливих джерел по-
гашення зобов’язань за кредитом, серед яких мо-
жуть бути як внутрішні ресурси підприємства, 
так і додатково залучені позикові кошти тощо;

- активне використання аналізу грошових по-
токів підприємства.[10]

Також важливим є дотримання порад НБУ, 
який рекомендує комерційним банкам будувати 
та аналізувати динамічні ряди за кожним по-
казником кредитоспроможності клієнта. Аналіз 
рядів динаміки дозволяє комерційному банкові 
простежити еволюцію фінансово-господарської 
діяльності позичальника та зробити припущення 
щодо його майбутнього стану.

Згідно з іншою рекомендацією НБУ позичаль-
ники можуть бути поділені банком за рейтингом 
надійності на п’ять класів:

- клас «А» – фінансова діяльність позичальника 
дуже добра, що свідчить про можливість своєчас-
ного виконання зобов’язань за кредитними опера-
ціями, зокрема погашення основної суми боргу та 
відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди;

- клас «Б» – фінансова діяльність позичаль-
ника цієї категорії близька за характеристиками 
до класу «А», але ймовірність підтримування її 
на цьому рівні протягом тривалого часу є низь-
кою. Позичальники (контрагенти банку), відне-
сені до цього класу, потребують більшої уваги 
через потенційні недоліки, що ставлять під за-
грозу достатність надходжень коштів для обслу-
говування боргу;

- клас «В» – фінансова діяльність позичаль-
ника задовільна і потребує більш детального 
контролю. Надходження коштів і платоспромож-
ність позичальника свідчать про ймовірність не-
своєчасного погашення кредитної заборгованості 
в повній сумі і в строки, передбачені договором, 
якщо недоліки не будуть усунені;

- клас «Г» – фінансова діяльність позичаль-
ника незадовільна, і спостерігається її нестабіль-
ність протягом року; є високий ризик значних 
збитків; ймовірність повного погашення кредит-
ної заборгованості та відсотків за нею є низькою;

- клас «Д» – фінансова діяльність незадовіль-
на, є збитки; кредитна операція не забезпечена 
ліквідною заставою (або безумовною гарантією), 
ймовірність виконання зобов’язань з боку пози-
чальника/контрагента банку практично нульова.

Реальні висновки та пропозиції за результа-
тами оцінки кредитоспроможності позичальників 
дозволяють уникнути в процесі банківської ді-
яльності невиправданих ризиків при здійсненні 
кредитних операцій.

Так як кредитні операції є найбільш дохід-
ною і водночас найризиковішою сферою діяль-
ності банку, то покращення системи управління 
банківськими ризиками повинно бути основним 
напрямком розвитку банку. Одним з інструмен-
тів є кредитний скоринг, який дозволяє значно 
зменшити витрати на компенсацію ризиків без 
підвищення процентної ставки.

Кредитний скоринг (система кредитних ба-
лів) – це числовий статистичний метод, що перед-
бачає бальну систему аналізу якісних і кількісних 
показників кредитоспроможності позичальника 
і використовується кредитно-фінансовими уста-
новами як для оцінювання кредитоспроможнос-
ті позичальників, так і для визначення ризиків, 
пов’язаних зі споживчим кредитуванням.

Скорингова модель дозволяє банку на основі 
класифікації та визначення характерних ознак 
надійних, ненадійних та безнадійних клієнтів 
щодо погашення кредитної заборгованості, що 
отримані за допомогою аналізу кредитних істо-
рій попередніх позичальників. За допомогою роз-
рахунку інтегрального показника здійснюється 
розподіл позичальників відносно межі надійнос-
ті – клієнти з показниками оцінки вище за межу 
відносяться до надійних та отримують кредит, 
клієнти, що мають оцінки нижче межі потрапля-
ють до списку неблагонадійних.

Скорингова модель може бути побудована на 
основі різноманітних класифікаційних методів:

- статистичні методи, в основі яких лежить 
дискримінаційний аналіз;

- дерево класифікації;
- лінійне програмування;
- нейронні мережі;
- генетичні алгоритми;
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- методів найближчих сусідів та ін.
Проте головною складовою скоринг-моделі 

при оцінці кредитоспроможності позичальника 
є набір характеристик, на основі яких робиться 
висновок про можливість видачі кредиту клієнту.

Набори характеристик різні для різних країн. 
Тут повинні враховуватися національні, культурні 
та економічні особливості. Чим однорідніше вибір-
ка при прогнозування скорингової моделі – тим 
точнішими будуть прогнози. Тому не можна пере-
нести модель з її вагами та пороговим значенням 
з однієї держави в іншу так, щоб вона залишилась 
ефективною. І навіть в середині одного банку буде 
доцільним застосовувати різні моделі для різних 
груп клієнтів і груп банківських продуктів.

У банківській практиці показники, які вико-
ристовують у кредитному скорингу, прийнято 
поділяти на кількісні та якісні.

До кількісних критеріїв відносили:
- сукупний чистий дохід (щомісячні су-

купні доходи, зменшені на сукупні витрати та 
зобов’язання, крім зобов’язань перед банком, що 
здійснює оцінку фінансового стану боржника – 
фізичної особи з метою формування резерву);

- накопичення на рахунках у банку (інформа-
ція надається за бажанням боржника – фізичної 
особи);

- коефіцієнти, що характеризують поточну 
платоспроможність боржника і його фінансові 
можливості виконати зобов’язання за кредитом 
(зокрема співвідношення сукупних доходів і ви-
трат/зобов’язань боржника; співвідношення об-
сягу боргу за кредитом до вартості об’єкта кре-
дитування/застави тощо).

Оптимальні значення цих коефіцієнтів банк 
установлює самостійно з урахуванням видів кре-
дитів і залежно від форми їх надання, цільового 
призначення, строку користування, наявності за-
безпечення, способу сплати тощо.

Серед якісних критеріїв Національний банк 
виділяє наступні:

- загальний матеріальний стан клієнта (наяв-
ність у власності майна, крім майна, переданого 
в заставу);

- соціальна стабільність клієнта (тобто наяв-
ність постійної роботи, ділова репутація, сімей-
ний стан тощо);

- вік клієнта.
Для оцінки фінансового стану позичальника, 

комерційні банки також встановлюють власні кри-
терії оцінки. Вони існують завдяки власним на-
працюванням на основі попередніх років на під-
ставі виваженої і ґрунтовної оцінки фінансової 
діяльності клієнта, проведеної за підсумками по-
рівняльного аналізу балансів, звітів про фінансові 
результати та їх використання тощо. Позичальник 
повинен бути спроможним своєчасно повернути 
наданий йому кредит відповідно до умов кредит-
ного договору, тобто має мати фінансові передумо-
ви для отримання позики. Для кожного унікаль-
ного клієнта банк повинен визначити ризик, який 
він готовий прийняти на себе, при видачі кредиту.

Банки мають право розширювати перелік кри-
теріїв власними, спираючись на зазначені в По-
станові НБУ. При цьому зазначене вище Поло-
ження встановлює граничну норму питомої ваги 
кількісних критеріїв, а саме не менше ніж 70%.

Використання кредитного скорингу в оцінці кре-
дитоспроможності позичальника має ряд переваг:

- зменшення витрат банку завдяки відбору 
найбільш надійних клієнтів;

- прискорення процесу надання кредиту;
- зменшення кількості недобросовісних пози-

чальників;
- проведення моніторингу поточного стану 

клієнтів;
- використання різних видів скорингових карт;
- автоматична перевірка даних;
- постійний нагляд за функціонуванням сис-

теми спеціалістами кредитного відділу.
У кредитному скорингу можна використову-

вати безліч критеріїв, проте, як і в будь-якому 
явищі, збільшення їх кількості може призвести 
до складностей в оборахунках. Тому важливим 
є виділення факторів, які будуть мати більший 
вплив. До найпростіших з них відносять вік, 
стать, сімейний стан, кредитна історія та наяв-
ність постійного місця роботи. Дані показники є 
легкодоступними і допомагають на початковому 
етапі виокремити велику частку неблагополуч-
них позичальників.

Саме через широкий набір переваг та віднос-
ну простоту у використанні методу кредитного 
скорингу, він набув популярності та є пошире-
ним по всьому світу.

Водночас найпоширенішим недоліком у ді-
яльності українських банків з питання оцінки 
кредитоспроможності є відсутність достатнього 
інформаційного забезпечення про поточний фі-
нансовий стан позичальників та відсутність на-
вичок критичної оцінки об’єктивності фінансової 
звітності. Також не можна ігнорувати випадки 
навмисного спотворення позичальниками офі-
ційної бухгалтерської звітності або за рахунок 
завищення одержуваних доходів, або занижен-
ня здійснених витрат. Жодна методика аналізу 
позичальника не забезпечує об’єктивності отри-
маних результатів, якщо вихідна інформація не-
достатньо повна або ненадійна.

Новим чинником вдалого кредитування є кре-
дитний скоринг на основі соціальних мереж. Де-
які зарубіжні фінансові організації при заповне-
нні анкети в обов’язковому порядку вимагають 
прив’язки особистого профілю в соціальних мере-
жах. За допомогою сторінки в соціальних мережах 
можна дізнатися інформації про людину, а саме 
про її захоплення, витрати, чи навіть місце її пе-
ребування. Побічним аргументом є психологічна 
відповідальність. Саме тому, враховую швидкість 
розвитку інформаційних технологій та вплив со-
ціальних мереж на життя людей, українським 
банкам необхідно включати їх в скорингову сис-
тему оцінки кредитоспроможності позичальника.

Висновок. Дослідження кредитоспроможності 
є найвагомішим фактором у вирішенні питання 
про надання кредиту конкретним особам. Голов-
ною метою для банку є якісне дослідження клі-
єнтів, щоб надати кредит саме тим особам, які 
зможуть його повернути, тобто принести при-
буток даній банківській установі. Попри особливі 
методи дослідження у кожного окремо взятого 
банку, інформативна база клієнта у них однако-
ва, тому кредитна історія клієнта та його місце 
роботи може набувати вирішального значення 
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при затвердженні кредиту, або його розміру за 
недостатності інформації.

Багато методів і критеріїв є застарілими у но-
вому технологічному світі та майже не приді-
ляють уваги зовнішнім чинникам, які впливають 
на клієнта. Для вдалого прогнозу необхідно по-
стійно корегувати методологію, створити єдину 
інформаційну базу для розширення відомостей 
про клієнтів, додавати нові фактори та перерахо-
вувати їх важливість у даний момент часу.

Отже, при оцінці кредитоспроможності пози-
чальників за допомогою непідходящих, або заста-
рілих методів, результати можуть буди недосто-
вірними, що може призвести до надання кредитів 
проблемним особам, які не можуть його повернути, 
що відповідно відобразиться на прибутку банку.

Необхідним є створення міжбанківської інфор-
маційної бази, до якої за результатами аналітич-
ної роботи банківських працівників з клієнтами 
заносилися б значення показників їх фінансового 
стану з метою вироблення їхніх оптимальних мо-
делей для оцінки кредитоспроможності. З огляду 
на недоліки у практиці вітчизняної банківської 
сфери, а також на роль кредитоспроможності по-

зичальників як основного інструменту мініміза-
ції кредитного ризику, вдосконалення цієї сфери 
аналітичної роботи в комерційних банках необ-
хідно здійснювати в таких основних напрямах:

1. Розширення складу показників фінансового 
аналізу для отримання інформації, яка б харак-
теризувала усі аспекти діяльності потенційного 
клієнта. Систему коефіцієнтів необхідно допо-
внити та редагувати показники, які спотворюють 
кінцеві результати.

2. Проведення аналізу можливих джерел по-
гашення зобов’язань за кредитом.

3. Активне використання аналізу грошових 
потоків, що дає можливість оцінити обороти ко-
штів позичальника.

Використання методу кредитного скорин-
гу можна рекомендувати банкам, адже він має 
кілька типів, є гнучким і має подальші можли-
вості розвитку. Тобто банки можуть використо-
вувати його різновиди, які постійно оновлюються 
та покращуються, або пристосовувати показники 
як до національних, культурних та економічних 
особливостей регіону, так і до кожного окремого 
позичальника, не втрачаючи у часі та якості.
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Постановка проблеми. Розвиток облікової 
системи в державному секторі потребує посту-
пального коригування та реалізації стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі на пе-
ріод до 2025 року, що дозволить збільшити ефек-
тивність управління розвитком державного сек-
тору та економічної ситуації загалом.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в визначенні передумов, факто-
рів та напрямків реалізації стратегії модерні-
зації облікової системи в державному секторі 
в 2018–2025 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В даний час гостро строїть проблема коригу-
вання облікової системи в державному сектору, 
що визначено в Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
в державному секторі на період до 2025 року [12]. 
Реалізації даної стратегії дозволяє покращити 
рівень транспарентності та якості, достовірності 
та повноти фінансової інформації та облікових 
даних в суб’єктів державного сектору.

Базовими проблемними питаннями модерніза-
ції облікової системи в рамках реалізації Страте-
гії модернізації системи бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності в державному секторі на 
період до 2025 року є:

– відсутність ефективного досвіду модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності в державному секторі на період до 
2025 року;

– значний обсяг державного сектору та кри-
тичні галузеві диференціації облікової діяльності 
в ньому;

– відсутність фахового та підготовленого 
персоналу відповідно до міжнародних вимог та 
концептуальних положень Стратегії модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності в державному секторі на період до 
2025 року;

– відсутність продуманої тактики реалізації 
Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності в державному сек-
торі на період до 2025 року;

– недостатнє бюджетне фінансування пере-
хідних періодів реалізації Стратегії модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності в державному секторі на період до 
2025 року;

– слабка відповідальність ініціаторів та вико-
навців Стратегії модернізації системи бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності в державно-
му секторі на період до 2025 року за результати 
впровадження облікових змін;

– низька транспарентність облікової та фінан-
сової інформації в державному секторі України;
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– відсутність громадського контролю за про-
цесом реалізації Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітнос-
ті в державному секторі на період до 2025 року 
і стосовно впровадження даних заходів в окре-
мих галузях та сферах державного сектору.

В статті О.В. Акімової [1] розглянуто ключові 
проблеми бухгалтерського обліку в державно-
му секторі в умовах модернізації, зокрема, різні 
нормативні вимоги стосовно проведення обліко-
вої діяльності та складання фінансової звітності 
в підприємницькій діяльності та в державному 
секторі України.

В статтях О.О. Дорошенко [2-3] розглянуто 
методику побудови плану рахунків бюджетних 
установ у контексті модернізації бухгалтерсько-
го обліку в державному секторі і трансформацію 
структури балансу бюджетних установ у кон-
тексті модернізації системи бухгалтерського об-
ліку в державному секторі, що є початковими 
етапами Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в дер-
жавному секторі на період до 2025 року.

Зубілевич С.Я. [4] досліджує особливості імп-
лементації нових облікових національних стан-
дартів у державному секторі з урахуванням ди-
ференціації галузевих особливостей діяльності 
державних підприємств.

В статті Китайчук Т.Г. [6] акцентовано ува-
гу на проблеми перехідного періоду модернізації 
бухгалтерського обліку в державному секторі, 
зокрема, в організаційно-технічному та еконо-
мічному напрямках.

Кладницька Т.А. [7] досліджує напрямки 
вдосконалення обліку господарської діяльності 
бюджетних установ в умовах дії національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
у державному секторі.

Інші науковці [8–11] досліджують особливос-
ті та проблемні аспекти впровадження Страте-
гії модернізації системи бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності в державному секторі 
на період до 2025 року в частині перекладу та 
імплементації на українську мову міжнародних 
стандартів з метою імплементації їх положень 
в національні положення (стандарти); розробки 
та оптимізації національних положень (стандар-
тів) на основі міжнародних стандартів в держав-
ному секторі; забезпечення адаптації інформа-
ційно-аналітичної системи Казначейства з метою 
застосування плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі для підготовки ін-
формації про виконання бюджетів; забезпечення 
застосування розпорядниками бюджетних ко-
штів та фондами загальнообов’язкового держав-
ного соціального і пенсійного страхування для 
складення фінансової звітності повного пакета 
національних положень (стандартів) та плану 
рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі з метою консолідації звітності операцій 
з виконання бюджетів; розроблення методич-
них рекомендацій щодо консолідації фінансової 
звітності Казначейством; розробки нової моделі 
організації бухгалтерських служб (організаційна 
структура, кваліфікаційні вимоги, повноваження 
та система оплати праці працівників бухгалтер-
ських служб); підготовки технічних та функціо-

нальних вимог для ІТ-систем, необхідних для ав-
томатизації бухгалтерського обліку та складення 
фінансової звітності розпорядниками бюджетних 
коштів та фондами загальнообов’язкового дер-
жавного соціального і пенсійного страхування та 
інших напрямках.

Зокрема, на думку більшості науковців, 
в рамках Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в дер-
жавному секторі на період до 2025 року одну 
з ключових проблем відіграє стан забезпеченості 
трудовими ресурсами потрібної кваліфікації об-
лікового апарату державних підприємств, уста-
нов і організацій, тому значна увага в рамках 
реформи облікового сектору державних підпри-
ємств приділяється питання організації бухгал-
терських служб та кваліфікаційних вимог до 
бухгалтерів в державному секторі.

Для формалізації загальних організаційних 
підходів до процесу побудови нової структури 
бухгалтерської служби в державному секто-
рі Міністерство фінансів України розробило та 
імплементувало у практику власні рекомендації 
та організаційно-нормативні роз’яснення. Зо-
крема, в листі Міністерства фінансів України 
від 15.03.2019 № 35220–07–10/7324 [13] вказано, 
що Постановою Кабінету Міністрів України від 
26.01.2011 № 59 затверджено Типове положення 
про бухгалтерську службу бюджетної установи 
(далі – Типове положення) [14] та доручено мініс-
терствам, іншим центральним органам виконав-
чої влади, а органам місцевого самоврядування 
рекомендовано привести власні нормативно-пра-
вові акти у відповідність з цією постановою. 
У Національний класифікатор України ДК 
003:2010 «Класифікатор професій» (далі – Кла-
сифікатор професій), затверджений наказом 
Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 [15], 
вміщено базові назви посад «Начальник відділу», 
«Завідувач відділу», «Завідувач сектору» тощо, 
які застосовуються в центральних органах ви-
конавчої влади з кодом 1229.1, місцевих органах 
державної влади та місцевого самоврядування 
з кодом 1229.3, а також на підприємствах, в уста-
новах та організаціях з кодом 1229.7.

Згідно з приміткою до базової кваліфікаційної 
характеристики професії «Головний бухгалтер», 
яка міститься у Випуску 1 «Професії працівни-
ків, які є загальними для всіх видів економіч-
ної діяльності» (розділ 1 «Професії керівників, 
професіоналів, фахівців та технічних службов-
ців») Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників, затвердженого наказом 
Міністерства соціальної політики України від 
29.12.2004 № 336 [16], ця характеристика по-
ширюється на інші посади керівників підрозді-
лів бухгалтерського обліку підприємств, установ 
та організацій, а саме: «Начальник управління»; 
«Начальник відділу»; «Начальник бюро»; «На-
чальник сектору»; «Завідувач відділу»; «Завід-
увач сектору».

Отже, у разі утворення в органах виконавчої 
влади або місцевого самоврядування, а також 
у бюджетній установі бухгалтерської служби як 
відповідного самостійного структурного підрозді-
лу, керівництво цим підрозділом здійснює керів-
ник відповідного підрозділу.
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У цьому випадку допускається застосування 
подвійних назв посад, наприклад, «Начальник 
управління – головний бухгалтер», «Началь-
ник відділу – головний бухгалтер», «Начальник 
сектору – головний бухгалтер», «Завідувач від-
ділу – головний бухгалтер», «Завідувач секто-
ру – головний бухгалтер». Зазначені назви посад 
також вносяться до трудових книжок працівни-
ків, які обіймають ці посади [13].

У Класифікаторі професій [15] містяться на-
зви посад «Спеціаліст – бухгалтер» з кодом 
2419.3 (професійне угрупування «Професіонали 
державної служби та місцевого самоврядуван-
ня»), та «Бухгалтер (з дипломом магістра)» з ко-
дом 2411.2 (професійне угрупування «Аудито-
ри та кваліфіковані бухгалтери». Таким чином, 
якщо у бюджетній установі, в органі місцевого 
самоврядування не утворюється бухгалтерська 
служба, до штатного розпису вводиться посада 
спеціаліста – бухгалтера певної категорії, яка 
враховує обсяг, характер та складність бухгал-
терської роботи. Законодавством не передбачено 
такої форми організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві, як введення до штату підприєм-
ства посади головного бухгалтера без створення 
бухгалтерської служби.

Наведені роз’яснення та обґрунтування спро-
щують внутрішньо організаційні та кваліфіка-
ційні підходи до побудови та діяльності бухгал-
терської служби в державному секторі в рамках 
реалізації Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в дер-
жавному секторі на період до 2025 року.

Реалізація основних завдань цієї Стратегії 
дасть змогу продовжити модернізацію системи 
бухгалтерського обліку та підвищити рівень якос-
ті та порівнянності фінансової інформації. Зокре-
ма, передбачається досягнення таких результатів:

– підвищення рівня відкритості, достовірності 
та прозорості фінансової звітності з метою забез-
печення ефективності прийняття управлінських 
рішень у сфері державних фінансів;

– забезпечення порівнянності показників фі-
нансової звітності державного сектору України 
та державного сектору інших країн;

– забезпечення консолідації фінансової звіт-
ності на різних рівнях;

– запровадження якісно нової системи підго-
товки та перепідготовки кадрів бухгалтерських 
служб суб’єктів державного сектору;

– підвищення статусу керівників бухгалтер-
ських служб суб’єктів державного сектору та 
ефективності їх діяльності [12].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Метою реалізації Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
в державному секторі на період до 2025 року є 
покращення рівня транспарентності та якості, до-
стовірності та повноти фінансової інформації та 
облікових даних в суб’єктів державного сектору. 
Ключовими проблемами Стратегії модернізації 
системи бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності в державному секторі на період до 2025 року 
є відсутність досконалої нормативно-правової бази 
стосовно ведення обліку та складання фінансової 
звітності, низька прозорість фінансової інформа-
ції в державному секторі, недосконала система 
бухгалтерського обліку, низький рівень підготов-
ки облікового персоналу в державному секторі. 
Вирішення даних питань дозволить забезпечити 
реалізацію Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в держав-
ному секторі на період до 2025 року і досягнути 
поставлені цілі і мету для оптимізації облікової 
системи в державному секторів.

Література:
1. Акімова О.В. Проблеми бухгалтерського обліку в державному секторі в умовах модернізації [Електронний ре-

сурс] / О.В. Акімова, Л.О. Гаврилюк // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной ака-
демии. – 2017. – № 2. – С. 127–132. 

2. Дорошенко О.О. Методика побудови плану рахунків бюджетних установ у контексті модернізації бухгалтерського 
обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / О.О. Дорошенко // Вісник Національного університету во-
дного господарства та природокористування. Економічні науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 23–31. 

3. Дорошенко О.О. Трансформація структури балансу бюджетних установ у контексті модернізації системи бух-
галтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / О.О. Дорошенко // Збірник наукових праць 
Уманського національного університету садівництва. – 2016. – Вип. 88(2). – С. 272–279. 

4. Зубілевич С.Я. Нові стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі України: проблеми запровадження 
[Електронний ресурс] / С.Я. Зубілевич, Н.М. Позняковська // Вісник Національного університету водного господар-
ства та природокористування. Економічні науки. – 2016. – Вип. 2. – С. 61–72. 

5. Калюга Є.В. Передумови реформування бухгалтерського обліку в державному секторі України [Електронний ре-
сурс] / Є.В. Калюга // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 21(2). – С. 18–26. 

6. Китайчук Т.Г. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду [Електронний ре-
сурс] / Т.Г. Китайчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 7. – С. 106–117. 

7. Кладницька Т.А. Вдосконалення обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах дії національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі [Електронний ресурс] / Т.А. Кладницька // 
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 62–67. 

8. Кощинець М.І. Зарубіжний досвід щодо реформування бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний 
ресурс] / М.І. Кощинець // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. – Вип. 2. – С. 71–78. 

9. Ловінська Л.Г. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / Л.Г. Ловінська, Я.Я. Дьяченко // Фінанси України. – 
2016. – № 6. – С. 72–81. 

10. Олініченко І.В. Окремі питання застосування рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний 
ресурс] / І.В. Олініченко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 13(1). – С. 148–152. 

11. Хорунжак Н.М. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі економіки: переваги та недоліки 
[Електронний ресурс] / Н.М. Хорунжак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 
2015. – Т. 20, Вип. 2(2). – С. 189–192.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ40

1 (27), лютий 2020

12. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 
2025 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80.

13. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-
polozhennja.

14. Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі – Типове положення) від 15.03.2019 
№ 35220-07-10/7324, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59.

15. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі – Класифікатор професій), за-
тверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

16. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства соціальної 
політики України від 29.12.2004 № 336.

Бойко Татьяна Владимировна
студентка
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА 2018–2025 ГОДЫ

Аннотация
В статье приведены особенности модернизации бухгалтерского учета в государственном секторе по стратегии 2018–
2025 гг. Определены факторы проведения данного процесса. Автор приводит особенности имплементации ведущего 
мирового опыта в учетную систему государственного сектора. Доказано, что в современных условиях особое внима-
ние надо уделять организации работы бухгалтерской службы в государственном секторе. Выделено узкие моменты 
и направления улучшения организации процесса модернизации бухгалтерского учета в государственном секторе по 
стратегии 2018–2025 гг.
Ключевые слова: учет, государственный сектор, модернизация, гармо-низация, имплементация, прозрачность, эф-
фективность, стратегия.

Boyko Tetyana Volodymyrivna
Student of the Department of Accounting and Tax
Taras Shevchenko National University of Kyiv

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF ACCOUNTING  
IN THE PUBLIC SECTOR FOR 2018–2025

Summary
The article describes the features of modernization of accounting in the public sector according to the strategy 2018–2025. 
The factors of carrying out this process are determined. The author presents the peculiarities of implementation of the 
leading world experience in the public sector accounting system. It is proved that in modern conditions special attention 
should be paid to organization of work of accounting service in the public sector. Highlights and directions of improvement 
of organization of the process of accounting modernization in the public sector according to the strategy 2018–2025 are 
highlighted.
Key words: accounting, public sector, modernization, harmonization, implementation, transparency, efficiency, strategy.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 41

1 (27), February 2020

УДК 336.743 (477)

Болдова Антоніна Андріївна
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри фінансових ринків
Університету державної фіскальної служби України

Гончар Сніжана Віталіївна
студентка

Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи
Університету державної фіскальної служби України

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

У статті розглянуто деякі загальні аспекти та теоретичні засади функціонування валютного регулювання України 
та вплив на нього обтяжуючих факторів. Виявлено об’єктивну необхідність впровадження фінансової лібералізації 
як регулюючого інструменту. Вивчено основні тенденції національного валютного регулювання та виявлено недоліки 
його функціонування в Україні, зокрема акцентовано увагу на слабку розвиненість інфраструктури валютного ринку. 
Визначено комплекс необхідних заходів для забезпечення стабільності та розвитку валютного регулювання України. 
Проаналізовано нормативно-правові корегування (зроблені на основі імплантації міжнародного передового досвіду) для 
виявлення лібералізаційних факторів а також проведено порівняння з країнами-сусідами Європейського Союзу щодо 
валютного регулювання та особливостей правового підґрунтя і використання дворівнева система валютного контролю.
Ключові слова: валюта, іноземна валюта, валютний курс, валютне регулювання, валютні інтервенції, інвестиційні по-
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
продовжуються процеси інтеграції до Європей-
ського Союзу (далі у тексті – ЄС) та посилення 
співробітництва з провідними країнами світу і це 
є основним вектором для подальшого розвитку 
економіки України. За таких умов вагомого зна-
чення набуває система фінансових відносин між 
країнами а, зокрема, ефективне функціонування 
валютного ринку країни. Тому питання валютно-
го регулювання посідає важливе місце як у су-
часних наукових дослідженнях так і в практич-
ній реалізації.

Багато уваги приділено даному питанню, але не 
дивлячись на ґрунтовні наукові і практичні напра-
цювання та використання передового міжнародно-
го досвіду, обтяжливими є ряд факторів, які здійс-
нюють негативний вплив на валютне регулювання, 
та потребують нагального вирішення. До таких 
факторів можна віднести вплив наступних:

- антитерористичні операції на сході України 
та воєнізовані конфлікти;

- напружені економічні відносини з східними 
партнерами;

- наявність прихованих проблем на валютно-
му ринку;

- заклики припинити ревальвацію адміні-
стративним шляхом.

Все це впливає на фінансовий стан грошей, 
на валютний ринок, на систему регулювання 
валютного ринку, що в свою чергу, створює не-
сприятливий клімат для зовнішньо-економічної 
діяльності. Тому постає необхідність у розробці 
таких регулятивних інструментів, механізмів та 
норм які б при виконанні своєї основної функції 
не були досить обтяжливими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню різноманітних аспектів функціонуванню 
валютного регулювання та його закономірностей 
приділяли велику увагу у власних працях як за-
рубіжні, так й вітчизняні вчені. Серед зарубіжних 
доцільно виділити: Г. Авагян, М. Богуславський, 

О. Горбунова, О. Грачова, П. Кругман, Р. Манделл, 
Ф. Мишкін, С. Прокопчук, Ф. Рут Н. Сатарова, 
Б. Федоров, Н. Хімічева, Є. Царьова.

Серед вітчизняних заслуговують на увагу 
дослідження Г. Азаренкової, О. Барановського, 
О. Береславської, В. Білоцерківецького, Г. Веріги, 
О. Вовчак, Ю Вергелюк, О. Малахова, С. Ониш-
ко, Л. Примостки, Б. Пшика, М. Савлука, Н. Ше-
лудько та М. Шкреб. Проте, в сучасних складних 
умовах підвищується потреба в проведенні більш 
поглиблених прикладних досліджень щодо сут-
ності, структури й особливостей функціонування 
валютного регулювання в Україні, а також ви-
значенні перспектив його розвитку на майбутнє 
питань нового валютного законодавства та його 
впливу на подальший рівень інтеграції України 
до Європейського Союзу.

Постановка завдання: У даній статті варто 
узагальнити дані щодо лібералізації валютного 
регулювання, та розгляд можливих шляхів його 
реалізації у практичну діяльність.

Виклад основного матеріалу дослідження: 
Від початку 2019 р. українці живуть за новими 
нормами валютного регулювання, що регламен-
товані Законом України «Про валюту і валютні 
операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 р. Даний до-
кумент узагальнив розгалужену систему норма-
тивно-правових актів, яка існувала раніше, став-
ши центром такого регулювання.

Внесення принципових змін у систему валют-
ного регулювання було запланованим та очіку-
ваним кроком, певними вимогами Європейського 
Союзу, які були висунуті раніше. Підписана Уго-
да про асоціацію між Україною та ЄС вимагала 
адаптації українського законодавства до Дирек-
тиви Ради ЄС 88/361/ЄЕС «Щодо імплементації 
ст. 67 Договору» від 24.06.1988 р. (вільний рух ка-
піталу) та має на меті зняття будь-яких заборон 
в обмеженні руху капіталу, що здійснюється між 
громадянами, які постійно проживають у держа-
вах-членах ЄС [9, ст. 35].

© Болдова А. А., Гончар С. В., 2020
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До вступу в силу вказаного Закону, валютні 
операції в Україні регулювалися декретом Кабі-
нету Міністрів від 1993 року, який мав юридич-
ний статус закону та численними актами і по-
ложеннями [4].

Старі пострадянські валютні правила забо-
роняли інвестиції за кордон як фізичним, так 
і юридичним особам (умови ліцензування існу-
вали лише на папері, але їх неможливо було ви-
конати на практиці) і дозволяли купувати іно-
земну валюту лише для обмеженого переліку 
цілей (які мали бути задекларовані і перебували 
під суворим контролем). Порушники валютного 
законодавства несли серйозну адміністративну 
відповідальність: для компанії наслідком виявле-
них незначних порушень правил, окрім штраф-
них санкцій, могло бути призупинення всіх тран-
скордонних платежів або режим індивідуального 
ліцензування кожної транзакції. Під час кризи 
2014–2015 років Національному Банку України 
(далі у тексті – НБУ) довелося ввести додаткові 
валютні обмеження, щоб уникнути неконтрольо-
ваного відтоку капіталу та знецінення гривні. 
Ці надзвичайні заходи включали введення мак-
симальних лімітів на зняття готівки (в гривнях 
або іноземній валюті), зобов’язання для експор-
терів продавати 100% валютної виручки (пізніше 
цей ліміт було знижено до 75%), а також введен-
ня триденного періоду резервування при купівлі 
іноземної валюти (так зване правило t + 4) і за-
борона на репатріацію дивідендів. Такий жор-
сткий контроль зумовив те, що політика про-
центних ставок була неефективною через низьку 
мобільність руху капіталу. Також вказані обме-
ження значно активізували чорний валютний 
ринок, стимулювали тіньову економіку і сприяли 
переходу на офшорні операції [6, ст. 17]. Варто 
зауважити, що для України, на внутрішньому 
валютному ринку, суттєвим є поточне відтермі-
нування отримання позик МВФ та інших органі-
зацій оскільки відмічається коливання вартості 
національної валюти [1, ст. 15].

Постає необхідність прийняття мір для доко-
рінних змін у сфері регулювання валютного рин-
ку. Валютна лібералізація – це не лише частина 
пом’якшення ведення бізнесу, а й великий крок 
із євроінтеграції. Сьогодні проводиться робота 
щодо реалізації умов угоди про асоціацію, в якій 
закладені дві основні базисні речі щодо валют-
ного регулювання: вільний рух капіталу та на-
ціональний режим доступу до ринків фінансових 
послуг. Обидві мають змінити світ для україн-
ського бізнесу та людей.

Проаналізувавши практику країнах ЄС таких 
як Польща, Чехія, Угорщина із чим саме бізнес 
в цих країнах зіштовхується в своїй щоденній 
діяльності в порівнянні з Україною, можна ви-
значити, що регулювання в цих країнах сьогод-
ні – це майбутнє України.

На відміну від України у цих державах діє 
дворівнева система валютного контролю. Опе-
рації з контрагентами з країн-членів ЄС, ОЕСР 
(Організація економічного співробітництва та 
розвитку) та ЄЕЗ (Європейська Економічна 
Зона) проходять вільно, за незначними винятка-
ми щодо окремих операцій. Окрім режиму руху 
капіталів, подальша лібералізація залежатиме 

від низки макроекономічних та мікроекономічних 
умов, новітнє валютне регулювання на даний час 
не чіпає другу частину європейської інтеграції 
тобто режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері 
фінансових послуг. Даний режим передбачає, що 
європейські банки та інші фінансові посередники 
матимуть можливість надавати послуги україн-
ським резидентам, а українські банки та фінан-
сові компанії і свою чергу також надавати свої 
послуги резидентам європейських країн на тих 
же умовах на яких вони надаються їм.

Так як, Україна прагне стати європейською 
державою, вона повинна дотримуватися та вико-
нувати всіх реформ, на які їй вказує Європейський 
Союз. Так, наприклад, МВФ рекомендує нашій 
державі, а НБУ взяв за мету перехід до режиму 
плаваючого курсу із впливом інфляції. Проте, така 
економічна політика не зовсім підходить державі, 
оскільки в Україні присутня відкрита економіка 
в сфері міжнародної торгівлі та переважний вплив 
на інфляцію належить саме чинникам немонетар-
ного характеру. Протягом 2018 року та на початку 
2019 року Національний Банк України, користую-
чись досить стабільною та сприятливою ситуацією 
в країні, поступово продовжував пом’якшувати 
обмеження, що існують на валютному ринку 
і вдосконалювати його роботу. Проте, на сьогодні, 
в Україні залишаються великі проблеми із обо-
ротом валюти, яке виникло через слаборозвинену 
інфраструктуру валютного ринку. Також, на да-
ний час, українська частина платіжного балансу 
припадає саме на зовнішньоторговельні операції, 
де головним браком такого сегменту ринку є від-
сутність механізмів страхування й кредитування 
експорту. В 2019 році буде продовження збільшен-
ня депозитів як й у національній, так і в іноземній 
валюті, а збільшення грошової маси прогнозується 
на рівні 11,5%. Проте продовження такого тренду 
як пом’якшення монетарних умов все одно зумо-
вить подальше зниження відсоткових ставок за 
операціями банків.

Отже, можна виділити декілька більш зна-
чних для бізнесу змін це те що виокремлюють 
подовження терміну за імпортно-експортними 
контрактами до 365 днів, також є можливість ку-
пувати валюту у день розрахунку за контрактом 
раніше цього робити не можна було, відкрили 
дозвіл імпортувати за кордон, та обсяг продажу 
валютної виручки зменшили до 30%. Але ще за-
лишилися деякі проблемні питання такі як об-
меження на виведення дивідендів, конвертацію 
позик в статутний капітал та інше [5, ст. 54].

Але усупереч побоюванням, помітного нега-
тивного впливу на курс гривні ці нові правила не 
зробили. Ці обмеження на рух капіталу є набага-
то м’якшими за попередні але в свою чергу вони є 
обмеженнями – тож вільного руху коштів та капі-
талів поки що не існує. Україна зобов’язується не 
обмежувати будь-які платежі та перекази у віль-
ноконвертованих валютах між сторонами а також 
забезпечити вільний рух прямих та портфельних 
інвестицій, фінансових позик та кредитів. Вве-
дення спеціальних заходів щодо обмеження руху 
капіталу є можливим лише за умов серйозної за-
грози здійснення курсової чи монетарної політи-
ки на термін до 6 місяців. Лібералізація поточ-
ного та фінансового рахунку платіжного балансу 
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має бути завершена до моменту надання режи-
му внутрішнього ринку у сфері фінансових пос-
луг [9, с. 7]. Остаточна дата визначатиметься Ко-
мітетом з питань торгівлі у 2020 році, а у частині 
банківського законодавства адаптація має завер-
шитись до 1 вересня 2021 року.

Окрім режиму руху капіталів, подальше 
пом’якшення якого залежатиме саме від низки 
макроекономічних та мікроекономічних умов, 
нове валютне регулювання поки що не зачіпає 
другу частину європейської інтеграції – режим 
внутрішнього ринку з ЄС у галузі фінансових 
послуг. Цей режим передбачає, що європей-
ські банки та інші фінансові посередники змо-
жуть надавати послуги українським резидентам, 
а українські банки та фінансові компанії – рези-
дентам європейських країн на таких самих умо-
вах, на яких ці послуги надають компанії.

Можна зазначити що новий Закон валютного 
регулювання в Україні є набагато жорсткішим, 
ніж у країнах ЄС. Так, як ніде в ЄС взагалі немає 
обов’язкового продажу валютної виручки, та ку-
півля або продаж валюти ніяк не прив’язані до ви-
конання контрактних зобов’язань та здійснюються 
вільно на розсуд компанії. Тому можна зробити по-
рівняння валютного контролю в Україні та держа-
вах ЦСЄ (наприклад країнах сусідах Польщі, Чехії 
та Угорщини) здійснене за такими операціями:

– зовнішньоторговельні операції (експорт-ім-
порт) саме здійснення експортно-імпортних опе-
рацій у державах ЦСЄ є вільним, але існує лише 
певна кількість незначних обмежень залежно від 
країни в якій проводяться зовнішньоторговельні 
операції. На відміну від України, у державах ЦСЄ 
немає обмежувальних термінів щодо розрахун-
ків у рамках виконання зовнішньоторговельних 
контрактів. У Польщі окремі операції для нере-
зидентів не з ЄС, ЄЕЗ чи ОЕСР вимагають до-
зволу, а операції, що перевищують 3 млн. злотих, 
мають обов’язково декларуватись. В Угорщині 
діє вимога обов’язкової ідентифікації транзак-
цій, що перевищують еквівалент 11,15 тис. євро 
у форинтах. У жодній з держав немає вимог до 
обов’язкового продажу виручки експортерами;

– відкриття рахунків резидентів за кордоном, 
згідно з новим Законом про валюту, в Україні так 
само, як і в державах ЦСЄ, немає обмежень на від-
криття рахунків резидентами за кордоном чи пе-
реказ коштів за кордон. Однак через встановлення 
максимальних обсягів на здійснення валютних пе-
реказів протягом року (50 тис. євро для фізичних 
осіб та 2 млн. євро для юридичних осіб) можливості 
для поповнення такого рахунку є обмеженими;

– переміщення валютних цінностей че-
рез кордон є найбільш наближеним до держав 
Центральної та Східної Європи. В Україні, як 
і в Польщі, Угорщині чи Чехії, обов’язковому де-
кларуванню підлягають валютні цінності вартіс-
тю понад 10 тис. євро. Органи контролю у разі 
виявлених порушень можуть конфіскувати ва-
лютні цінності та накласти штраф. Однак у дер-
жавах ЦСЄ переміщення валютних цінностей 
в межах ЄС є вільним;

– транскордонні платіжні операції у Польщі, 
Угорщині та Чехії не мають жодних спеціальних 
обмежень на здійснення грошових переказів за 
кордон. Однак є «порогові» (граничні межі) суми, 

щодо яких є вимога здійснення транзакцій че-
рез банк або ідентифікації особи. У Польщі, на-
приклад, переказ, що перевищує 15000 євро, має 
обов’язково здійснюватись через банк, а в Угор-
щині кожна бізнес-транзакція на суму понад 
11150 євро має бути ідентифікована;

– інвестиції резидента за кордон у Польщі, 
Угорщині та Чехії є значно легшим, ніж в Украї-
ні. У державах ЦСЄ немає лімітів на максималь-
ну суму інвестицій як для фізичних, так і для 
юридичних осіб. Проте у цих державах існують 
обмеження на інвестування в окремі країни чи 
окремі типи підприємств. У Польщі, наприклад, 
є обов’язковим отримання ліцензії Національного 
банку для інвестування у треті країни. У Поль-
щі, Угорщині та Чехії діють окремі обмеження на 
інвестування за кордон для страхових компаній 
та пенсійних фондів;

– репатріація інвестицій/дивідендів нерези-
дентом У Польщі, Угорщині та Чехії не мають 
обмежень на виведення капіталу. А в Україні 
щомісячний ліміт на репатріацію дивідендів ста-
новить 7 млн. євро, а на репатріацію інвестицій 
(корпоративних прав та нелістингових цінних па-
перів) – 5 млн. євро. Також додаткових докумен-
тів потребує закриття інвестицій нерезидентом, 
якщо він був власником менше, ніж 5 років [6].

Висновки з проведеного дослідження: За-
галом, нове валютне регулювання передбачає 
близько двох десятків послаблень, які ставлять 
перед Національним банком України ряд завдань 
щодо зняття всіх наявних обмежень та перехід до 
режиму вільного руху капіталу, який стане під-
ґрунтям для полегшення ведення бізнесу та ін-
вестиційного клімату в Україні, припливу інозем-
ного капіталу, стійкого економічного зростання.

В майбутньому найбільш показовими стануть 
саме темпи поліпшення макроекономічних та фі-
нансових умов в Україні. Досвід фінансової лі-
бералізації країн ЦСЄ показав, що у перші роки 
після відкриття рахунку капіталу відбувався ма-
совий притік капіталу в країну. Це спричиняло 
підвищення тиск на валюту країни реципієнта, 
протистояти якому за допомогою стерилізацій-
них операцій Центрального банку часто не вда-
валося. В результаті конкурентоспроможність 
експортних товарів знижувалася з подальшим 
погіршенням торговельного балансу, ціни у не-
торговельних секторах зростали невиправдано 
швидко (бум на ринках нерухомості), як і вну-
трішнє кредитування, споживання та інвестиції 
за рахунок притоку фінансових ресурсів з-за 
кордону, в тому числі короткострокового боргу.

Все це зрештою призводило до погіршення 
макроекономічних показників, а саме розши-
рення дефіциту поточного рахунку, підвищення 
інфляційного тиску, сповільнення росту ВВП – 
і згодом, до зменшення притоку чи навіть до від-
току іноземного капіталу навіть за відсутності ін-
ших негативних факторів. На усунення саме цих 
проблем має бути спрямоване ризик-орієнтоване 
валютне регулювання. Нове валютне законодав-
ство є великим кроком у напрямку економічної 
свободи. Втім, чинні валютні правила встановлю-
ють поки що більше обмежень, ніж ті, що існують 
у державах ЄС чи прописані у зобов’язаннях, 
взятих у рамках Угоди про асоціацію.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ44

1 (27), лютий 2020

Література:
1. Korneev V.V., Khodzhaian A.A., Verheliuk Y.Y., Koverninska Y.Y. Мonetary policy: regulatory news and change in the 

movement of financial flows. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4, № 31(2019). 
C. 375–384, DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190952.

2. Галушко Ю.П. Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі факторів економічного зростання: дис. 
канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2016. 223 с.

3. Житар М.О. Теоретичні засади фінансової архітектури економіки України. Науковий Вісник Ужгородського 
університету, серія «Економіка». 2018. № 1(51). С. 331–334.

4. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: https://zakon.rada.gov.ua.

5. Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу. Рада НБУ України. 
URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=415547.

6. Піонтнівська І., Солтисяк Р. Валютна лібералізація в Україні: крок у Європу. URL: https://ces.org.ua/wp-content/
uploads/2018/11.

7. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1993 року № 679-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/679-14/page.

8. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 
1993 року № 15-93. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93. 

9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським союзом, європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Болдова Антонина Андреевна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры финансовых рынков
Университета государственной фискальной службы Украины
Гончар Снежана Витальевна
студентка учебно-научного института финансов, банковского дела
Университета государственной фискальной службы Украины

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ:  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Аннотация
В статье рассмотрены некоторые общие аспекты и теоретические основы функционирования валютного регулирова-
ния Украины и влияния на него отягчающих факторов. Выявлено объективную необходимость внедрения финансовой 
либерализации, как регулирующего инструмента. Изучены основные тенденции национального валютного регули-
рования и выявлены недостатки его функционирования в Украине, в частности акцентировано внимание на слабую 
развитость инфраструктуры валютного рынка. Определен комплекс необходимых мероприятий для обеспечения ста-
бильности и развития валютного регулирования Украины. Проанализированы нормативно-правовые нововведения 
(сделанные на основе внедрения международного передового опыта) для выявления либеральных факторов, а также 
проведено сравнение со странами-соседями Европейского Союза по валютному регулированию, особенностей правовой 
основы и использования двухуровневой системы валютного контроля.
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Summary
The article deals with some general aspects and theoretical principles of functioning of currency regulation of Ukraine 
and it is influence on aggravating factors. The objective necessity of introducing financial liberalization as a regulatory 
tool has been identified. The basic tendencies of the national currency regulation are studied and the disadvantages of it 
is functioning in Ukraine are revealed, in particular the attention is paid to the weak development of the infrastructure 
of the currency market. The set of necessary measures for stability and development of currency regulation of Ukraine 
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РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Світовий досвід показує, що медичне страхування (як добровільне, так і обов'язкове) має позитивну роль в підвищенні 
якості наданих медичних послуг, залучення в галузь охорони здоров'я додаткових ресурсів, захист інтересів і прав 
громадян країни. Зарубіжною практикою накопичено багатий досвід використання механізмів фінансування охорони 
здоров'я та організації системи медичного страхування. Існують різні моделі інвестування в даний вид страхування, 
який враховує особливості розвитку країни і суспільства в цілому. У той же час, в світі склалися два принципово 
різних механізми фінансування медичних послуг. У статті розглядається світовий досвід розвитку медичного страху-
вання з можливістю адаптації його у вітчизняній практиці.
Ключові слова: медичне страхування, моделі охорони здоров’я, фінансування охорони здоров'я, страхова модель охо-
рони здоров'я, обов'язкове медичне страхування; добровільне медичне страхування.

Постановка проблеми. У світі накопичено знач-
ний досвід в галузі побудови та оптимізації моде-
лей фінансування і організації охорони здоров’я. 
Так, провідні країни послідовно домагаються роз-
ширити охоплення населення безкоштовною ме-
дичною допомогою, раціоналізувати джерела фі-
нансування і методи розподілу коштів, способи 
управління системою охорони здоров’я з метою 
підвищення її ефективності та усунення дублю-
вання витрат. Незважаючи на те, що жодна з іс-
нуючих у світі моделей охорони здоров’я не може 
претендувати на універсальність, аналіз парамет-
рів цих моделей, їх сильних і слабких сторін, а та-
кож узагальнення досвіду конкретних країн має 
значення при реформуванні та оптимізації діючої 
моделі охорони здоров’я в Україні та впроваджен-
ня обов’язкового медичного страхування.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в оцінці зарубіжного досвіду розвит-
ку медичного страхування та можливостей його 
адаптації до вітчизняних умов.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх десятиліть функціонування 
світової економіки характеризуються уповіль-
ненням темпів економічного зростання і збіль-
шенням частоти глобальних криз, які негативно 
відбиваються на країнах, які не встигли прийня-
ти профілактичні заходи. Це, перш за все, позна-
чається на потенціалі сфери охорони здоров’я, 
яка піддається найбільш істотним впливам не-
сприятливих факторів. Основним джерелом фі-
нансування охорони здоров’я в більшості країн 
є внески на обов’язкове медичне страхування 
(далі – ОМС), що відраховуються на паритетній 
основі роботодавцями та найманими працівника-
ми. Дефіцит фондів обов’язкового і приватного 
медичного страхування покривається за рахунок 
державних кредитів (наприклад, в Бельгії).

На фінансування охорони здоров’я направ-
ляються також кошти, що надходять від добро-
вільного медичного страхування (далі – ДМС) за 
рахунок роботодавців або за рахунок власних 
коштів громадян. Найбільшого поширення ДМС 
отримало в таких європейських країнах, як Ні-
меччина і Нідерланди.

У багатьох державах оплата медичних послуг 
та медикаментів може також здійснюватися за 
рахунок власних коштів пацієнтів. Це обумов-
лено тим, що медичне страхування не завжди 
покриває всі витрати на надання медичної до-
помоги. Структура особистих витрат пацієнтів 
на співфінансування охорони здоров’я не носить 
однорідного характеру. Так, досить висока їх 
частка в таких країнах, як Італія і Греція, що 
пояснюється превалюванням індивідуальних до-
плат громадян на придбання ліків і оплату ме-
дичних послуг, а в Німеччині, Франції та Бельгії 
основна частина витрат акумулюється у фондах 
страхових медичних компаній, що надають по-
слуги в рамках ДМС. Це обумовлено розвиненим 
ринком ДМС, численністю конкуруючих між со-
бою приватних страхових компаній, а також ста-
більністю фінансового ринку, що дає можливість 
страховим медичним компаніям здійснювати 
успішну інвестиційну діяльність.

У сучасних умовах все моделі охорони здоров’я 
можна умовно розділити на три типи (таблиця 1).

1. Бюджетна (державна).
2. Страхова (соціально-страхова).
3. Приватна (недержавна, або ринкова).
Характерною рисою першої моделі, яка відома 

як модель Семашко – Бевериджа, є значна роль 
держави. Основним джерелом фінансування слу-
жать податкові надходження. Медичні послуги 
для всього населення надаються на безкоштовній 
основі. Приватне страхування і соцплатежі гра-
ють доповнюючу роль.

Основний канал фінансування даної моде-
лі – державний бюджет. Держава грає одночасно 
роль покупця і провайдера послуг, забезпечуючи 
покриття більшої частини (від 70% і вище) ви-
трат на охорону здоров’я. Управління системою 
охорони здоров’я відрізняється високим ступе-
нем централізації. Велика частина медичних 
послуг надається державними ЛПУ (лікувально-
профілактичними установами) і приватними лі-
карями, але ринку, як правило, відведена друго-
рядна роль [13, с. 18].

Англійська система охорони здоров’я є типо-
вою бюджетною моделлю. Вона являє собою сис-
тему державного фінансування охорони здоров’я 
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з високою централізацією фондів і обмеженою 
роллю місцевого фінансування. Її ключовий 
принцип – забезпечення доступності медичних 
послуг для всього населення країни. Фінансу-
вання охорони здоров’я в Англії здійснюється 
з коштів державного бюджету і частково – за 
рахунок частини соціального податку, який спла-
чують працівники і роботодавці.

Незважаючи на позитивні якості, характерні 
для бюджетної моделі, слід зазначити її недо-
ліки, що зумовлюють зниження якості наданої 
медичної допомоги, ускладнення контролю за ді-
яльністю медичних установ з боку пацієнтів. Мо-
нополія в охороні здоров’я сприяє виникненню 
витратного механізму у витрачанні коштів плат-
ників податків без істотного поліпшення якісних 
характеристик здоров’я населення. Водночас мо-
нополізація в галузі стає причиною зростання 
дефіциту медичних послуг, зокрема тривалого 
очікування надання окремих видів медичної до-
помоги (наприклад, поліклінічної). Останній фак-
тор може також бути індикатором недофінансу-
вання галузі.

В основі страхової моделі охорони здоров’я 
лежить принцип солідарності, який передбачає 
існування страхових фондів, керованих на пари-
тетних засадах найманими працівниками і робо-
тодавцями. Ці фонди акумулюють соціальні від-
рахування від заробітної плати для здійснення 
страхових виплат.

Медичне страхування в страховій моделі є 
обов’язковим для всіх найманих працівників. 
У більшості європейських країн обов’язковим 
медичним страхуванням охоплено практично все 
населення. Так, в Люксембурзі лише 1-3% насе-
лення залишаються незастрахованими, до яких 
відносяться переважно багаті мешканці. У Німеч-
чині значна частина працюючих охоплена ОМС, 
і тільки їх невелика частина в законодавчому по-
рядку виключена з неї (особи з високими дохода-
ми). Є групи населення, які можуть вибирати між 
державним і приватним медичним страхуванням. 
У Нідерландах передбачено поділ застраховано-
го населення на підставі розміру доходів: особи 
з низькими доходами включаються в систему 
ОМС, а особи з високими доходами – в систему 
приватного медичного страхування [7, с. 111].

У страховій моделі охорони здоров’я вели-
чина страхових внесків, які відраховуються до 
страхових фондів, розраховується на основі 
розміру заробітної плати і доходів. У більшос-
ті країн ЄС страхові внески розподіляються на 
паритетній основі: одна їх частина сплачується 
роботодавцем, а інша – найманим працівником. 
Оплата страхових внесків може здійснюватися 
в різних пропорціях. Так, якщо для Німеччини, 
Бельгії, Люксембургу це співвідношення є рів-
ним для працівників і роботодавців, то у Франції 
більшу частину витрат у фінансуванні страхових 
фондів беруть на себе роботодавці. У деяких ви-
падках фінансування охорони здоров’я доповню-
ється з державного бюджету, однак, на відміну 
від бюджетної моделі, в моделі страхової охоро-
ни здоров’я така практика застосовується тільки 
у випадках дефіциту страхових фондів.

Серйозним недоліком страхової моделі є те, 
що вона залежить від демографічної ситуації 
в країні. На сьогоднішній день саме демографічні 
зміни в структурі населення розвинених євро-
пейських країн – старіння населення і падіння 
народжуваності – стають основними причинами 
кризи сучасних систем страхової медицини.

Для приватної моделі охорони здоров’я ха-
рактерно надання медичних послуг переважно 
на платній основі, за рахунок приватного страху-
вання і особистих коштів громадян. Єдина систе-
ма державного медичного страхування відсутня. 
Ринок відіграє ключову роль в задоволенні по-
треб в медичних послугах. Держава бере на себе 
тільки ті зобов’язання, які не задовольняються 
ринком і покриває медичне обслуговування со-
ціально вразливих категорій громадян – безро-
бітних, малозабезпечених і пенсіонерів.

При цьому ринок медичних послуг і приват-
ного медичного страхування відіграють домі-
нуючу роль, а роль держави обмежена. Велика 
частина медичних послуг надається приватними 
ЛПУ і сімейними лікарями. Завдяки приватним 
страховикам рівень конкуренції на ринку медич-
них послуг дуже високий, що позитивно позна-
чається на їх якості, але тільки для матеріально 
забезпеченої частини населення.

В Україні медична реформа стартува-
ла у 2018 р. з первинної ланки меддопомоги – 

Таблиця 1
Характеристика моделей охорони здоров’я

Модель Бюджетна Страхова Приватна

Характе-
ристика

Фінансована (до 90%) з бю-
джетних джерел. Ця модель 
характеризується високою 

роллю держави. Фінансування 
охорони здоров'я здійснюється 
з держбюджету, за рахунок по-
датків з підприємств і населен-
ня. Ринку відведена другорядна 
роль, як правило, під контро-

лем держави.

Ця модель фінансована за рахунок 
цільових внесків підприємців, на-

йманих працівників і субсидій дер-
жави. Дана модель спирається на 

принципи змішаної економіки, поєд-
нуючи в собі ринок медичних послуг 
з розвиненою системою державного 
регулювання і соціальних гарантій, 
доступності медичної допомоги для 

всіх верств населення. 

У даній моделі медич-
на допомога надається 
в основному на платній 

основі, за рахунок спожи-
вача медичних послуг. 

Джерела  
фінансу-

вання
Державний бюджет

ОМС – 60% ДМС – 10% Державний 
бюджет – 15% Особисті кошти – 

15%.

Приватне страхування – 
40% Особисті кошти – 

20%. Програми для літніх і 
малозабезпечених – 40%.

Країни Англія, Данія, Ірландія,  
Португалія, Іспанія.

Франція, Бельгія, Австрія,  
Японія та Німеччина.

США, Ізраїль,  
Південна Корея.

Джерело: складено на основі джерел [2; 3; 7]
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сімейні лікарі-терапевти. Було змінено принцип 
фінансування закладів первинної медичної до-
помоги, створено Національну службу здоров’я 
(НСЗ), яка укладатиме із медзакладами договори 
і закуповуватиме у них послуги з медичного об-
слуговування населення [12].

У 2019 році Мінфін запропонував встанови-
ти видатки держбюджету на охорону здоров’я 
на рівні 95,8 млрд. грн, що на 10% більше, ніж 
у 2018 році. Про видатки держбюджету в 2018 та 
2019 рр. можна довідатися із рис. 1.

Міністерство фінансів України проінформува-
ло про видатки на охорону здоров’я у 2020 році, 
які мають збільшитися на 9,8 млрд. грн у по-
рівнянні з 2019 роком та сягнуть 108 млрд. грн. 
У МОЗ запевнили, що з квітня 2020 року ме-
дична реформа розпочнеться на вторинному та 
третинному рівнях медичної допомоги.

Якщо ж пацієнт звертається до вузького спе-
ціаліста без направлення сімейного лікаря – ці 
послуги оплачуватимуться в касі за визначеними 
тарифами.

Відповідно до офіційних даних НСЗУ, співвід-
ношення населення і кількості поданих деклара-
цій в Україні показано на рис. 2.

Разом із тим, Нацслужба здоров’я вже укла-
ла (станом на жовтень 2018 року) договори 
з 623 комунальними, приватними медзакладами 
і лікарями-ФОП, які надають первинну медичну 
допомогу. Відповідно, вперше українці можуть 
вільно обирати лікаря у медзакладі, незалежно 
від форми власності, Нацслужба здоров’я на од-

накових умовах оплачуватиме надання гаранто-
ваного пакету послуг первинної медичної допомо-
ги всім закладам, які стали партнерами Служби. 
За перші чотири місяці роботи Нацслужба опла-
тила послуги за єдиним тарифом у медзакладах 
на суму 1,6 млрд. грн.

Розподіл поданих декларацій за статтю 
в Україні показано на рис. 3.

Водночас у Програмі медичних гарантій-2020 
визначено пріоритетні напрями, за які спеціалі-
зовані заклади отримуватимуть від НСЗУ підви-
щений тариф. Але для цього лікарні мають відпо-
відати чітким вимогам. Завдання місцевої влади, 
зокрема, департаменту охорони здоров’я, визна-
чити ті послуги, які потрібні громаді, та вкладати 
кошти саме у такі заклади, які можуть їх надати.

На початок 2020 року в Україні до автономі-
зації готові майже 85% спеціалізованих закладів 
охорони здоров’я. Інші мають пришвидшитися, 
щоб отримувати державні кошти з 2-го квар-
талу 2020 року. Водночас завершили автономі-
зацію 78% закладів. Найбільше таких закладів 
у Вінницькій – 98,5%, Полтавській – 97,3% та 
Харківській – 94,8% областях [12].

З квітня 2020 року медичні заклади цих рівнів 
будуть фінансуватись за договорами, укладени-
ми з Національною службою здоров’я України, 
а сума фінансування коливатиметься в залеж-
ності від обсягу наданої медичної допомоги.

Зарубіжний досвід країн із розвинутими сис-
темами охорони здоров’я доводить той факт, що 
вітчизняна медична галузь може ефективно та 

 Рис. 1. Видатки держбюджету на охорону здоров’я в Україні, млрд. грн
Джерело: [10]
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 Рис. 2. Співвідношення населення і кількості поданих декларацій у 4 кварталі 2019 року
Джерело: [10]

 
Рис. 3. Розподіл поданих декларацій в Україні за статтю по областях

Джерело: [10]
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якісно функціонувати лише за умови існування 
системи загальнообов’язкового державного ме-
дичного страхування. До того ж провівши аналіз 
особливостей і тенденцій успішного функціону-
вання систем охорони здоров’я різних країн, слід 
відмітити, що оптимальною формулою видатків 
на охорону здоров’я буде така, де не менше 70% 
витрат покриватиметься за рахунок податків 
і внесків до фонду обов’язкового медичного стра-
хування, інші 30% мають забезпечуватися при-
ватним фінансуванням та прямими платежами 
населення [11, с. 140].

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

У світовій практиці існує три основні моде-
лі охорони здоров’я, що розрізняються за спо-
собами фінансування. Історично і донині жодна 

з моделей не існує в чистому вигляді. Як прави-
ло, системи охорони здоров’я носять змішаний 
характер, з включенням елементів приватної ме-
дицини і переважанням того чи іншого способу 
фінансування.

Міжнародні експерти підкреслюють, що 
ключовою причиною успішного впровадження 
обов’язкового медичного страхування в Україні є 
стійкі політичні зобов’язання та якісні міжвідомчі 
відносини між Кабінетом Міністрів, Міністерством 
охорони здоров’я, Національною службою здоров’я 
України та Міністерством фінансів. Але водночас 
для досягнення сталості реформ страхової меди-
цини важливо забезпечити розподіл відповідаль-
ності за її проведення між основними зацікавле-
ними сторонами – державною і місцевою владою, 
надавачами медичних послуг та населенням.
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Аннотация
Мировой опыт показывает, что медицинское страхование (как добровольное, так и обязательное) имеет положитель-
ную роль в повышении качества предоставляемых медицинских услуг, привлечения в отрасль здравоохранения до-
полнительных ресурсов, защиты интересов и прав граждан страны. Зарубежной практикой накоплен богатый опыт 
использования механизмов финансирования здравоохранения и организации системы медицинского страхования. Су-
ществуют различные модели инвестирования в данный вид страхования, который учитывает особенности развития 
страны и общества в целом. В то же время, в мире сложились два принципиально различных механизма финансирова-
ния медицинских услуг. В статье рассматривается мировой опыт развития медицинского страхования с возможностью 
адаптации его в отечественной практике.
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Summary
World experience shows that medical insurance (both voluntary and compulsory) has a positive role in improving the 
quality of medical services provided, attracting additional resources to the healthcare industry, protecting the interests and 
rights of citizens of the country. Foreign practice has accumulated rich experience in using health financing mechanisms 
and organizing a health insurance system. There are various models for investing in this type of insurance, which takes 
into account the development of the country and society as a whole. At the same time, two fundamentally different 
mechanisms for financing medical services have developed in the world. The article discusses the world experience in the 
development of medical insurance with the possibility of adapting it in domestic practice.
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В статі розкрито зміст поняття «цифрова економіка».  Проведено аналіз динаміки цифровізації в Україні та Світі.  
Виокремлено основні складові інтернет-маркетингу. Розглянуто зміст, завдання та методи маркетингових досліджень. 
Перелічено їх переваги та недоліки у порівнянні з традиційними методами дослідження. Розкрито сутність  поняття 
«інтернет-комунікації» та розглянуто їх види. Визначено роль інтернет-торгівлі в розвитку підприємництва. Пред-
ставлено прогноз обсягів інтернет-торгівлі в Україні.
Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, інтернет-маркетинг, інернет-торгівля, інтернет-комунікації.

Постановка проблеми. З кінця ХХ століття 
і по теперішній час спостерігається поширен-
ня процесів глобалізації, які характеризують-
ся міжнародним розподілом праці, активізацією 
технологічного процесу та збільшенням обсягів 
міжнародного товарообігу. Активізація цих про-
цесів пов’язана перш за все з розвитком Інтерне-
ту, який формує єдиний інформаційний простір 
не обмежений територіальними і національними 
кордонами.

Також, слід відзначити, що за допомогою Ін-
тернету підприємці можуть знаходити нові ринки 
збуту, аналізувати конкурентів та прогнозувати 
попит. Саме це обумовлює актуальність дослід-
ження та розвитку інтернет-маркетингу в загалі 
та інтернет-торгівлі, зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями інтернет-маркетингу та Інтернет-тор-
гівлі займалися вітчизняні та зарубіжні вчені. 
Так в своїх працях Ілляшенко С.М. [2; 3] розкри-
ває роль та значення застосування інтернет-тех-

нологій в маркетингу та проводить оцінку їх пер-
спективи впровадження в Україні. А, наприклад, 
Литовченко І.Л. в своїй монографії [7] система-
тизує сучасні теоретичні уявлення про інтернет-
маркетинг та досліджує особливості використан-
ня інтернет-простору в економіці. В свою чергу, 
Падерін І.Д., Романов О.В. та Титовец Є.С. про-
водять в своїй роботі [11] аналіз та узагальнен-
ня існуючих підходів до визначення термінології, 
методів та засобів Інтернет-маркетингу та здійс-
нюють дослідження можливостей застосування 
цих інструментів в маркетинговій діяльності.

Проте, незважаючи на велику увагу сучас-
них науковців до проблем інтернет-маркетингу 
та інтернет-торгівлі детального аналізу та теоре-
тичного узагальнення потребує процес продажу 
товарів в мережі Інтернет та шляхи підвищення 
його ефективності.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження питання розвитку Інтернет-маркетин-
гу та його вплив на розвиток підприємницької 
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діяльності. Головними завданнями є: узагальнен-
ня існуючих підходів щодо сутності понять Ін-
тернет-маркетинг та Інтернет-торгівля; аналіз 
динаміки Інтернет-торгівлі в Україні; визначен-
ня переваг та недоліків застосування Інтернет-
маркетингу в підприємницькій діяльності; ви-
окремлення інструментів Інтернет-маркетингу; 
пошук шляхів їх застосування.

Виклад основного матеріалу. Невід’ємними 
складовими успішного функціонування підпри-
ємства на ринку є розвиток маркетингової ді-
яльності та ефективне застосування сучасних 
інформаційних (цифрових) технологій. Симбіоз 
цих факторів став основою для появи нового на-
прямку сучасної маркетингової концепції – ін-
тернет-маркетингу [1].

Слід відзначити, що цифровізація як явище 
економічної діяльності має безліч інтерпретацій, 
і різні наукові школи трактують зміст цього тер-
міна по-різному. Можна виділити такі поняття, 
які також близькі за змістом, такі як «інформа-
ційна економіка», «економіка Інтернету», «елек-
тронна економіка». Саме ж поняття цифрової 
економіки (digital economy) має на увазі ті сек-
тори економіки, діяльність у яких заснована на 
використанні цифрових технологій. Під цифрові-
зацією економіки розуміють всі соціально-еконо-
мічні процеси, в основі яких лежить використан-
ня цифрових технологій [6].

Так, у 2019 році згідно дослідженню компаній 
We Are Social та Hootsuite, що доступ до Інтер-
нету та кількість користувачів постійно зростає, 
див. табл. 1. Кількість Інтернет-користувачів 
збільшився на 9,1%, що в абсолютному виразі 
складає 0,367 млрд. чол. Також значно збільши-
лась кількість користувачів соціальних мереж, 
приріст склав 10%.

В Україні, за даними дослідження We Are Social 
та Hootsuite, станом на 2019 рік проживає 40,93 
мільйонів Інтернет-користувачів, що на 60% більше 
у порівнянні з попереднім роком. Майже 17 мільйо-
нів з них користуються соцмережами (річний при-

ріст 31%), а мобільними телефонами для спілкуван-
ня в Інтернеті – 13 мільйонів. В табл. 2 приведено 
аналіз динаміки цифрового розвитку України

Таким чином, можна зробити висновок, що 
в Світі в цілому та в Україні, зокрема, спосте-
рігається розвиток цифровізації. Саме цим обу-
мовлена доцільність використання Інтернет-
маркетингу, який має безмежні можливості та 
потенціал підтверджений постійним ростом Ін-
тернет-користувачів.

Дослідження та аналіз останніх публікацій 
надав можливість встановити, що Інтернет-мар-
кетинг включає в себе маркетингові досліджен-
ня, комунікації та збут товарів чи послуг [2; 3; 7]. 
Також, вітчізняні вчені виокремлюють такий на-
прямок Інтернет-маркетингу, як сервіс і після 
продажна діяльність [11].

Маркетингові дослідження в Інтернеті спря-
мовані забезпечити процес прогнозування по-
питу на продукцію та забезпечити оптимальний 
рівень цін на товари чи послуги. Також забез-
печити високий рівень конкурентоспроможності 
бізнесу за допомогою аналізу конкурентів, а саме 
їх сильних та слабких сторін. Для досягнення по-
ставлених задач використовують різні методи 
маркетингових досліджень, а саме: метод спосте-
реження, метод опитування, експериментальний 
та аналітичний метод.

Так, наприклад, метод спостереження на-
дає можливість визначити цільову аудиторію та 
структуру ринку. Безпосереднє спостережен-
ня за змістом веб-сайту або сторінок може бути 
здійснено дослідниками або вибіркою користува-
чів. Цей метод може бути використаний як для 
збору об’єктивних даних (таких як кількість ре-
клами на сторінці, наявність фреймів або кіль-
кість посилань всередині конкретної сторінки), 
так і для збору суб’єктивних даних (таких як 
ступінь задоволеності користувачів, їх реакція 
на зміст або дизайн веб-сторінки) [5].

Метод опитування передбачає проведення 
анкетування в Інтернеті, які передбачає різні 

Таблиця 1
Аналіз динаміки розвитку цифрового світу 

Показник
Період, рік Абсолютне відхи-

лення, млрд. чол.
Темпи 

росту, %2018 2019
Населення світу, млрд. чол. 7,593 7,676 +0,083 +1,1
Кількість мобільних користувачів, млрд. чол. 5,012 5,112 +0,1 +2
Кількість Інтернет-користувачів, млрд. чол. 4,021 4,388 +0,367 +9,1
Кількість активних користувачів соціальних мереж, млрд. чол. 3,196 3,484 +0,288 +9
Кількість користувачів мобільних соціальних мереж, млрд. чол. 2,958 3,256 +0,297 +10

Джерело: складено автором за даними [10]

Таблиця 2
Аналіз динаміки цифрового розвитку України 

Показник
Період, рік Абсолютне відхи-

лення, млн. чол.
Темпи 

росту, %2018 2019
Населення України, млн. чол. 44,12 43,9 -0,213 -0,5
Кількість мобільних користувачів, млн. чол. 65,63 62,62 -1 -2,2
Кількість Інтернет користувачів, млн. чол. 25,59 40,93 15 +60
Кількість активних користувачів соціальних мереж, млн. чол. 13 17 4 +31
Кількість користувачів мобільних соціальних мереж, млн. чол. 9 13 4 +37

Джерело: складено автором за даними [10]
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формати: опитуваннями на веб-сайтах; опитуван-
ня по електронній пошті; текстові форми, наді-
слані електронною поштою у вигляді вкладеного 
файлу; опитування у соціальних мережах. Метод 
опитування сприяє оптимальному вибору марке-
тингової стратегії та дозволяє оцінити імідж ком-
панії [5]. Саме тому такі відомі світові компанії, 
як Microsoft, Apple, Dell, Kodak, HP, Motorola, 
Xerox та багато інших мають великий досвід за-
стосування даної методики. Також її використо-
вують і вітчизняні компанії, а саме: Action Date 
Group, GfK Ukraine, In Mind, Nielsen, UMG [14].

Інтернет-опитування, у порівнянні з тради-
ційними методами, має ряд переваг та недоліків, 
див. рис. 1.

Експериментальний метод дозволяє оцінити 
процес купівлі-продажу товарів чи послуг та 
спрогнозувати ступінь задоволеності споживачів. 
Може бути проведений шляхом створення екс-
периментального веб-сайту і вивчення поведінки 
користувачів відносно змін на сайті. Зміст, ди-
зайн і навігацію сайту можна змінювати, щоб ви-
значити їх вплив на поведінку споживачів [5].

Аналітичний метод надає можливість оцінити 
конкурентне середовище, тобто надати прогноз, 
щодо конкурентних переваг на ринку. Таких як 
підвищення якості продукції чи випуск нової 
продукції на ринок.

Наступна складова інтернет-маркетингу це 
маркетингові інтернет-коммунікації. Під якими 
можна розуміти сукупність інформаційних мето-
дів, засобів та процедур спрямованих забезпечи-
ти процес досягнення поставлених цілей в сфері 
маркетингу.

Слід відзначити, що комунікації в Інтерне-
ті сприяють реалізації рекламних компаній за 
допомогою таких засобів, як інтернет-реклама 

(електрона розсилка листів, використання кон-
текстної реклами на сайтах, реклама в соціаль-
них мережах), тощо.

На погляд Ілляшенко С.М. до мартетингових 
інтернет-комунікацій можна віднести e-mail-
реклама, електронна дошка оголошень (BBS), 
контекстна (пошукова) реклама, медійна (банер-
на) реклама, відео- (цифрова) реклама, фонова 
реклама, rich media, лідогенерація, спонсорство 
сайтів, таргетинг, пошуковий маркетинг (SEM), 
пошукова оптимізація (SEO), оптимізація сайта 
під соціальні мережі, соціальний медіамаркетинг, 
вірусний інтернет-маркетинг та прямий інтер-
нет-маркетинг [2; 3].

Маркетингові інтернет-комунікації забезпе-
чують визначення цільової аудиторії, можли-
вість спостерігати та аналізувати в автоматич-
ному режимі поведінку та реакцію споживача, 
низьку вартість одиниці контакту тощо.

Збут товарів через Інтернет мабуть найваж-
ливіша складова, бо являє собою процес реалі-
зації товарів чи послуг на глобальному ринку. 
Регулювання економічних відносин в цьому про-
цесі здійснюється на засадах Закону України 
«Про електронну комерцію». Так, у статті 3 на-
водиться тлумачення понять [9]:

1. Реалізація товару дистанційним способом – 
укладення електронного договору на підставі 
ознайомлення покупця з описом товару, наданим 
продавцем у порядку, визначеному цим Законом, 
шляхом забезпечення доступу до каталогів, про-
спектів, буклетів, фотографій тощо з використан-
ням інформаційно-телекомунікаційних систем, те-
левізійним, поштовим, радіозв’язком або в інший 
спосіб, що виключає можливість безпосереднього 
ознайомлення покупця з товаром або із зразками 
товару під час укладення такого договору.
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2. Електронна торгівля – господарська діяльність 
у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації 
товарів дистанційним способом покупцю шляхом 
вчинення електронних правочинів із використан-
ням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Поряд з поняттям «електронна торгівля» в лі-
тературі та повсякденному житті використову-
ють поняття «інтернет-торгівля» і хоча ці понят-
тя схожі за змістом вони мають певні розбіжності.

Так, наприклад, Соболєв В.О. надає наступне 
визначення: «інтернет-торгівля – це організація 
і технологія процесу купівлі-продажу товарів, 
в якому весь цикл комерційної транзакції або 
її частина відбувається електронним способом 
із використанням телекомунікаційних мереж та 
електронних фінансово економічних інструмен-
тів за допомогою реклами й розповсюдження то-
варів і послуг у мережі Інтернет» [13].

А, Макарова М.В. вважає, що «інтернет-тор-
гівля – це форма здійснення торгівлі товарами 
чи послугами з використанням технічних і про-
грамних можливостей глобальної комп’ютерної 
мережі Інтернет» [8].

Отже, можна зробити висновок, що поняття 
«електронна торгівля» більш широке ніж «інтер-
нет-торгівля» тому що включає купівлю товарів 
чи послуг за допомогою всіх інформаційно-теле-
комунікаційних систем, а не лише Інтернету.

Якщо говорити про інтернет-торгівлю в Укра-
їні, слід зауважити, що вона стрімко розвиваєть-
ся та набуває популярності, це підтверджують 
дані представлені на рис. 2.

За допомогою методу екстраполяції можна 
побудувати прогнозне значення обсягів Інтернет-
торгівлі в 2019 році. Використовуючи формулу 
середньорічних темпів росту:

T T T Tp n
n� � � � � � � �� 1 2
1 · ·...·– ,

де Т – темп росту
n – період.
Розрахунок приведено в таблиці 3.
Таким чином, середньорічний темп росту 

складає 108,05 тому прогнозне значення обся-
гів інтернет-торгівлі у 2019 році 2,58 млрд. дол. 
Слід відзначити, що поступове збільшення свід-
чить про можливий ріст товарообігу в країні та 
прискоренню темпів росту роздрібної та оптової 
торгівлі. Проте, незважаючи на позитивну ди-
наміку рівень обсягів інтернет-торгівлі в Украї-
ні залишається на відносно низькому рівні 9,3%. 
При цьому в інших країнах Східної Європи цей 
показник набагато вищій, так, наприклад в Чехії 
він складає 53.5%, Словаччині –48%, а в Словенії 
47.8%.[12]

Також слід відзначити, що інтернет-торгівлю 
можна вважати невід’ємної складовою будь-якої 
підприємницької діяльності. Тому що навіть коли 
підприємці не використовують Інтернет, як єди-
ний канал збуту продукції, вони мають власний 
сайт або сторінку у соціальних мережах, що без-
умовно є доповненням до основного бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. Без-
перервний розвиток глобальної мережі Інтернет 
надав можливість використовувати принципово 
нові інструменти в економіці, що призвело до по-
яви нового виду економіки – цифрової економіки. 
Одним з напрямків цифрової економіки є інтер-
нет-маркетинг. Він також стрімко розвиваєть-
ся та має безумовні перспективи, як в Україні, 
та і в Світі в цілому. Головною причиною його 
розвитку є здатність забезпечити високу ефек-
тивність підприємницької діяльності. Це відбу-
вається за умов використання усіх складових 
інтернет-маркетингу, а саме: маркетингові інтер-
нет-дослідження; маркетингові інтернет-комму-
нікації та інтернет-торгівлі.
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Рис. 2. Обсяги Інтернет-торгівлі в Україні
Джерело: складено автором за даними [4]

Таблиця 3
Динаміка обсягів інтернет-торгівлі в Україні 

Темпи росту, 
%

Період, рік
2013 2014 2015 2016 2017 2018
133,3 80 75 140 114,2 124,4
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Аннотация
В статье раскрыто суть понятия «цифровая экономика». Проведен анализ динамики цифровизации в Украине и Мире. 
Выделены основные составляющие интернет-маркетинга. Рассмотрено содержание, задачи и методы маркетинговых 
исследований. Перечислены их преимущества и недостатки по сравнению с традиционными методами исследования. 
Раскрыта сущность понятия «интернет-коммуникации» и рассмотрены их виды. Определена роль интернет-торговли 
в развитии предпринимательства. Представлен прогноз объемов интернет-торговли в Украине.
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INTERNET MARKETING DEVELOPMENT  
AND ITS IMPACT ON ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Summary
The article describes the meaning of the concept of «digital economy». The analysis of the dynamics of digitalization in 
Ukraine and worldwide is carried out. The main components of the Internet marketing are distinguished. The content, 
tasks and methods of the marketing research are considered. Their advantages and disadvantages are compared with 
traditional methods of research. The essence of the concept of «Internet communications» is revealed and their types are 
considered. The role of Internet commerce in the development of entrepreneurship is defined. The forecast of volumes of 
Internet trade in Ukraine is presented.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
В ПЛАНУВАННІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Обґрунтовано необхідність використання методів фінансового моделювання на підприємстві. Розглянуто методи фінан-
сового моделювання і принципи їх використання. Представлені результати використання фінансового моделювання 
для планування грошових потоків підприємства. Розраховано прогнозну величину коефіцієнта ефективності грошових 
потоків підприємства за двома методами. Запропоновано виділити ще один рівень планування грошових потоків –  
середній.
Ключові слова: грошові кошти, фінансове моделювання, ліквідність, рентабельність, ефективність, модель OCF.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Планування грошових 
потоків на підприємстві є важливим елементом 
фінансової політики підприємства. Важливим 
моментом в плануванні грошових потоків є вико-
ристання нових методів управління, серед яких 
можна назвати – фінансове моделювання.

Використання фінансового моделювання як 
методу управління грошовими потоками у частині 
прогнозування та планування дозволяє здійснити 
кількісну оцінку взаємозв’язків між окремими фі-
нансовими показниками та факторами, що впли-
вають на них. Вираження взаємозв’язку відбува-
ється через фінансово-математичну модель, що 
максимально наближує математичну інтерпрета-
цію фінансових процесів. Відбувається опис фак-
торів, що характеризують структуру та основні 
закономірності формування грошових потоків че-
рез математичні символи та прийоми – рівняння, 
нерівності, функції, таблиці, графіки тощо.

Враховуючи вищевикладене, використаємо 
метод фінансового моделювання для планування 
грошових потоків та обґрунтуємо результати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні засади планування грошових потоків 
достатньо широко представлені в роботах віт-
чизняних науковців. Дослідження Скриль В.В., 
Ступенко К.Ю. [1] присвячено теоретичним ас-
пектам планування грошових потоків підпри-
ємства в контексті управління ними, розкрито 
організаційно-економічні засади організації про-
цесу планування, визначено основні чинники 
впровадження планування потоків грошових ко-
штів на підприємстві, сформовано головні зада-
чі планування. Гнип Н.О., Штих О.О. [2] аналізує 
підходи до моделювання оптимізації управління 
грошовими потоками, що найчастіше використо-
вуються на зарубіжних підприємствах, виділяє 
основні переваги та недоліки використання моде-
лей на вітчизняних підприємствах. Дослідження 
Головко Т.В. [3] присвячене питанню здійснення 
контролю планування грошових потоків підпри-
ємств торгівлі, здійснено критичний огляд ос-
новних форм контролю грошових потоків, сфор-
мовано систему показників контролю грошових 

потоків відповідно до форм здійснення контро-
лю. Гайдаєнко О.М. [4], Хома І.Б., Кріп О.І. [5], 
Федишин М.П. [6] досліджують роль фінансового 
моделювання грошових потоків у контексті опти-
мізації функції планування на підприємстві.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Аналіз зарубіжних та вітчизняних 
досліджень з питань використання фінансового 
моделювання в плануванні грошових потоків під-
приємства дав змогу зробити висновок про недо-
статнє використання даного методу вітчизняними 
підприємствами з причин неготовності менедж-
менту і працівників до нових методик і викорис-
танні математичних методів в роботі підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Для вирішення окресленого кола питань 
на основі узагальнення світового наукового та 
практичного досвіду щодо використання фі-
нансового моделювання в плануванні грошових 
потоків підприємства використаємо методику 
фінансового моделювання для планування гро-
шових потоків на основі вивчення теоретичних 
та оцінки практичних аспектів досліджуваної 
проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведемо аналіз ефективності управління гро-
шовими потоками за допомогою відносних по-
казників за 3 роки діяльності підприємства сіль-
ськогосподарської галузі (табл. 1).

Аналіз табл. 1 показує, що більшість показни-
ків у 2018 році мають тенденцію до падіння, крім 
таких показників, як: коефіцієнт ефективнос-
ті грошового потоку, коефіцієнт рентабельності 
грошових коштів отриманих, коефіцієнт рента-
бельності грошових коштів витрачених, коефіці-
єнт оборотності дебіторської заборгованості.

Фінансове моделювання та прогнозування 
руху грошових коштів суб’єкта господарювання 
дає можливість забезпечити ефективний ана-
ліз складних ситуацій, пов’язаних з прийнят-
тям стратегічних рішень. На рівень ефективності 
управління грошовими потоками впливають такі 
показники: 1) коефіцієнт ліквідності грошового по-
току (К

лГП
); 2) коефіцієнт ефективності грошового 

потоку (К
ЕГП

); 3) коефіцієнт достатності чистого 
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грошового потоку (К
дЧГП

); 4) коефіцієнт рентабель-
ності чистого грошового потоку (К

рЧГП
); 5) коефі-

цієнт рентабельності отриманих грошових коштів 
(К

рОГП
); 6) коефіцієнт рентабельності витрачених 

грошових коштів (К
рВГП

); 7) коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості (К

об.ДЗ
).

Так як ефективність грошових потоків зале-
жить від вищеперелічених показників, тоді їх 
вплив на показник ефективності грошових пото-
ків можна представити у вигляді наступної фор-
мули:

E(OCF) = К
лГП 

× К
ЕГП 

× К
дЧГП 

× К
рЧГП 

× К
рОГП 

× К
рВГП 

× К
об.ДЗ

           (1)

Модель інтегральної ефективності грошових 
потоків буде відображати тенденцію до зростан-
ня за умови зростання всіх перерахованих по-
казників:

{Е(OCF) = К
лГП 

× К
ЕГП 

× К
дЧГП 

× К
рЧГП 

× К
рОГП 

× К
рВГП 

× К
об.ДЗ}

 → max

Розроблену «модель OCF» використовуємо 
для оцінки ефективності грошових потоків на 
протягом 2016–2018 рр. (рис. 1).

Зниження рівня інтегрального показника ефек-
тивності грошових потоків підприємства привели 
до зменшення наступних показників: коефіцієнта 

ліквідності грошового потоку, коефіцієнта рента-
бельності чистого грошового потоку та інших.

Визначимо прогнозні параметри ефективності 
грошових потоків за допомогою парної регресій-
ної моделі і складемо рівняння.

Прогностичне рівняння має вигляд:
у = –13,3989 + 80,3233t – 40,1617t2

Для обчислення прогнозних значень коефіці-
єнта ефективності за «OCF- моделлю» в майбут-
ньому, наприклад на наступні три роки, а саме 
2019–2021 рр., підставимо у прогностичне рів-
няння значення t, що дорівнюватимуть 9, 10, 11. 
Здійснивши математичні розрахунки отримаємо 
прогнозовані величини інтегрального показника 
ефективності грошових потоків в табл. 2.

Графічно прогнозну оцінку коефіцієнта ефек-
тивності грошових потоків підприємства протя-
гом 2019–2021 рр. відображено на рис. 2.

Отже, можна відмітити, що для аналізованого 
підприємства запропонована мультиплікативна 
модель оцінки ефективності планування грошо-
вих потоків прямо залежить від показника чи-
стого грошового потоку, максимальне значення 
якого становило 101 тис. грн у 2017 році, але зна-
чення інтегрального коефіцієнта ефективності 
грошових потоків було від’ємним через збиткову 
діяльність, а мінімальне значення – чисті грошо-
ві потоку у сумі 143 тис. грн у 2018 році.

Таблиця 1
Показники оцінки ефективності грошових потоків підприємства для проведення  
фінансового моделювання в управлінні грошовими потоками за 2016 – 2018 рр. 

Показник
Рік

2016 2017 2018
Коефіцієнт ліквідності грошових коштів 0,62 0,22 0,12
Коефіцієнт ефективності грошового потоку -0,01 0,03 0,19
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку 0,002 0,001 -0,002
Коефіцієнт осідання чистого грошового потоку 1,04 1,57 -0,11
Коефіцієнт рентабельності чистого грошового потоку 38037,5 22,772 -14483
Коефіцієнт рентабельності грошових коштів отриманих 16,78 0,08 63,69
Коефіцієнт рентабельності грошових коштів витрачених 10,45 0,02 7,45
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 1,74 0,68 2,68

Таблиця 2
Прогнозна величина коефіцієнта ефективності  

грошових потоків підприємства протягом 2018 – 2020 років
Показник 2019 2020 2021

Коефіцієнт ефективності грошових потоків Е(OCF) –334,6929 – 615,8249 –977,2803

-119,292

0,00000024

-70,8037
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнта ефективності грошових потоків підприємства за 2016–2018 роки
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Другим підходом з метою удосконалення мето-
дики планування в частині підвищення ефектив-
ності планування грошових потоків пропонуємо 
використовувати алгоритм оцінювання ефектив-
ності планування (Е(пл)), що враховує динаміку 
коефіцієнтів ліквідності (Кл), покриття дебітор-
ської заборгованості чистим грошовим потоком 
(КЕдз), коефіцієнтів забезпечення кредиторської 
заборгованості чистим грошовим потоком (КЕкз), 
співвідношення кредиторської і дебіторської за-
боргованості (Ккдз), коефіцієнта достатності гро-
шових коштів для здійснення виплат (Кд), що 
мають найістотніший вплив на основні індика-
тори ефективності планування грошових потоків 
на підприємствах сільськогосподарської галузі.

П’ятифакторна модель інтегральної оцінки 
ефективності планування грошових потоків має 
вигляд:

{Е(пл)= Кл
 
× КЕдз

 
× КЕкз

 
× Ккдз

 
× Кд} → max (2)

Такий підхід дає можливість оцінити результа-
ти діяльності підприємства та ефективність плану-
вання з точки зору якості грошових потоків підпри-
ємства і має інструментом планування грошових 
потоків в системі управління підприємством.

Можна використати такий підхід до визначен-
ня параметрів ефективності планування в межах 
(–2 ≤ Е(пл) ≤ 2) на основі нормалізованого значення 
коефіцієнта ефективності планування грошових 
потоків та здійснено її ранжування за рівнями:

– критичний рівень планування 
(–2 ≤ Е(пл.) ≤ -1,01);

– задовільний рівень планування 
(–1 ≤ Е(пл.) ≤ 0);

– достатній рівень планування 
(0,01 ≤ Е(пл.) ≤ 1,49);

– ефективний рівень планування грошових 
потоків на підприємстві (1,5 ≤ Е(пл.) ≤ 2).

Для кожного рівня визначені особливості, що 
характеризують стан планування грошових по-
токів (табл. 3).

Результати розрахунку зазначеної моделі для 
аналізованого підприємства представлені в табл. 4.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших досліджень у даному напрямку. Запро-
понована мультиплікативна модель оцінки ефек-
тивності планування грошових потоків прямо за-
лежить від показника чистого грошового потоку, 
значення інтегрального коефіцієнта ефективності 
грошових потоків було від’ємним через збиткову 

Коефіцієнт ефективності грошового потоку 

-1500
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500
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Рис. 2. Фактичні та прогнозні значення коефіцієнта ефективності  
грошових потоків підприємства протягом 2019–2021 рр.

Таблиця 3
Характеристика рівня планування грошових потоків

Діапазон значень
Рівень 

ефективності 
планування

Висновки

-2 ≤ Е(пл.) ≤ -1,01 критичний неефективне і неякісне планування грошових потоків.

-1 ≤ Е(пл.) ≤ 0 задовільний фінансові проблеми підприємства, що пов’язані з нерівномірним та недо-
статнім надходженням грошових коштів

0,01 ≤ Е(пл) ≤ 1,49 достатній виконання плану формування грошових потоків, забезпечується збалансо-
ваність обсягів позитивного і негативного видів грошових потоків

1,5≤ Е(пл.)≤2 ефективний постійний моніторинг якості процесів на підприємстві

Таблиця 4
Результати п’ятифакторної моделі інтегральної оцінки  

ефективності планування грошових потоків підприємства
Показник 2016 2017 2018

Коефіцієнтів ліквідності (Кл) 0,62 0,62 0,62
Покриття дебіторської заборгованості чистим грошовим потоком (КЕдз) 0,001 0,003 -0,005
Коефіцієнтів забезпечення кредиторської заборгованості чистим 
грошовим потоком (КЕкз) 0,002 0,002 -0,005

Співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості (Ккдз) 0,45 1,42 0,97
Коефіцієнта достатності грошових коштів для здійснення виплат (Кд) 0,0003 0,0013 0,0001
Е(пл) 0,0000000002 0,0000000064 0,0000000008
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діяльність. За допомогою методу фінансового моде-
лювання, був розрахований прогноз значення ко-
ефіцієнта ефективності грошових потоків на май-
бутні три роки, за результатами якого очікується 
зниження даного показника. Для того, щоб уникну-
ти даної ситуації, підприємству необхідно досягати 
зростання значень вищеперелічених відносних по-
казників аналізу грошових потоків, шляхом зни-
ження суми постійних та змінних витрат підприєм-
ства, проведення ефективної податкової політики, 
продажу або здачі в оренду не використовуваних 
видів основних засобів, посилення претензійної ро-
боти з метою повного і вчасного стягнення штраф-
них санкцій та дебіторської заборгованості.

Показник рівень ефективності планування 
грошових потоків на аналізованому підприємстві 
є дуже низьким, і знаходиться в діапазоні між 
задовільним і достатнім рівнями. Пропонуємо ви-
окремити ще один рівень, який назвати середнім. 
Спостерігаємо, що стан планування засвідчує 
фінансові проблеми підприємства, що пов’язані 
з нерівномірним та недостатнім надходженням 
грошових коштів; забезпечує часткове покриття 
його поточних зобов’язань, реалізація тактичних 
цілей проблематична.

Тому, підприємству потрібно більше уваги 
приділяти саме показникам вхідному і вихідно-
му грошовому потоку по операційній діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. На сучасному етапі 
функціонування для підтримання конкурентно-
спроможності у підприємств виникає необхід-
ність використовувати спеціальні методи моде-
лювання та прогнозування в своїй діяльності. 
Найбільш поширеними методами прогнозуван-
ня є кореляційно-регресійний аналіз та прогно-
зи, які будуються за допомогою функцій Excel. 
Тому, необхідним є розглядання і пропонування 
використання інших методів для прогнозування 
прибутку підприємства. Саме тому, підприємству 
запропоновано використати статистичні методи 
для прогнозування прибутку: середньої арифме-
тичної та середньої геометричної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні засади прогнозування прибутку підпри-
ємства достатньо широко представлені в роботах 
вітчизняних науковців. Дослідження Юнаць-
кого М.О. [1] присвячено основним теоретико-
методологічним аспектам прогнозування фінан-

сового стану підприємства, наводяться методи 
прогнозування фінансового стану підприємства, 
охарактеризовані сценарії розвитку подій при 
прогнозуванні. Автор з’ясовує сутність та роль 
прогнозування фінансового стану підприємства, 
визначає його функції та задачі, фактори, що 
перешкоджають нормальному застосуванню про-
гнозування фінансового стану на підприємстві. 
Вой цеховська Ю.В., Вой цеховська В.В., Висо-
цький А.Л. [2] здійснюють систематизацію ме-
тодів прогнозування, акцентують увагу на вико-
ристанні кількісних закономірностей відтворення 
виробничого потенціалу, наводять приклади ви-
користання статистичних методів прогнозуван-
ня та залежностей детермінованого характеру. 
Сисоєва І.М. [3] досліджує моделі прогнозування 
прибутку підприємства в залежності від методів 
облікової політики. Незважаючи на це, питання 
потребує додаткового вивчення та вдосконалення.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Аналіз зарубіжних та вітчизняних 
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досліджень з питань застосування середніх ве-
личин для прогнозування прибутку підприєм-
ства дав змогу зробити висновок про недостатнє 
використання даного методу вітчизняними під-
приємствами. В основному використовуються ме-
тоди кореляційно-регресійного аналізу для нахо-
дження залежностей між показниками, а потім 
вже планування прибутку на майбутнє на основі 
виявлених результатів аналізу.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Для вирішення окресленого кола питань 
на основі узагальнення світового наукового та 
практичного досвіду щодо прогнозування прибут-
ку підприємств застосуємо методику середніх ве-
личин для прогнозування прибутку підприємств 
на основі вивчення теоретичних та оцінки прак-
тичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Середні величини в основному використовують 
в аналізі для узагальнюючої характеристики ма-
сових однорідних показників, а саме середня заро-
бітна плата робітника, середня кількість працівни-
ків, середня ціна реалізації тощо. Через середню 
величину характеризують загальний рівень ана-
лізованої ознаки, коли вона схильна до значних 
коливань. Обов’язковою умовою для використання 
способу середніх величин є якісна однорідність су-
купності явищ і фактів, які вивчатимуться.

Прогнозні показники досить часто розрахову-
ють як середнє значення відповідних показни-
ків у попередніх періодах. Середні величини об-
числюють здебільшого за алгоритмом середньої 
арифметичної простої чи середньої арифметичної 
зваженої та середньої геометричної зваженої. Най-
поширенішим у процесі прогнозування є метод ви-
значення ковзної середньої, за використання яко-
го прогнозні показники розраховують як середні 
величини відповідних показників за n попередніх 
періодів (а не з використанням усіх значень аналі-
зованого ряду динаміки). Кожні наступні прогнозні 
показники розраховують на основі значень, одер-
жаних в 3, 4, … n попередніх періодах, заміною 
значень найвіддаленіших періодів на нові [4].

Для отримання ефективного прогнозу необ-
хідною умовою є знаходження й правильне ви-
користання всіх його елементів.

Для розрахунку прогнозу прибутку і інших по-
казників можемо використати наступний алгоритм.

Розрахунок прогнозних величин за допомо-
гою середньої арифметичної буде відбуватися за 
формулою 1:

Прогнозний показник на відповідний рік = 
 Показник за попередній рік х 

х (∑абсолютні відхилення попередніх років) /
 / кількість років                     (1)

Розрахунок прогнозних величин за допомогою 
середньої геометричної буде відбуватися за фор-
мулою 2:

Прогнозний показник на відповідний рік =
= Показник за попередній рік х

х (∑відносні відхилення попередніх років) / 
/ кількість років                    (2)

У табл. 1 наведемо розрахунок прогнозних 
показників аналізованого підприємства за до-
помогою середньої арифметичної, якщо дос-
ліджуваний інтервал становить n = 3. Показ-
ники рентабельності розрахуємо за наступними  
формулами:

R
Прибуток від реалізації послуг 

Дохід від реалізації послугпродажу 100%,   (1)

R
Прибуток від реалізації послуг

Повна собівартість послугвитрат 100%,    (2)

В
Повна собівартість послуг

Дохід від реалізації послугна грн1 = ,          (3)

Наведемо приклад розрахунку прогнозного 
показника чистий прибуток на 2019–2020 роки 
за допомогою середньої арифметичної:
ЧП

2019
 = 553 + ((–76,2 + (–109,9) + 242,7) / 3) = 

= 571,87 тис. грн
ЧП 

2020
 = 571,87 + ((–76,2 + (–109,9) + 

+ 242,7 + 18,9) / 4) = 590,73 тис. грн
Отже, аналіз розрахованих показників 

(табл. 1) показав, що у аналізованого підприєм-
ства у 2019 році очікується збільшення прибутку 
від реалізації на 18,9 тис. грн, тобто він стано-
витиме 571,87 тис. грн. Також зростатиме рен-
табельність продажів, у 2019 році становитиме 
4,12%, та рентабельність витрат – 5,19%. Очіку-
ється спад витрат на 1 грн послуг на 0,11 коп.

У 2020 році очікується збільшення прибутку 
від реалізації на 18,9 тис. грн, тобто він стано-
витиме 590,73 тис. грн. Рентабельність прода-
жів зростатиме у 2020 році на 0,7% і станови-
тиме 4,83%, рентабельність витрат зростатиме 
на 1,3% і становитиме 6,46%. Витрати на 1 грн 
послуг зменьшаться на 0,7 коп і становитимуть 
0,61 грн.

Занесення у таблицю показників за попередні роки

Розрахунок абсолютних відхилень у гривнях

Розрахунок прогнозних значень показників

Розрахунок абсолютних відхилень за прогнозовані роки

Аналіз отриманих значень

Рис. 1. Алгоритм розрахунку прогнозних показників з використанням методів середніх величин
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Наступний метод, який ми використаємо для 
розрахунку прогнозних значень прибутку – це 
метод сереньої геометричної.

У разі, якщо ковзну середню обчислюють як 
середню геометричну (4), використовують такий 
алгоритм її розрахунку:

Х n Х Х Хn� � � �1 2 ... ,               (4)
де n – досліджуваний інтервал ряду динамі-

ки;
X

n
 – значення досліджуваного показника 

в n-му періоді.
Розрахунок прогнозних показників за допомо-

гою середньої геометричної наведений у табл. 2.
Наведемо приклад розрахунку прогнозного 

показника чистий прибуток на 2019–2020 роки 
за допомогою середньої геометричної:

ЧП
2019

 = 553 + ((0,8 х 0,7 х 1,8) / 3) =  
= 553,37 тис. грн

ЧП 
2020

 = 553,37 + ((0,8 х 0,7 х 1,8 х 1,0) / 4) = 
= 553,65 тис. грн

Отже, завдяки прогнозу прибутку від ре-
алізації за допомогою середньої геометричної 
дійшли висновку, що у 2019 році на підприєм-
стві очікується зростання усіх аналізованих по-
казників, у тому числі прибуток зросте в 100% 
у 2019 і 2020 роках і становитиме 553,37 тис. грн 
і 553,65 тис. грн відповідно.

Також спостерігатиметься незначне зростан-
ня рентабельності продажів і рентабельності ви-
трат, що становитимуть 3,56% і 4,04% відповідно 
у 2019 році, 3,73% і 4,20% у 2020 році. Витрати 
на 1 грн послуг зростуть також в 1,4 і 1,3 рази 
у 2019 році і 2020 році відповідно.

Наведемо порівняння значень прогнозованих 
показників чистого прибутку і показників рента-
бельності аналізованого підприємства з викорис-
танням різних методів середніх величин.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших досліджень у даному напрямку. 
Для прогнозування прибутку, який є основним 
фінансовим джерелом розвитку підприємства, 
науково-технічного вдосконалення його матері-
альної бази і продукції, усіх форм інвестування 
та основних показників, що вливають на нього, 
використано метод визначення середніх величин. 
Прогнози сформовано за допомогою середньої 
арифметичної і середньої геометричної.

Прогнози прибутку за допомогою середньої 
арифметичної на 2019–2020 роки показали, що 
очікується збільшення прибутку від реалізації, 
рентабельності продажів, рентабельності витрат. 
Витрати на 1 грн послуг зменшаться.

Завдяки прогнозу прибутку від реалізації за 
допомогою середньої геометричної дійшли ви-
сновку, що у 2019 році очікується зростання усіх 
аналізованих показників, у тому числі прибуток, 
рентабельності продажів і рентабельності ви-
трат, витрат на 1 грн послуг.

Проведені розрахунки показали, що аналізо-
ване підприємство може застосовувати середню 
арифметичну та середню геометричну для про-
гнозування прибутку і показників рентабельнос-
ті. Аналіз проведених розрахунків показав, що 
значення прогнозованих показників з викорис-
танням двох середніх величин практично одна-
кові. Тому, підприємство може використовувати 
зазначені методи для прогнозування.
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Таблиця 3
Порівняння значень прогнозованих показників підприємства  

/з використанням різних методів середніх величин

Показник
Середня арифметична Середня геометрична
2019 2020 2019 2020

Чистий прибуток 571,87 590,73 553,37 553,65
Рентабельність продажу, % 4,12 4,83 3,56 3,73
Рентабельність витрат, % 5,19 6,46 4,04 4,20
Витрати на 1 грн послуг, коп. 0,11 -0,61 1,22 1,58
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Summary
The need to use average value methods to predict the profit of the enterprise is justified. The algorithm for calculating 
forecast indexes using average value methods are developed. Results of profit forecasting of the enterprise using 
arithmetic average are presented. Results of profit forecasting of the enterprise using geometric average are presented. 
The comparative analysis of the results of the projected indicators of the enterpris using different methods of average 
values are compared.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ  ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

У статті досліджено сутність асортиментної політики, а також її значення для ефективного управління продажем то-
варів для торговельних підприємств в сучасних умовах розвитку. Розкрито зміст поняття «асортиментна політика» як 
важлива складова комерційного успіху діяльності торговельних підприємств і задоволення потреб покупців. Зазначено 
роль процесу формування асортиментної політики в загальній стратегії розвитку торговельного підприємства. Розгля-
нуто ознаки організації продажу в магазинах з урахуванням сучасної технології, як мерчандайзинг. Обґрунтовано ра-
ціональність сучасного менеджменту при формуванні асортименту товарів у торговельних мережах та використання 
категорійного менеджменту в управлінні асортиментом товарів. За результатами дослідження узагальнено алгоритм 
ефективності асортиментної політики  торговельного підприємства.
Ключові слова: асортимент, асортиментна політика, торговельне підприємство, мерчандайзинг, ефективність. 

Постановка проблеми. Розвиток комерції, роз-
ширення товарних ринків, зміни в інституціональ-
ній структурі економіки, торговельного підприємни-
цтва зумовило вирішення нових задач та підходів 
до асортиментної політики як об’єкта управлінської 
діяльності. Асортиментна політика повинна підви-
щувати конкурентоздатність товару на ринку шля-
хом вдосконалення набору товарних груп.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання розвитку теорії асортиментної політики, 
методичні підходи до формування асортименту 
товарів у торговельних мережах, знайшли своє 
відображення в працях таких відомих вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, як В. Апопій, 
В. Шевчук, І. Мельник, Н. Власова, Л. Полон-
ської, С. Близнюк, А. Виноградська, Н. Голошу-
бова, Ф. Котлер, Дж. Еванс, М.А. Окландер та ін.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є узагальнення сутності асор-
тиментної політики та значення її для забезпечення 
комерційного успіху підприємства. Для досягнення 
мети було розглянуто асортименту політику, кате-
горійний менеджмент та чинники впливу на про-
цес ефективного управління продажем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Асортиментна політика – це комплекс заходів 
щодо управління асортиментом товарів. Вона ві-
дображає вимоги і форми розподілу праці між 
учасниками товаропросування (товароруху) і має 
на меті розробити принципи добору товарів з ура-
хуванням специфіки роботи окремих підприємств 
і організацій. Кінцевою метою асортиментної по-
літики є отримання прибутку та забезпечення 
високої ефективності роботи промислових і тор-
говельних підприємств, що досягається за раху-
нок максимально можливої відповідності обсягів 
і структури виробництва товарів народного спо-
живання купівельного попиту населення [1, с. 457].

У науково-економічній літературі поняття 
«асортиментна політика» має різні варіанти. Так, 
асортиментна політика передбачає певний курс 
дій товаровиробника або наявність у нього за-
здалегідь обґрунтованих принципів поведінки. 

Вона повинна забезпечити відповіді на питання 
з приводу формування асортименту та управ-
ління ним, підтримання конкурентоспроможності 
товарів на певному рівні, знаходженню для това-
рів оптимальних товарних сегментів, розробки та 
здійснення стратегії упаковки, маркування, об-
слуговування товарів [2].

Найчастіше асортиментна політика характе-
ризується як система поглядів і заходів щодо 
розвитку (планування, оптимізації, управлін-
ня) асортименту. Це, наприклад, думка Полон-
ської Л. та Турянської М.: «Асортиментна по-
літика являє собою систему поглядів і комплекс 
заходів щодо управління торговим асортимен-
том, яка включає загальні напрями формуван-
ня асортименту торгової мережі організації або 
міста, що відповідають вимогам підняття рівня та 
культури народного споживання, інтересам на-
родного господарства» [3].

Близнюк С. стверджує: «Асортиментна полі-
тика – політика щодо формування асортименту 
підприємства на цільових ринках, а також план 
подальшого керування та оптимізації його, ви-
ходячи з загроз та можливостей маркетингового 
середовища» [4].

Таким чином, асортиментна політика в ши-
року розумінні – це стратегія процесу підбору 
груп, видів, різновидів товарів відповідно до типу 
торговельного підприємства та сфери його діяль-
ності. Асортиментна політика є важливим ін-
струментом, що дає змогу регулювати розвиток 
торговельних підприємств, постійно та динамічно 
реагувати на потреби споживачів рис. 1.

Ефективність асортиментної політики обу-
мовлена, насамперед від правильної організації 
управління менеджменту торговельного підпри-
ємства.

У практиці торгівлі групування асортименту 
товарів для організації їх продажу в магазинах 
традиційно здійснюється за трьома ознаками:

1) товарно-галузевою;
2) спільності споживчого призначення;
3) частоти попиту та складності асортименту.
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Вид групування асортименту впливає на особ-
ливості розміщення товарів у торговельному залі 
та пов’язаний із групами товарів, що реалізують-
ся. Разом із тим, традиційний підхід до класифі-
кації товарів неповною мірою відповідає цілям 
мерчандайзингу. Справа в тому, що останніми 
роками все популярнішим в управлінні асорти-
ментом товарів стає категорійний менеджмент.

Категорійний менеджмент передбачає 
об’єднання закупівлі та продажу товарів в одну 
операцію, яку доручають одному відділу. Кате-
горійний менеджмент займається закупівлею 
товарів, організацією їх доставки і зберіган-
ня, викладкою товарів на прилавках магазинів. 
Асортимент магазину в цьому разі ділиться не 
на товарні групи, а на категорії. В одну категорію 
об’єднують товари, які покупець купує одночас-
но. При цьому кожний магазин самостійно визна-
чає для себе категорії, проаналізувавши спожив-
чий кошик клієнта [5, с. 109].

Не менш важливим для підприємств торгів-
лі є процес формування асортименту. Слід від-
мітити, що багато вчених завдання формування 
асортименту бачили у пропонуванні потенційним 
покупцям можливості задоволення різних груп 
потреб (або декількох варіантів задоволення од-
нієї потреби) в одному підприємстві роздрібної 
торгівлі. Однак, різні характеристики товарів 
взаємодіють й у процесі цієї взаємодії змінюють 
споживчу цінність як самих товарів, так і всього 
торгового асортименту.

Головний принцип формування асортименту, 
якого дотримуються усі підприємства – це отри-
мання максимально можливого прибутку. Торго-
вий асортимент формують, виходячи з концепції 
життєвого циклу товарів.

Формулюючи й реалізуючи на ринку страте-
гію розвитку асортименту продукції, маркетинг 
виконує свою основну функцію – досягнення 
відповідності попиту та пропозиції. Формування 
торгового асортименту – діяльність по складан-
ню набору товарів, які дозволяють задовольнити 
реальні й прогнозуючи потреби, а також досяг-
ти мети, яка визначена керівництвом торгового 
підприємства. Основними напрямками в області 
формування асортименту є стратегії розширен-
ня, стабілізації, оновлення, удосконалення, змен-
шення й гармонізації.

Формування асортименту не може бути аб-
страговано від конкретного торгового підприєм-
ства, а повинно базуватися на раніше обраній 
меті й завданнях, які обумовлені напрямком роз-
витку асортименту. Це визначає асортиментну 
політику торгового підприємства [6].

Варто зазначити, що на побудову асортимен-
ту товарів в системі продажу товарів впливає 
ряд чинників. На практиці торговельного підпри-
ємства чинники можна поділити на дві групи. 
До першої групи варто віднести: соціальні, еко-
номічні, демографічні, науково-інноваційні і т. д, 
тобто чинники впливу зовнішнього середовища 
щодо розвитку економіки країни. До другої групи 
відносяться: організація комерційної діяльності 
торговельного підприємства, кваліфікація кадро-
вого персоналу, рівень впровадження нових тех-
нологій торговельно-технологічних процесів і т. д.

Стратегія формування асортименту товарів 
залежить від маркетингових рішень, які прийма-
ються керівництвом роздрібного торговельного 
підприємства на стадії планування його діяль-
ності. До основних маркетингових рішень на 
рівні магазинів, крім формування асортименту, 

Рис. 1. Асортиментна політика: процес формування в діяльності торговельного підприємства

Рис. 1.1. Асортиментна політика: процес формування в діяльності 

торговельного підприємства

Ефективність асортиментної політики обумовлена, насамперед від 

правильної організації управління менеджменту торговельного підприємства.

У практиці торгівлі групування асортименту товарів для організації їх 

продажу в магазинах традиційно здійснюється за трьома ознаками:

1) товарно-галузевою;

2) спільності споживчого призначення;

3) частоти попиту та складності асортименту.

Вид групування асортименту впливає на особливості розміщення 

товарів у торговельному залі та пов'язаний із групами товарів, що 

реалізуються. Разом із тим, традиційний підхід до класифікації товарів 

неповною мірою відповідає цілям мерчандайзингу. Справа в тому, що 

останніми роками все популярнішим в управлінні асортиментом товарів стає 
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відносять також вибір цільового ринку і комп-
лексу послуг, рішення про ціни і стимулювання 
продажу товарів, про місце розташування торго-
вельного підприємства та ін. [1, с. 465].

Варто зауважити, що при формуванні асор-
тименту торговельного підприємства є врахуван-
ня чиннику конкурентоздатності, інноваційності, 
ефективної упаковки та чинник взаємозаміннос-
ті. Формуючи асортиментну політику необхідно 
врахувати їх відмінні характеристики за їх скла-
дом і часом використання, функціональним при-
значенням, надійністю, зручним використанням, 
гарантією і т. п.

Необхідно зазначити, що для кожного торго-
вельного підприємства завжди повинні бути в на-
явності ті види, різновиди, марки товарів, які ко-
ристуються найбільшою популярністю у покупців. 
При цьому товари повинні займати місце на поли-
цях відповідно до обсягів продажів. Не допусти-
ме виникнення ситуації, коли у продажу відсутні 
найбільш популярні товари. Цей принцип перед-
бачає дотримання вимог цілої низки правил мер-
чандайзингу. Правила асортименту, згідно з яким 
у магазині завжди повинен бути наявний міні-
мальний набір асортиментних позицій. [5, с. 55].

Практика показує, що для ефективного роз-
витку торговельного підприємства є ефективне 
управління асортиментною політикою нами за-
пропонована алгоритм її реалізації рис. 2.

Актуальність ефективності асортиментної 
політики для торговельного підприємства обу-
мовлена отриманням максимального прибутку 
на тривалий період діяльності та прагненням 

бути конкурентоспроможними. Для торговель-
них підприємств використання сучасних тех-
нологій продажу. Саме такою технологією є 
мерчандайзинг. Мерчандайзинг – це комплекс 
заходів, направлених на стимулювання роздріб-
ного продажу через привертання уваги кінцевих 
покупців до марок і груп товарів за допомогою 
їх найвигіднішого розміщення в торговельному 
залі та на прилавках магазину [5, с. 15]. Мер-
чандайзинг як мистецтво продажу товарів на 
даному етапі розвитку економіки є важливим 
інструментом формування атмосфери торго-
вельного підприємства та впливу на споживача 
зробити покупку.

Концепція мерчандайзингу в управлінні асор-
тиментною політикою торговельного підприєм-
ства передбачає:

• збільшення продажу товарів у магазині;
• правильну організацію торговельно-техно-

логічного процесу;
• удосконалення маркетингових комунікацій;
• мотивація на споживача.
Роздрібні торговці прагнуть використовува-

ти технології мерчандайзингу не тільки з метою 
збільшення обсягів продажів марок, що прино-
сять їм прибуток, але й для поліпшення інших 
показників діяльності роздрібного торговель-
ного підприємства. Таким чином, використову-
ючи технології мерчандайзингу, можна значно 
ефективно управляти рівнем продажів і досяга-
ти бажаного рівня прибутку [5, с. 20].

Тобто, мерчандайзинг є завершальною лан-
кою для досягнення високого рівня реалізації 

користуються найбільшою популярністю у покупців. При цьому товари 

повинні займати місце на полицях відповідно до обсягів продажів. Не 

допустиме виникнення ситуації, коли у продажу відсутні найбільш популярні 

товари. Цей принцип передбачає дотримання вимог цілої низки правил 

мерчандайзингу. Правила асортименту, згідно з яким у магазині завжди 

повинен бути наявний мінімальний набір асортиментних позицій. [5, с.55].

Практика показує, що для ефективного розвитку торговельного 

підприємства є ефективне управління асортиментною політикою нами 

запропонована алгоритм її реалізації рис. 1.2.

Рис. 1.2 Алгоритм ефективності асортиментної політики для 

торговельного підприємства
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товарів в торговельних мережах і тому дозволяє 
добиватися як збільшення прибутку, так і рівня 
задоволення споживача від покупки. Результа-
том мерчандайзингу завжди є мотивація спожи-
вачів вибрати і купити певний товар.

Висновки із цього дослідження і дальші 
перспективи в цьому напрямку. Отже, мерчан-
дайзинг з формування асортиментної політики 
торговельного підприємства передбачає забез-
печення постійної наявності товарів у торговому 

залі значно збільшує оборотність товарів і при-
бутку. Саме завдяки вмілому використанні ефек-
тивного управління асортиментною політикою 
та інструментів мерчандайзингу торговельні 
підприємства досягають результативного успі-
ху щодо її ефективності, вдосконалення торго-
вельно-технологічного процесу та іміджу. Адже 
на сучасному етапі успіх та конкурентоспромож-
ність торговельного підприємства залежить від 
ефективної асортиментної політики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СИСТЕМЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

Аннотация
В статье исследована сущность ассортиментной политики, а также ее значение для эффективного управления продаже 
товаров для торговых предприятий в современных условиях развития. Раскрыто содержание понятия «ассортиментная 
политика» как важна составляющая коммерческого успеха деятельности торговых предприятий и удовлетворения по-
требностей покупателей. Отмечена роль процесса формирования ассортиментной политики в общей стратегии развития 
торгового предприятия. Рассмотрены признаки организации продажа в магазинах с учетом современной технологии, 
как мерчандайзинг. Обоснована рациональность современного менеджмента при формировании ассортимента товаров 
в торговых сетях и использования категоричного менеджмента в управлении ассортиментом товаров. По результатам 
исследования обобщен алгоритм эффективности ассортиментной политики торгового предприятия.
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EFFECTIVENESS OF THE ASSORTMENT POLICY IN THE GOODS SALES SYSTEM

Summary
The article investigates the essence of assortment policy, as well as its importance for the effective management of goods 
sales for trade enterprises in modern conditions of the development. The content of the concept of "assortment policy" as an 
important component of the commercial success of the activity of trading enterprises and meeting the needs of customers 
has been revealed. The role of the process of forming assortment policy in the overall strategy of development of a trading 
enterprise has been outlined. The features of organization of sales in shops with the use of modern technology, such as 
merchandising, have been considered. The rationality of modern management in the formation of the range of goods in trading 
networks and the use of categorical management in managing the range of goods has been substantiated. According to the 
results of the research, the algorithm of efficiency of the assortment policy of the trading enterprise has been generalized.
Key words: assortment, assortment policy, trade enterprise, merchandising, efficiency.
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Ключові слова: персонал, принципи дослідження, діагностика, корпоративна культура, мотивація, конкурентоспро-
можність персоналу.

Постановка проблеми. В сучасних політичних 
та соціально-економічних умовах функціонуван-
ня бізнесу, рівень розвитку підприємств значною 
мірою залежить від наявного персоналу, який є 
вирішальним чинником у конкурентній боротьбі. 
В цьому аспекті набуває особливої актуальності 
значення формування та використання інстру-
ментів ефективного управління персоналом, які 
дозволять найбільш повно використовувати існую-
чий трудовий потенціал, створити додаткові умови 
для виконання працівниками поставлених завдань, 
задоволення поточних і перспективних потреб, як 
організацій та працівників підприємства. В сучас-
них ринкових умовах зміни кон’юнктури ринку, 
засвоєння нових ринків збуту та напрямів в бізне-
сі актуальним і необхідним є подальше поглиблен-
ня теоретичних уявлень щодо розвитку системи 
управління персоналом підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження системи управління персоналом підприєм-
ства та пошук оптимальних шляхів її розвитку.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Проблеми управління персоналом висвітлені 
в наукових працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Значний внесок у розвиток теорії управ-
ління персоналом зробили такі зарубіжні вчені 
як І. Ансофф, Ф. Беккер, П. Друкер, Г. Кунц, 
М. Мескон, Ф. Хедоурі. Суттєвий вклад у роз-
виток теми управління персоналом здійснили ві-
тчизняні науковці: Л.В. Балабанова, К.С. Безик, 
В.О. Василенко, М.Д. Виноградський, Н.Л. Гав-
калова, Л.О. Жилінська, М.М. Іванов, О.В. Ко-
валенко, О.В. Крушельницька, О.А. Паршина, 
А.Г. Семенов та інші. Роботи вказаних вчених 
направлені на розробку алгоритму діагностичних 
операцій аудиту персоналу, удосконалення ме-
тодичних підходів до оцінки персоналу, розробки 
моделі оцінки конкурентоспроможності персона-
лу підприємства, побудову алгоритму усунен-
ня диспропорцій у чисельності персоналу тощо. 
У той же час в існуючих наукових дослідженнях 
недостатньо уваги приділяється проблемам фор-
мування ефективної системи управління персо-
налом на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Корінні зміни, що сталися в системі функціону-
вання вітчизняних підприємств та всього народ-
ного господарства України в цілому, створили 
велику потребу в нових управлінських знаннях, 
посилили інтерес до системи формування пер-
соналу з високими професійно-кваліфікаційними 
характеристиками, орієнтованого на досягнення 
кінцевої мети.

Підготовка компетентного персоналу, здатно-
го до продуктивної роботи в ринкових умовах, 
його раціональне структурне і просторове роз-
міщення, зміна культури управління підприєм-
ства, врешті-решт, залежить від ефективності 
функціонування служби управління персоналом 
і є запорукою досягнення успіху підприємством. 
Без мотивованих і кваліфікованих співробітни-
ків жодна організація не в змозі створити добре 
працюючі системи маркетингу, продажу, фінан-
сів або бухгалтерського обліку. Управління пер-
соналу особливо важливий у сучасних умовах 
глобальної конкуренції і стрімкого науково-тех-
нічного прогресу, коли продукти, технології, опе-
раційні методи і навіть організаційні структури 
старіють з нечуваною швидкістю, а знання та на-
вички співробітників компанії стають головним 
джерелом тривалого розвитку будь-якої компанії.

Для сучасного менеджменту підприємства 
характерним стає адекватна реакція на зміни 
кон’юнктури ринку, опанування нових ринків 
збуту, напрямів в бізнесі. Тому дослідження та 
розвиток системи управління персоналом пови-
нен відбуватися за рахунок використання об-
ґрунтованих принципів, методів дослідження, 
зміни підходів до управління, вибору нових форм 
та методів втілення кадрової політики тощо.

Методологію дослідження систем управління 
персоналом становлять теоретичні положення, 
принципи, методи, які найбільш точно відобража-
ють особливості даної системи. Знання методології 
необхідно для успішного проведення дослідження 
та отримання достовірних результатів, які є під-
ставою для проектування, побудови, організації 
і вдосконалення систем управління. Принципи 
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дослідження, будучи найважливішою категорі-
єю методології, являють собою базові правила, 
основу дій, сутність та вихідні положення, які 
використовуються при здійсненні дослідження. 
Ігнорування принципів дослідження веде до не-
передбачуваності результатів, помилок і втрати 
часу. В результаті аналізу науково-теоретичних 
джерел стосовно систем управління [1; 2] нами 
виділено основні принципи дослідження системи 
управління персоналом, які показані на рис. 1.

Принципи дослідження системи управління 
персоналом взаємопов’язані між собою, доповню-
ють один одного і разом становлять певну систе-
му правил, які визначають достовірність резуль-
татів дослідження.

Дослідження систем управління персона-
лом завжди має мету, яка ділиться на підцілі 
та завдання. Залежно від поставленої мети і за-
вдань дослідження поділяються на теоретичні, 
емпіричні і прикладні. По суті і необхідності до-
слідження спрямовані на планування, побудову, 
зміцнення, розвиток, вдосконалення і функціо-
нування системи управління персоналом.

Варто зауважити, що методика діагностики 
системи управління, як і будь-якої іншої систе-
ми, має виконуватися поетапно. Основні етапи 
діагностики системи управління персоналом на-
ведено на рис. 2.

I етап «Визначення цільових орієнтирів діа-
гностики». Даний етап передбачає встановлення 

мети та цілей на які підприємство повинно орі-
єнтуватися при здійсненні діагностики системи 
управління персоналом та розробці заходів щодо 
покращення ситуації.

ІI етап «Облік внутрішнього та зовнішньо-
го середовища системи управління персона-
лом» передбачає здійснення аналізу фактичної 
системи управління персоналом та порівняння 
його з бажаними результатами. При досліджен-
ні системи управління персоналом використо-
вуються такі методи, як: експрес-анкетування; 
опитування менеджерів; вивчення документації; 
аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства.

Етап ІІ є базою для реалізації етапу ІІІ «Ви-
явлення проблем, встановлення недоліків («вузь-
ких» місць) в системі управління персоналом 
і причин їх виникнення». Даний етап дає можли-
вість визначити потреби системи управління пер-
соналу та становити пріоритети даного процесу.

IV етап «Розроблення напрямів вирішення 
проблеми та усунення недоліків в системі управ-
ління персоналом» передбачає визначення мето-
дів та форм розвитку системи управління пер-
соналом, які найбільш ефективно задовольняють 
потреби підприємства. При реалізації IV етапу 
діагностики системи управління персоналом, 
слід враховувати, що в сучасний період функці-
онування промислових підприємств відбувається 
поступова зміна класичного підходу управління 

 
Рис. 1. Принципи дослідження системи управління персоналом

Джерело: розроблено на основі [3-8]
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Таблиця 1
Порівняння класичного та сучасного підходів до управління персоналом  

за концепцією В. Р. Вєсніна
Назва критерію Класичний  підхід Сучасний (гуманістичний) підхід 

Стиль управління Авторитарний Демократичний, вітається ініціатива, відбувається залу-
чення персоналу до процесу управління персоналом

Персонал Як фактор виробництва Як цінність, фактор успіху
Об'єкт управління Кадри Ресурси, капітал, персонал

Витрати на залучення 
персоналу підвищен-

ня кваліфікації кадрів, 
вирішення соціальних 

питань

Мінімальні; розгляда-
ються як «зайві» ви-

трати

Максимальні; значна частина витрат спрямована  
на організацію медичного обслуговування, створення 

умов для відпочинку, задоволення потреб та розвиток  
працівників; витрати розглядаються як інвестиції  

в основне джерело подальшого прибутку

Стимулювання Матеріальне Активне застосування умовно-нематеріальних та нема-
теріальних методів

Форма організації праці Індивідуальна Колективна – робота в командах, група

Відділ у структурі  
підприємства,  

що займається кадрами
Відділ кадрів

Відділ персоналу, соціальні служби, психологи, коучі, 
HR менеджери, всі керівники структурних відділів,  

що підпорядковуються керівнику вищої ланки відпові-
дального за персонал та контролюються ним

Головне завдання 
 відділу кадрів

Забезпечення наявності 
кадрів в необхідній кіль-
кості, необхідної квалі-
фікації згідно штатного 

розкладу

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 
його довгострокового стабільного розвитку шляхом регу-

лювання відносин між виробничою організацією  
та персоналом в межах стратегії підприємства

 Рис. 2. Основні етапи діагностики системи управління персоналом
Джерело: розроблено на основі [1; 9–11]

персоналом до створення сучасної системи, яка 
базується на гуманістичному підході.

Порівняльна характеристика класичного та 
сучасного підходу до управління персоналом 
представлена у таблиці 1 [9–11].

Реалізація таких змін в системі управління 
персоналом базується на зміні трьох основних 
вагомих характеристик і функцій кадрової полі-
тики, які в сумі складають нову концепцію пере-
творень та забезпечують його конкурентоспро-
можність – це зміни, що стосуються мотивації 
персоналу, розвитку та корпоративної культури. 
Система забезпечення конкурентоспроможності 
персоналу наведено на рис. 3.

Ці три складові (корпоративна культура, на-
вчання та розвиток персоналу і його мотивація), 
поряд із пошуком шляхів підвищення ефектив-
ності, можуть розглядатися в якості основних 

напрямків вдосконалення, розвитку системи 
управління персоналом. Узагальнюючи описані 
напрями розвитку системи управління персона-
лом можна стверджувати, що всі зміни в систе-
мі управління персоналом спрямовані на пошук 
підвищення ефективності даної системи; нова-
ції у цій сфері базуються на платформі поси-
лення впливу соціально-психологічних аспектів 
в управлінні персоналом, які в свою чергу транс-
формують економічну складову. Основні напрям-
ки розвитку системи управління персоналом на-
ведено на рис. 4.

Висновки з проведеного дослідження. Мето-
дика дослідження систем управління персоналом 
охоплює аналіз наявних умов і синтез отрима-
них результатів, які використовуються для роз-
робки пропозицій та рекомендацій при проекту-
ванні, реконструкції або вдосконалення системи 
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управління персоналом. Існує багато векторів 
розвитку даної системи. Всі вони направлені 
на пошуки підвищення ефективності системи 
управління персоналом та полягають у враху-
ванні зовнішніх та внутрішніх змін. До зовнішніх 
змін можна віднести застосування нових систем 
управління, поєднання кадрової та конкурентної 
стратегії розвитку підприємства тощо. Внутріш-
ні зміни системи управління персоналом – ство-

рення відповідної корпоративної культури на 
підприємстві, навчання та розвиток персоналу, 
підвищення його мотивації тощо. Для забезпе-
чення конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств подальші дослідження повинні бути 
направлені на підвищення ефективності управ-
ління трудовою активністю персоналом, врахо-
вуючи галузеві особливості і вимоги ринкової 
економіки загалом.

Рис. 3. Система забезпечення конкурентоспроможності управління персоналом підприємства
Джерело: розроблено на основі [1; 8; 12–14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсистема мотивації 
персоналу:

• професійні стимули;
• трудові стимули;
• престиж та соціальний 
статус;
• стимули пов’язані з 
кар’єрною та просуванням 
по службі;
• фінансові та економічні 
стимули
 

Підсистема розвитку 
персоналу:

• соціальний розвиток 
персоналу;
• професійний розвиток 
персонал;
• особистісний розвиток 
персоналу 

Система забез-
печення конку-

рентоспро-
можності управ-
ління персона-

лом підприємст-
ва 

Підсистема корпоративної культури:
• зовнішній рівень корпоративної культури (фірмовий стиль, слоган, зовнішній ви-
гляд працівників, комунікаційна система підприємства);
• базовий рівень корпоративної культур (місія, кодекс підприємства, стиль управ-
ління, норми корпоративної поведінки);
• внутрішній рівень корпоративної культури (система цінностей, взаємовідносини 
між людьми)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Напрями розвитку системи управління персоналом

Економічна складоваСоціально-психологічна складова

1) зміна робочого середовища (корпо-
ративна культура, особиста відпові-
дальність);
2) підходи до відбору, планування пер-
соналу підприємства;
3) навчання та розвиток персоналу;
4) мотивація працівників підприємства
 

1) зміна форм та систем оплати праці;
2) зміна форм матеріальної винагороди
 

Рис. 4. Напрямки розвитку системи управління персоналом
Джерело: розроблено на основі [4-7]
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Аннотация
В статье обозначены необходимость проведения исследования и развития системы управления персоналом для совре-
менного менеджмента предприятия. Выделены принципы исследования системы управления персоналом. Охарактери-
зованы и определены этапы диагностики системы управления персоналом. Проведена сравнительная характеристика 
классического и современного подходов к управлению персоналом. Предложено составляющие системы обеспечения 
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Summary
The article outlines the need to conduct research and development of personnel management system for modern enterprise 
management. The research principles of the personnel management system are highlighted. The stages of staff diagnostics 
management system are characterized and defined. A comparative char-acteristic of the classical and modern approach 
to personnel management is conducted. Components of the system of competitiveness of management of the personnel of 
the enterprise are offered. The basic directions of development of the personnel management system, which include the 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті досліджено питання зарубіжного досвіду мотиваційних інструментів, які мають бути впроваджені на віт-
чизняних підприємствах. Детально розглянуто фактори, які негативно впливають на мотивацію працівників, що пра-
цюють на українських підприємствах. Досліджуючи всі переваги та недоліки вітчизняних підприємств, розроблено 
алгоритм покращення мотиваційної системи працівників. Сучасні мотиваційні механізми повинні враховувати не лише 
матеріальні аспекти стимулювання трудової діяльності, а й соціальні, психологічні, моральні, організаційні. Врахуван-
ня цих аспектів повинні бути всіляко враховані, оскільки високий рівень їх результативності доведено практичним 
досвідом іноземних компаній і буде вигідною для вітчизняних роботодавців. Підприємства мусять спиратись на досвід 
іноземних корпорацій та відходити від застарілих методів, що тільки гальмують розвиток.
Ключові слова: Мотивація, корпоративна культура, зарубіжний досвід, стимул, праця, мотиваційні інструменти, грей-
динг, роботодавець, працевлаштування.

Постановка проблеми. Потужним джерелом 
розвитку підприємництва є персонал, який є ру-
шійною силою та формує майбутній потенціал 
розвитку підприємств. Сучасні успішні компанії 
велику увагу приділяють розвитку корпоратив-
ної культури та мотивації персоналу. Якщо взя-
ти більшість успішних компаній, то прямо в них 
на сайті можна знайти цілий відділ, що присвя-
чений корпоративній культурі. І дійсно, хто б не 
хотів працювати в таких компаніях, як, «Google», 
«Apple Inc.», «Microsoft», «Facebook», «Amazon», 
«McDonald’s», «Starbucks», «Disney», «Coca-Cola 
Company», «IKEA»? Будь-яка компанія зацікав-
лена у працівниках, що будуть довго працювати, 
мати високу корисність і досить високі показни-
ки по продуктивності, але це можливо тільки при 
умові, що людина сама цього захоче. Тож постає 
питання як викликати у персоналу таке бажан-
ня? Мотивація персоналу – одна з найбільш ак-
туальних тем для будь-якого керівника. Кожний 
роботодавець хотів би мати склад працівників, 
де кожен високоефективний, ініціативний та ло-
яльний професіонал. Тому необхідно створювати 
індивідуальні інструменти з мотивації у вигля-
ді положень, стандартів, регламентів, часто під-
міняючи поняття мотивації й стимулювання або 
об’єднуючи їх в єдине ціле.

У кожного працівника крім визначених умов 
трудової діяльності на підприємстві існують і свої 
особистісні мотиви та стимули, що спонукають до 
повсякденного виконання поставлених перед ним 
завдань. Через те, аналіз поведінки працівників 
вимагає застосування знань у поєднанні з досві-
дом, професійними навичками, освітнім рівнем, 
психологічним та матеріальним станом тощо. Ра-
зом з тим, як показує досвід високорозвинутих 
країн світу, жодне із завдань управління та здій-
снення інноваційної діяльності у будь-якій сфері 
діяльності неможливо реалізувати без зацікавле-
ності працівників в її вирішенні. Якщо мотивува-
ти працівника однією лише заробітною платою, 

то рано чи пізно щомісячне надходження коштів 
перестане для працівника бути стимулом, в той 
час, коли поява не матеріальних мотиваційних 
інструментів може стати джерелом для розкрит-
тя працівника, як особистості і появі нових ро-
бочих ідей та інновацій. Підхід до вибору своєї 
стратегії стимулювання персоналу індивідуаль-
ний для кожного підприємства, в залежності 
від розмірів компанії, але навіть, якщо компанія 
хоче найняти хоча б одного працівника, то необ-
хідно вирішити дане питання.

Аналіз публікацій з тематики. Дослідженню 
проблем мотивації персоналу в різних аспектах 
і проявах посвятили роботи відомі вітчизняні і за-
рубіжні вчені. Серед закордонних вчених розроб-
кою цього питання займалися Д. Мак-Клеланд та 
Ф. Герцберг, які у своїх роботах зазначали, що 
потреби людини можна і потрібно об’єднувати 
в окремі групи, що вони можуть впливати на мо-
тивацію до праці, здійснюють вплив на її пове-
дінку і примушують до дій. Серед українських 
вчених особливу увагу цьому питанню приділяли 
В. Лазненко, М. Клітна, В. Корягіна та А. Колот. 
Серед найбільш відомих теорій, що набули ши-
рокого застосування ще й до цього часу, є теорія 
«батога і пряника» Дж. Бентхема, що визначаєть-
ся простотою мотивів та стимулів, спрямованих 
на досягнення поставлених цілей; теорія «науко-
вого управління» Ф. Тейлора, котрий вніс пропо-
зиції оплачувати роботу тих, хто виробив біль-
ше продукції, пропорційно їхнім внескам; теорія 
людських потреб А. Маслоу (у вигляді піраміди) 
та їх поділ на первинні (фізіологічні) та вторинні 
(приналежності, самопoваги та самореалiзації); 
теорія потреб «X» та «У» Д. МакГрегора; тео-
рія «Z» В. Оучі; теорія характеристик праці 
Р. Хекмана та Г. Олдхема, які визначили осно-
вні детермінанти, які мотивують людину працю-
вати [6]. Проте у зв’язку з постійним розвитком 
постає необхідність додаткового способу моти-
вації, який не включає матеріальні заохочення. 
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Важливо дослідити зарубіжний досвід, оскільки 
закордоном вже давно працюють цілі системи 
мотиваційних інструментів, які досі не були роз-
глянуті українськими вченими і не впроваджені 
на вітчизняних підприємствах.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає вивченні зарубіжного досвіду щодо вико-
ристання ефективних мотиваційних інструментів, 
а також дослідженні необхідності їх створення та 
впровадження на вітчизняних підприємствах.

Основний зміст дослідження. Більшість ново-
введень в українських компаніях – це не інно-
вація, а всього лише запозичений досвід у більш 
розвинених країнах. Особливість культури 
Google – орієнтація на підвищення ефективності 
роботи співробітників. Можна сказати, що ком-
панія мотивує персонал досягати більшого через 
свою корпоративну культуру. В Google заохо-
чується нестандартний підхід до щоденних за-
вдань. Співробітники можуть вільно проявляти 
свою креативність, пропонуючи свіжі рішення 
для старих проблем або впроваджувати інно-
вації в продукти. Google стимулює працівників 
співпрацювати між собою і пробувати інші спо-
соби виконання завдань, в компанії рекоменду-
ють використовувати для цього всі доступні ре-
сурси. Таким чином, кожен співробітник вносить 
свій внесок в інновації. Корпоративна культура 
мотивує співробітників взаємодіяти один з од-
ним протягом їх робочого дня, щоб поліпшити 
методи, які вони використовують у своїй роботі. 
Наприклад, молодший спеціаліст може ділити-
ся своїми думками з топ-менеджером безпосе-
редньо, без участі менеджера середньої ланки. 
У разі Google, корпоративна культура впрова-
джується вже на етапі найму співробітників, 
рекрутери спочатку відбирають тих, хто прагне 
ділитися ідеями та співпрацювати з іншими. По-
тім співробітникам просто надається свобода дій. 
Організація робочого простору в Google стала 
прикладом для багатьох світових компаній, який 
показує, чому важливо робити робочі місця спів-
робітників комфортними. Робоче місце не обме-
жене сірими стінами і поганим освітленням. За-
мість цього у співробітників яскраві офіси, вони 
можуть працювати як в зоні для відпочинку, так 
і в кафе. В будь-якому місці, де вони можуть зо-
середитися для вирішення поставлених перед 
ними, завдань.

Компанія Google, яка завжди займає ліди-
руючі позиції в області інновацій, створила іде-
альне рішення. Щоб співробітники не сприймали 
офіс, як щось сіре і офіційне, і не чекали часу, 
коли вони можуть вийти куди-небудь на обід, або 
просто відпочити, в Google створили умови, що 
дозволяють знайти все необхідне прямо на робо-
чому місці. У будівлі компанії є такі безкоштовні 
послуги: сніданок обід та вечеря, медичні послу-
ги, перукарня, пральня, масаж, тренажерні зали 
і басейни, відеоігри, настільні види спорту [11].

Найбільші компанії України почали формува-
ти свою корпоративну культуру, хоча вона ще 
не досягла того рівня, як у світових компаніях. 
Але якщо переглянути умови праці в компаніях 
малого, середнього бізнесу, то неможливо не те 
що виокремити стратегію мотивації персоналу, 

а записати низку правових порушень. Найбіль-
ша проблема – це відсутність офіційного пра-
цевлаштування або працевлаштування з міні-
мальною ставкою, а інші кошти платяться без 
нарахування на них податків, які могли б забез-
печити: у разі конфлікту з роботодавцем гаран-
тії отримати заробітну плату; соціальні гарантії, 
наприклад, у випадку скорочення та отриман-
ня вихідної допомоги; оплачуваний лікарня-
ний; оплачувану відпустку; гарантії, пов’язані 
з навчанням, вагітністю, народженням дитини; 
нарахування страхового стажу, що особливо 
відобразиться під час виходу на пенсію. Канди-
дати, що намагаються влаштуватися на роботу 
в Україні мають задавати питання, які в Європі 
навіть не постають: Чи офіційне працевлашту-
вання? Чи буде підписаний трудовий договір? 
Чи не затримують заробітну плату? Чи можли-
вий кар’єрний зріст? Ще одне питання, яке за-
дається кожним потенційним працівником – це 
яка діє система оплати праці. Оскільки заробітна 
плата – це найголовніший стимул і причина, яка 
змушує людей працювати, то питання з систе-
мою оплати праці має ставати в першу чергу 
перед роботодавцем. Вибір між відрядною і поча-
совою формою – це вже давно застарілі методи 
формування політики підприємства. Розглянемо 
одну з відносно нещодавніх систем, яка добре 
виправдала себе в умовах ринкової економіки. 
Вона дозволяє підприємствам утримувати свою 
конкурентоспроможність, дає шанс працівни-
кам розвиватися і підвищувати свою винагороду. 
Пов’язує успіх працівника з успіхом організації, 
дозволяє чітко розуміти працівникові його головні 
відповідальності, спрямовує на результати, важ-
ливі для компанії. Дана система – справедлива, 
так як має абсолютно однаковий підхід до оцінки 
посади як керівника, так і інженера, бухгалтера 
або прибиральника – тобто вибудовується єдина 
інтегрована структура всіх посад і єдина система 
оплати на всьому підприємстві як для керівни-
ків, фахівців і службовців, так і для робітників.

Грейдинг – це процес створення вертикаль-
ної структури посадових рівнів і розрядів, уні-
версальної для всього персоналу організації, де 
всі посади побудовані залежно від їх значимості 
та орієнтовані на стратегію і бізнес-цілі підпри-
ємства. Відповідно до Грейдинг розраховується 
оплата праці працівників, здійснюється розробка 
пільг і компенсацій. Грейди впливають тільки на 
змінну частину заробітної плати, а також на со-
ціальний пакет працівника.

Кожна група посад має максимальний і міні-
мальний кордон базового окладу і рівний відсоток 
премії за досягнення стовідсоткової результатив-
ності. Кожен грейд має кілька ступенів, за якими 
працівник може просуватися, підвищуючи свій 
рівень. Ця система зручна для великих та серед-
ніх підприємств, оскільки на відміну від верти-
кальної побудови кар’єри, вона дозволяє робити 
кар’єру горизонтально, усередині свого рівня. 
Система грейдів оцінює всі типи робочих місць, 
що робить її надзвичайно коштовним інструмен-
том у формуванні структури оплати праці.

Мета і структура грейдів включає в себе: 
встановлення сітки оплати; визначення цінності 
і вартості кожної ділянки роботи; підтримання на 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 75

1 (27), February 2020

Таблиця 1
Порівняльна характеристика мотиваційних інструментів,  

що використовують на вітчизняних та зарубіжних підприємствах
Зарубіжні компанії Українські компанії

Офіційне працевлаштування Не офіційне працевлаштування
Медичне страхування Відсутність медичного страхування
Безкоштовні послуги (обіди, тренажерні зали, транспорт) Відсутність безкоштовних послуг
Наявність зони відпочинку Відсутність зони відпочинку
Відкритість і взаємодія між ланками ієрархічної структури Жорстка ієрархічна структура
Комфорт робочого простору Стандартний робочий простір
Орієнтація на здібності співробітників Орієнтація на попередній досвід і вік
Система грейдів Система премій і штрафів
Тренінги, корпоративні свята Корпоративні свята
Гнучкий графік Суворий робочий графік
Розробка плану розвитку кар’єри працівника Самостійний розвиток

високому рівні професійного потенціалу праців-
ників; мотивацію на розвиток [1]. Упровадження 
системи грейдів на підприємстві відбуватиметься 
у декілька етапів, а саме:

• підготовка робочої групи, вивчення методики;
• розробка документації (концепція, поло-

ження й інші);
• оцінка посад (анкетування, інтерв’ювання, 

бесіда);
• визначення вимог до посад, уточнення  

факторів;
• розподіл факторів по рівнях (ранжирування);
• оцінка кожного рівня;
• оцінка ваги фактора;
• розрахунок кількості балів для кожної  

посади;
• розподіл балів за грейдами;
• установлення посадових окладів і розраху-

нок вилок окладів;
• відтворення графіка й аналізу результатів.
Всі професії і посади на підприємстві отри-

мують бальну оцінку і відповідно до неї сорту-
ються. При проведенні оцінки використовуєть-
ся експертний метод. У ролі експертів можуть 
виступати як самі керівники, так й сторонні 
консультанти. Оцінку значущості заступників 
керівника підприємства робить безпосередньо 
керівник підприємства. Обов’язковою умовою 
для цього етапу є визначення розміру посадо-
вого окладу за результатами розрахунків балів. 
Для встановлення посадового окладу необхідно 
зібрати інформацію про ринкову вартість різно-
го виду робіт. При цьому необхідно враховувати:

• внутрішньо-корпоративну політику;
• фінансове положення і потенціал компанії;
• зовнішньоекономічну політику.
Ринок праці необхідно проаналізувати для 

того, щоб зрозуміти, рівень оплати праці в се-
редньому за аналогічну посаду на інших підпри-
ємствах і на підставі отриманих даних ухвалити 
зважене рішення [2]. Також слід зазначити, що 
грейдинг вимагає значних матеріальних витрат 
не тільки на його розробку, але і на підтримку 
його ефективного функціонування на протязі 
тривалого періоду часу. З цієї причини для не-
великих і швидкозростаючих підприємств розро-
бляти дану систему економічно недоцільно. Але, 
на сьогоднішній день набула поширення систе-

ма грейдів, яка є найкращою і єдино виправда-
ною системою нарахування посадових окладів на 
основі бально-факторного методу та матрично-
математичних моделей [3]. Наростання популяр-
ності і попиту на методи грейдів обумовлене тим, 
що вони пройшли іспит часом, цю систему можна 
вважати за інновації в системі організації стиму-
лювання праці.

Розглянувши досвід мотиваційної політики 
в успішних закордонних компаніях, нами була 
розроблена порівняльна таблиця щодо застосу-
вання мотиваційних інструментів у вітчизняній 
та зарубіжній практиках управління мотивацією 
персоналом. Порівняли найкращі компанії світу, 
що зацікавлені в своїх працівниках і намагають-
ся утримати на робочому місці висококваліфі-
ковані кадри, які сприяють зростанню престижу 
фірми з вітчизняними компаніями в яких відсут-
ній ефективний менеджмент, виділити пункти по 
стимулюванню працівників, що суттєво відрізня-
ються. Дані відмінності наведені в табл. 1

З даної таблиці видно, що вітчизняним ком-
паніям потрібно якнайшвидше змінювати і по-
кращувати корпоративну культуру, якщо вона 
взагалі існує. Українські компанії не в змо-
зі утримати кадри. Незважаючи на зростаючі 
з року в рік зарплати, що запускаються компа-
ніями програми нематеріальної мотивації співро-
бітників, ті готові змінити роботу при першій же 
можливості – достатньо лише поманити трохи 
більшим окладом. За даними компанії Rabota.ua, 
в 2018 році плинність кадрів в Україні досягла 
20%. І це при тому, що роком раніше цей показ-
ник становив лише 16%, а в середньому по Євро-
пі він знаходиться на позначці 13% [7].

Звісно, щоб досягти покращення в робочій ат-
мосфері не обов’язково впроваджувати всі пункти 
зарубіжних компаній із табл. 1. Тільки найбільші 
компанії світу в змозі побудувати подібну корпо-
ративну культуру завдяки своїм масштабам та 
фінансовим можливостям. Проте, вітчизняні під-
приємства мусять спиратись на досвід іноземних 
корпорацій та відходити від застарілих методів, 
що тільки гальмують розвиток. Один з таких ме-
тодів – це система штрафів. Існує велика кіль-
кість класифікацій, моделей і теорій мотивації: іє-
рархія потреб Маслоу; теорія потреб Альдерфера, 
теорія мотивації Мак-Клелланда; двофакторна 
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теорія мотивації Герцберга; теорії «X» і «Y» Мак-
Грегора; теорія драйвів Фрейда; теорія мотивації 
Портера – Лоулера; теорія очікувань Врума та 
інші. Влаштовуючись на роботу працівник споді-
вається отримати: гроші, стабільність і безпеку, 
комфорт, справедливість, розвиток і кар’єру, ви-
знання, новизну і драйв, самореалізацію. У наве-
деному переліку немає штрафів, але це не зава-
жає роботодавцям їх використовувати [8].

Компанії не афішують наявність системи 
штрафних санкцій, щоб не зменшити таким чи-
ном потік претендентів і не зіпсувати бренд ро-
ботодавця. Часто під час працевлаштування або 
взагалі не попереджають про штрафи, або інфор-
мують про них частково, а про повний перелік 
порушень, за які передбачено штраф, працівник 
дізнається вже працюючи в компанії. У деяких 
випадках система штрафування персоналу чітко 
не сформована і носить суб’єктивний безсистем-
ний характер, який залежить від настрою керів-
ника або його стосунків з працівником. Система 
штрафів ґрунтується на страху й уникненні, але 
страх покарання не є гарантією недопущення по-
милки, він швидше блокує нормальну розумову 
діяльність і призводить до падіння працездат-
ності. Деякі компанії за рахунок штрафів ско-
рочують фонд оплати праці, наприклад, ставля-
чи недосяжні цілі або оцінюючи їх досягнення 
суб’єктивно [9]. Згідно із статтею 147 КЗпП за 
порушення трудової дисципліни до працівни-
ків можуть бути застосовані лише два заходи 
стягнення – догана або звільнення, а стягувати 
штрафи із заробітної плати заборонено, проте це 
не зупиняє багатьох роботодавців.

Маючи всі переваги та недоліки вітчизняних 
підприємств, доцільно розробити алгоритм по-
кращення мотиваційної системи працівників.

1. Припинити порушувати закони України, 
а саме: офіційно влаштувати всіх працівників, 
офіційно виплачувати всю заробітну плату.

Згідно зі ст. 8 Закону «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік», мінімальна заробітна плата 
з першого січня 2020 року становить 4 723 гривні. 
У зв’язку зі зміною розміру мінімальної зарпла-
ти зросли штрафи для роботодавців за порушен-
ня законодавства про працю:

• за фактичний допуск працівника до ро-
боти без оформлення трудового договору (кон-
тракту), оформлення працівника на неповний 
робочий час у разі фактичного виконання робо-
ти повний робочий час, установлений на підпри-
ємстві, та виплати заробітної плати (винагоро-
ди) без нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування та податків накладатиметься штрафна 
санкція у розмірі 141 690 гривень;

• за порушення термінів виплати заробітної 
плати працівникам, інших виплат, передбаче-
них законодавством про працю, більш, ніж на 
один місяць, виплата їх не в повному обсязі – 
14 169 гривень;

• за недотримання мінімальних державних 
гарантій в оплаті праці – 47 230 гривень;

• за недотримання встановлених законом га-
рантій та пільг працівникам, котрі залучаються 
до виконання обов’язків, передбачених законами 
України «Про військовий обов’язок і військо-

ву службу», «Про альтернативну (невійськову) 
службу, «Про мобілізаційну підготовку та мобілі-
зацію» – 47 230 гривень;

• за порушення інших вимог трудового зако-
нодавства – 4 723 гривні [5].

2. Усунути застарілі методи мотивації (при-
брати систему штрафів).

3. Ввести сучасну систему оплати праці на 
базі системного підходу.

Системний підхід передбачає погляд на мо-
тивацію, як на відкриту соціотехнічну систему, 
він заснований на всебічному врахуванні психо-
логічних принципів мотиваційного процесу ін-
дивідуальної та групової діяльності, а також ді-
ючих методах мотивації залучення, утримання 
й ефективної праці [4]. Застосування системного 
підходу в мотивації праці персоналу дозволяє 
здійснювати оплату праці: по-перше, за досяг-
нення конкретних результатів; по-друге, здій-
снити нарахування зарплати із використанням 
поправочних коефіцієнтів (за освітній рівень, за 
кваліфікацію, за вислугу років); по-третє, ство-
рити додаткові стимули до праці (кар’єрний ріст 
та інше) [10].

4. Провести соціометричні та соціологічні опи-
тування, наприклад, опитування щодо бажаних 
змін в робочій атмосфері на підприємстві.

5. Керуючись даними опитувань та можливос-
тями підприємства визначити відповідні методи 
мотивації персоналу. Вони повинні включати:

• соціальну мотивацію (медична страховка, 
різноманітні тренінги та курси підвищення ква-
ліфікації, а також постійне акцентування уваги 
на можливості кар’єрного росту та залучення 
співробітника до прийняття стратегічно важли-
вих рішень).

• психологічну мотивацію (налагодження 
сприятливого клімату в колективі, найчастіше 
шляхом корпоративних заходів).

• моральну мотивацію (різноманітні приємні 
бонуси, як, наприклад, сертифікати на товари, 
квитки на концерт і так далі.)

• організаційну мотивацію (створення макси-
мально комфортних умов роботи: закупівлю но-
вої офісної техніки, вибір хорошого офісу з вда-
лим місцем розташування, обладнанні їдальні та 
тренажерний зал) [12].

6. Надати можливість працівникам вільно об-
говорювати робочі питання, не спираючись на 
сувору ієрархічну систему.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
результати дослідження показали, що в даний 
час вітчизняні підприємства мають використо-
вувати досвід зарубіжних підприємств у форму-
ванні мотиваційних інструментів. Пошук нових 
засобів і способів мотивації праці з урахуванням 
особливостей кожного підприємства є нагальною 
потребою для роботодавця. Необхідно на базі на-
веденого алгоритму розробляти індивідуальну 
систему мотивації на підприємстві, яка б оцінюва-
ла вплив та значущість працівників на діяльність 
підприємства та створювала найкращі умови для 
роботи персоналу. Сучасні мотиваційні механізми 
повинні враховувати не лише матеріальні аспекти 
стимулювання трудової діяльності, а й соціальні, 
психологічні, моральні, організаційні. Врахуван-
ня цих аспектів повинні бути всіляко враховані, 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация
В статье исследованы вопросы зарубежного опыта мотивационных инструментов, которые должны быть внедрены на 
отечественных предприятиях и подробно рассмотрены факторы, которые негативно влияют на мотивацию работников, 
работающих на украинских предприятиях. Исследуя все преимущества и недостатки отечественных предприятий, 
разработан алгоритм улучшения мотивационной системы работников. Современные мотивационные механизмы долж-
ны учитывать не только материальные аспекты стимулирования трудовой деятельности, но и социальные, психологи-
ческие, моральные, организационные. Учет этих аспектов должны быть всячески учтены, поскольку высокий уровень 
их результативности доказано практическим опытом иностранных компаний и будет выгодной для отечественных 
работодателей. Предприятия должны опираться на опыт иностранных корпораций и отходить от устаревших методов, 
только тормозят развитие.
Ключевые слова: Мотивация, корпоративная культура, зарубежный опыт, стимул, труд, мотивационные инструмен-
ты, грейдинг, работодатель, трудоустройство.

оскільки високий рівень їх результативності до-
ведено практичним досвідом іноземних компаній 
і буде вигідною для вітчизняних роботодавців. 
Оскільки працівники матимуть власний інтер-

ес впливу на результативність оплати праці, це 
сприятиме зростанню продуктивності праці, акти-
візації діяльності всього підприємства, зниженню 
плинності кадрів і зростанню його прибутковості.
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Summary
The article examines the issues of foreign experience of motivational tools that should be implemented at domestic 
enterprises and examines in detail the factors that negatively affect the motivation of employees working at Ukrainian 
enterprises. Investigating all the advantages and disadvantages of domestic enterprises, an algorithm for improving the 
motivation system of employees was developed. Modern motivational mechanisms should take into account not only the 
material aspects of stimulating work, but also social, psychological, moral, organizational. These aspects should be taken 
into account in every possible way, as the high level of their effectiveness is proven by the practical experience of foreign 
companies and will be beneficial for domestic employers. Businesses should rely on the experience of foreign corporations 
and move away from outdated methods that only hinder development.
Key words: Motivation, corporate culture, foreign experience, incentive, work, motivational tools, grading, employer, 
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МОДИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ  
ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

У статті наведено теоретичне узагальнення основних складових аналізу витрат пов’язаних з випуском та реалізацією 
готової продукції. Визначено основний інструментарій та специфіку проведення аналізу. Запропоновано вирішення на-
уково-практичного завдання, що полягає у розробці адитивної моделі зміни витрат на 1 гривню реалізованої продук-
ції. На практичному прикладі розглянуто використання даної моделі за допомогою одного із методів детермінованого 
факторного аналізу - пропорційного ділення. Надано пропозиції стосовно вирішення проблеми перевитрат, шляхом 
усунення  ключових причин зростання даного показника.
Ключові слова: готова продукція, витрати, витрат на 1 гривню реалізованої продукції, факторний аналіз.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки усім суб’єктам господарювання для 
забезпечення подальшого розвитку, успішно-
го функціонування, а відтак й отримання яко-
мога більших прибутків, необхідно виготовляти 
конкурентоспроможну продукцію. При боротьбі 
за конкурентні позиції підприємства на ринку, 
при зростанні обсягів виробництва та реаліза-
ції продукції, варто своєчасно аналізувати та 
коригувати собівартість, обсяг витрат, щоб за-
безпечувати відповідний рівень рентабельності. 
Проведення аналізу даних показників на кожній 
стадії життєвого циклу суб’єкта господарювання 
має важливе значення, оскільки сприяє не лише 
покращенню фінансового стану, а й стабільному 
розвитку, дає можливість виявляти резерви для 
підвищення матеріального та культурного рівня 
життя його працівників, а відповідно сприяє зрос-
танню надходжень до бюджету країни та роз-

витку народного господарства в цілому. Складне 
економічним становищем, нестабільність у бага-
тьох сферах господарства є причиною наявності 
безлічі факторів, які на сьогодні впливають на 
ефективність ведення господарської діяльності 
та не дають вітчизняним підприємствам змоги 
виходити на конкурентні позиції поряд з інозем-
ними компаніями. В сучасних умовах господа-
рювання управлінський персонал зіштовхується 
з рядом проблем. Зокрема, це складність вияв-
лення ключових факторів зростання собівартос-
ті готової продукції, і, як наслідок, відсутність 
шляхів оптимізації рівня витрат.

Постановка завдання. Головним завданням 
статті є обґрунтування необхідності проведення 
аналізу собівартості готової продукції та рівня 
витрат в цілому; розробка адитивної моделі змі-
ни витрат на 1 гривню реалізованої продукції та 
надання пропозицій щодо оптимізації витрат.
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Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Проблеми аналізу витрат на випуск і реалі-
зацію готової продукції розглядали такі вчені: 
Бело усова І.А., Волкова Н.А, Головко В.І., Ку-
палова Г.І., Михальська, О. Л., Мних Є.В., Са-
вицька Г.В., Скрипник М.І., Тарасенко Н.В., Чу-
маченко М.Г.. Враховуючи широке дослідження 
основних аспектів аналізу виробничих витрат 
і собівартості продукції, існує ряд питань, зали-
шаються актуальними та потребують подальшо-
го дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
При проведенні аналізу витрат важливим є ви-
явити існуючі тенденції розвитку та стримуючі 
фактори, заключним результатом проведення 
аналізу є підготування рекомендацій щодо по-
кращення ефективності діяльності підприємства 
з позиції оптимізації витрат та виявлення резер-
вів для зростання прибутку в цілому.

Для оцінки ефективності понесених витрат іс-
нує необхідність рішення таких питань:

- установлення взаємозв’язку між ефектив-
ністю витрат кожного з ресурсів, використо-
вуваних при виготовленні продукції, й зміною 
величини цих витрат під впливом техніко-еконо-
мічних факторів.

- обґрунтування системи показників, що відо-
бражають ефективність витрат виробничих ре-
сурсів на виготовлення продукції й одержання 
прибутку.

- побудова схем взаємозв’язку між узагаль-
нюючими показниками собівартості й часткови-
ми показниками, що відображають ефективність 
витрат окремих видів ресурсів, використаних на 
виготовлення продукції [2, с. 168].

В основу методики економічного аналізу, пови-
нні бути покладені принципи адекватності сутнос-
ті явищ і процесів, що вивчаються та регулюють 
процедурну сторону методики аналізу. В якості 
основних етапів доцільно виділити наступні: сис-
темність, комплексність, науковість, регулярність, 
конкретність та дієвість, об’єктивність, економіч-
ність, наступність, демократичність, рейтингова 
оцінка. Кількість принципів економічного аналізу 
не є чітко визначеною, а наведені принципи не 
слід абсолютизувати. Але дотримання наведених 
принципів є необхідною умовою проведення ана-
літичних досліджень, сприяє чіткій організації 
аналітичного процесу як системи раціональних 
скоординованих дій, вивченню об’єкта дослід-
ження відповідно до визначеної мети, передбачає 
певну етапність, адекватність наукового і прак-
тичного інструментарію та раціональний підбір 
інформаційних джерел [3, с. 20–21].

Основними джерелами інформації для еконо-
мічного аналізу виступають:

1. Дані бухгалтерського обліку: первинні до-
кументи; обороти та залишки по рахунках бух-
галтерського обліку; облікові регістри.

2. Норми й нормативи матеріальних витрат, 
витрат на оплату праці, використання послуг 
сторонніх організацій, засобів праці й нематері-
альних активів, калькуляції та кошториси ви-
трат на виробництво, конструкторська та техно-
логічна документація тощо.

3. Фінансова звітність, зокрема форми: звіт 
про фінансові результати (звіт про сукупний до-

хід) (форма № -2, № 2-к, № 2-м, № 2-мс), звіт 
про рух грошових коштів (форма № -3, № - 3к), 
примітки до річної фінансової звітності (форма 
№ -5), додаток до приміток до річної фінансової 
звітності (форма № -6) [7, с. 156].

3. Статистична звітність, зокрема форми: – 
№ 1-ПВ «Звіт з праці», № 1П-НПП (річна) « Звіт 
про виробництво промислової продукції».

4. Бізнес-план підприємства, податкова й фі-
нансова інформація та ін.[2, с. 169].

Для вивчення предмета економічного аналі-
зу розробляються і використовуються різні на-
укові методи. Залежно від поставленої мети до-
слідження, змісту та аналітичних можливостей 
в економічному аналізі використовуються най-
різноманітніші методи і прийоми дослідження. 
Вони підлягають групуванню та класифікації. 
Методи економічного аналізу можна поділити на 
3 групи залежно від їх сутності та аналітичних 
можливостей:

1) традиційні методи і способи зведення та об-
робки економічної інформації (відносних, серед-
ніх величин, групування, табличний, графічний, 
балансовий, деталізації порівняння та ін.). Ці ме-
тоди найбільше використовуються в економічно-
му аналізі завдяки їх простоті і кращій обізна-
ності порівняно з іншими методами;

2) математико-статистичні методи – детермі-
нованого факторного аналізу (індексний метод, 
метод різниць, інтегральний, методи пропорцій-
ного ділення, логарифмування та ін.), стохастич-
ного факторного аналізу (кореляційний, регресій-
ний, дисперсійний, компонентний, багатомірний 
факторний аналіз та ін.), оптимізації показників, 
або методи теорії прийняття рішень (дерево рі-
шень, програмування, теорія масового обслугову-
вання, теорія ігор, дослідження операцій тощо);

3) евристичні методи (опитування, експертних 
оцінок, прогнозування та ін.) [4, с. 128].

При проведенні аналізу витрат можна ви-
користовувати різноманітні методи, проте вар-
то враховувати що при порівнянні абсолютних 
сум витрат за два періоди не можливо вияви-
ти зміну ефективності витрат в звітному періоді 
в порівнянні з попереднім, так як суми витрат 
відрізняються по багатьом факторам, зокрема: 
за конкретний звітний період витрати залежать 
від обсягу продажу продукції даного періоду; 
за кожний звітний період витрати формуються 
відповідно до конкретної структури реалізації 
продукції; інфляційні процеси по-різному впли-
вають на окремі статті витрат. Інфляція в біль-
шій мірі впливає на такі статті, як «Матеріаль-
ні витрати» і витрати, в яких переважає оплата 
послуг сторонніх організацій. У меншій мірі ін-
фляція впливає на статтю «Витрати на оплату 
праці». На амортизаційні відрахування інфляція 
впливає у випадках, якщо мали місце переоцінка 
основних засобів, рух об’єктів, зміна способів на-
рахування амортизації. Вплив названих чинників 
робить, по суті, непорівнянними абсолютні суми 
витрат за порівнювані періоди часу. Тому для 
аналізу вважається за необхідне використовува-
ти відносні показники, тобто коефіцієнти витрат 
в копійках (або відсотках) на одну гривню вируч-
ки від продажу, оскільки в відносних показниках 
нівелюється вплив зазначених вище факторів.
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На нашу думку, доцільним є проведення ана-
лізу рівня витрат на 1 грн. реалізованої продук-
ції. Показник витрат на одну гривню продукції 
наочно відображає зв’язок між витратами і при-
бутком, утворюючи з ним органічну єдність. Між 
масою прибутку й відповідною їй собівартістю 
існує зворотна функціональна залежність. Чим 
більше маса прибутку, тим менша собівартість 
і витрати на 1 грн. продукції, і навпаки. Збіль-
шення прибутку може відбуватися як за рахунок 
росту обсягу реалізованої продукції, так і за ра-
хунок зниження її собівартості. Якщо предста-
вити витрати основної діяльності у вигляді суми 
добутків собівартості окремих виробів на обсяг 
(кількість) їх реалізації, а чистий дохід – як до-
буток обсягу реалізації кожного виробу на ціну, 
то рівень витрат на одну гривню реалізованої 
продукції розраховується наступним чином (1):

РВ – Вод / ЧД,                   (1)
де РВ – витрати на 1 грн. реалізованої про-

дукції;
Вод – витрати основної діяльності;
ЧД – обсяг реалізації (чистий дохід) [2, с. 174].

Для більш детального аналізу рівня витрат на 
1 грн. реалізованої продукції доцільним є про-
ведення його в розрізі структури витрат. Струк-
тура витрат – це співвідношення витрат за пев-
ними класифікаційними ознаками. Практичне 
значення мають такі аспекти структури витрат: 
видова (елементна) структура: дає змогу харак-
теризувати виробництво щодо витрат ресурсів 
(матеріаломістке, капіталомістке, трудомістке 
виробництво); співвідношення прямих і непря-
мих витрат: характеризує рівень і складність 
калькуляції; співвідношення змінних і постійних 
витрат: показує частку сукупних витрат на під-
тримання виробничого потенціалу в стані готов-
ності, а також ступінь реакції прибутку на дина-
міку обсягу виробництва і продажу [6, с. 12].

За видами витрати класифікуються за еко-
номічними елементами та за статтями кальку-
ляції. Під економічним елементом витрат розу-
міють сукупність економічно однорідних витрат 
у грошовому виразі за їх видами. Це групуван-
ня дозволяє відповісти на питання, що витраче-
но на цей об’єкт. Угрупування витрат за стат-
тями калькуляції дає інформацію про їх рівень 
за кожним видом продукції, що виготовляється 
на підприємстві. На підставі постатейного пла-
нування й обліку витрат шляхом зіставлення 
і аналізу виявляють фактори впливу на рівень 
собівартості і показують, які заходи можуть бути 
прийнятті для їх зниження [5, с. 9].

Пропонуємо розглянути аналіз зміни витрат 
на 1 гривню реалізованої продукції в розрізі 
структури витрат за елементами. Кожне під-
приємство залежно від галузевих особливостей, 
широти номенклатури продукції підприємства, 
складності виробництва та інших факторів має 
свої складові у структурі витрат. Припустиму, 
що собівартість реалізованої продукції умовно-
го підприємства А, складається з таких витрат: 
витрати на оплату працi та вiдрахування на 
соцiальнi заходи; витрати матеріалів; витрати на 
амортизацію; витрати на технiчне обслуговуван-
ня, поточний ремонт; витрати на оренду; витрати 

на комунальнi послуги; транспортнi витрати; ви-
трати на медогляд; інші витрати.

Для проведення аналізу побудуємо адитивну 
модель зміни витрат на 1 гривню реалізованої 
продукції (2):

РВ = РВоп + РВм + РВа + РВто + РВо +
+ РВкп + РВтв + РВвм + РВі,          (2)

де РВ – витрати на 1 грн. реалізованої про-
дукції;

РВоп – витрати на оплату працi та 
вiдрахування на соцiальнi заходи на 1 грн. реалі-
зованої продукції;

РВм – витрати матеріалів на 1 грн. реалі-
зованої продукції;

РВа – витрати на амортизацію на 1 грн. ре-
алізованої продукції;

РВто – витрати на технiчне обслуговування, 
поточний ремонт на 1 грн. реалізованої продукції;

РВо – витрати на оренду на 1 грн. реалізо-
ваної продукції;

РВкп – витрати на комунальнi послуги на 
1 грн. реалізованої продукції;

РВтв – транспортнi витрати на 1 грн. реа-
лізованої продукції;

РВвм – витрати на медогляд на 1 грн. реа-
лізованої продукції;

РВі – інші витрати на 1 грн. реалізованої 
продукції.

Розрахуємо вплив кожного із зазначених факто-
рів за допомогою одного із методів детерміновано-
го факторного аналізу – пропорційного ділення, де 
вплив факторів визначатиметься за формулою (3):

�
�

� � � �
� �

�РВРВ
РВ

РВоп + РВм + РВа + РВто +

+ РВо + РВкп +

хi � � � � � � � � �
� � � � �� � �

�

…+ РВіn

РВ

�

��� хi ,

i n�1,� ,                        (3)
де ∆РВРВ хi  – зміна загального рівня витрат 

на 1 грн. реалізованої продукції за рахунок фак-
тора i;

∆РВ – загальна зміна рівня витрат на 1 грн. 
реалізованої продукції;

∆РВоп…n – зміна рівня витрат на 1 грн. ре-
алізованої продукції по кожному фактору;

∆РВ хi  – зміна фактора, вплив якого ви-
вчається;

n– усі фатори, що впливають на зміну рів-
ня витрат на 1 грн. реалізованої продукції (від-
повідно до формули (2). У нашому випадку n = 8.

Для практичного застосування запропоно-
ваної моделі зміни витрат на 1 гривню реалізо-
ваної продукції в розрізі структури витрат за 
елементами проведемо розрахунок впливу ви-
трат по кожній складові собівартості реалізова-
ної продукції на прикладі умовного підприємства 
А, розрахунки наведено в таблиці 1.

Загальна зміна рівня витрат на 1 грн. реалізо-
ваної продукції у 2020 році порівняно з 2019 ро-
ком становить 0,693 коп. за рахунок впливу 
дев’яти факторів:

0,508–0,075–0,070–0,043+0,304–
– 0,003+0,014+0,009+ 0,050 = 0,693

Отже, дані аналізу засвідчують, що на 
одну гривню реалізованої продукції припадає 
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0,751 грн. витрат у 2019 році, та 0,758 грн. – 
у 2020 р. За результатами оцінки динаміки 
витрат за статтями на одну гривню продукції 
можна зробити висновок про зростання витра-
то місткості продукції в основному за рахунок 
зростання витрат матеріалів. Незважаючи на те, 
що у абсолютному виражені витрати матеріалів 
у поточному періоді порівняно з попереднім зна-
чно скоротились (дані табл. 1), нівелюючи вплив 
таких факторів, як обсяг реалізованої продук-
ції, було виявлено суму відносного зростання 
витрат матеріалів у розмірі 11686,26 тис. грн. 
Варто відмітити, що сума відносного зростан-
ня витрат матеріалів є найбільшою серед усіх 
складових витрат, тому на практиці керівництву 
при виявленні такого вагомого фактора впливу, 
варто основну увагу приділити саме даному по-
казнику та виявити причину такого зростання. 
Шляхом для зниження собівартості у такому 
випадку є більш ретельний відбір постачальни-
ків та багаторівнева перевірка якості сировини 
перед поставкою, запуск пробних виробничих 
партій, можливе використання напiвфабрикатiв 
на окремi позиції виробiв та проведення пере-

рахунку унiфiкованих рецептур та стандартів 
виготовлення продукції задля зменшенням пе-
ревитрат сировини та матеріалів.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
водячи підсумки можна з упевненістю сказати, 
що для сучасних компаній особливе значення 
має оцінка величини кінцевого фінансового ре-
зультату, який безпосереднім чином пов’язаний 
з обсягом виробництва та реалізації готової про-
дукції, а кошти, отримані від реалізації готової 
продукції, – основне джерело доходу, тому ана-
ліз витрат пов’язаних з випуском та реалізацією 
готової продукції займає основне місце в системі 
управління діяльністю підприємства. При про-
веденні аналізу важливим є правильне визна-
чення методів, прийомів і джерел інформації, які 
дадуть достовірну оцінку ефективності понесе-
них витрат на виготовлення продукції. Одним із 
прийомів може слугувати аналіз зміни витрат на 
1 гривню реалізованої продукції в розрізі струк-
тури витрат за елементами, що дасть можли-
вість більш детально розглянути основні причи-
ни перевитрат та визначити можливі напрямки 
оптимізації діяльності підприємства.

Таблиця 1
Аналіз зміни витрат на 1 гривню реалізованої продукції

Показники

2019 2020
Від-
хи-

лення 
(+, -)

Сума відносної 
економії 

(зростання) 
витрат, тис. 

грн.

Сума, 
тис. 
грн.

Витрати на 
1 гривню 

реалізованої 
продукції, коп.

Сума, 
тис. 
грн.

Витрати на 
1 гривню 

реалізованої 
продукції, коп.

Витрати на оплату працi та вiдра-
хування на соцiальнi заходи 252777 9,096 207548 9,021 -0,075 -1732,81

Матерiали 1790912 64,448 1494430 64,956 0,508 11686,26
Амортизацiя 23306 0,839 17690 0,769 -0,070 -1605,66
Технiчне обслуговування, поточ-
ний ремонт 9082 0,327 6522 0,283 -0,043 -997,23

Витрати на оренду 5985 0,215 11955 0,520 0,304 6999,86
Комунальнi послуги 128 0,005 30 0,001 -0,003 -75,97
Транспортнi витрати 109 0,004 413 0,018 0,014 322,76
Витрати на медогляд 910 0,033 962 0,042 0,009 208,59
Iнше 3166 0,114 3763 0,164 0,050 1141,78
Разом витрат 2086375 75,080 1743313 75,773 0,693 15947,57
Чистий дохід, тис. грн. 2778867 - 2300698 - - -

Джерело: складено автором
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The article provides a theoretical generalization of the main components of cost analysis associated with the production 
and sale of finished products. The main tools and specifics of the analysis are determined. A solution to the scientific and 
practical problem is proposed, which consists in developing an additive model for changing costs per 1 hryvnia of sold 
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РОЛЬ ОФШОРНИХ ЗОН У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ  
ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН КРАЇН

У рамках даної статті проведений комплексний аналіз впливу офшорних юрисдикцій на розвиток міжнародних еко-
номічних відносин країн. Розглянуто економічну природу поняття "офшор", обґрунтовано базові ознаки за якими кла-
сифікуються офшори, описано найбільш використовувані механізми щодо зменшення податкового тиску за рахунок 
залучення даних юрисдикції. Проаналізовано поточний рівень офшоризації світової економіки. Охарактеризовано сту-
пінь впливу проблематики функціонування офшорних зон на національну економічну систему України. Запропоновано 
ряд заходів щодо обмеження витоку капіталу з національної економіки до офшорних юрисдикцій.
Ключові слова: офшор, офшорні зони, офшорні юрисдикції, зони зниженого оподаткування.

Постановка проблеми. Одним з ключових 
чинників, що впливає на можливість вільного 
руху капіталу на міжнародному рівні є фіскаль-
ний клімат, що реалізується у різних сферах 
та на різних етапах його руху. Визначення на-
прямків провадження податкової політики ви-
значається комплексом поточних та стратегічних 
цілей, пріоритетних напрямків розвитку націо-
нальної економічної системи. Водночас обрання 
тих чи інших фіскальних інструментів може як 
позитивно так і негативно відобразитися на ін-
вестиційній активності та процесах відтоку/при-
току капіталу, загальній динаміці економічного 
розвитку держави. Якісні розбіжності парамет-
рів фіскальних систем різних країн та намагання 
транснаціональних бізнес структур оптимізувати 
показники податкового навантаження, обумови-
ли появу специфічних зон з вкрай низьким рів-
нем фіскалізації – офшорних юрисдикцій, що 
наразі сприяє актуалізації досліджень ролі та-
ких утворень у розвитку міжнародних фінансо-
вих відносин країн.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню економічних та правових аспектів 
проблематики функціонування офшорних зон 
присвячена значна кількість робіт вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Особливої уваги, з по-
гляду теоретичної цінності із даної проблеми 
заслуговують роботи таких науковців як О. Бон-
даренко, О. Бозуленко, Н. Ворнавський, Ю. Вол-
кова, В. Дергачев, О. Ерлов, О. Зоріна, Ю. Козак, 
О. Костишина, Н. Логвінова, В. Ляшенко, Т. Ма-
йорова, С. Палєй, А. Пешко, В. Плохих, О. Ра-
тушенко, Ю. Уманців, Е. Шамбост, Д. Шевчук, 
О. Шереметинська, О. Чуркін.

Постановка завдання. Проаналізувати роль 
офшорних зон у розвитку міжнародних фінан-
сових відносин та запропонувати заходи по де-
офшоризації тіньових коштів виведених із націо-
нальної економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження.У 
сучасному розумінні поняття «офшор» характери-
зує певне державне утворення або його частину, 

на території якого встановлено специфічний ре-
жим фіскального регулювання фінансової діяль-
ності нерезидентів, основна діяльність має здій-
снюватись поза межами офшорної юрисдикції.

Ключовими особливостями офшорних зон є 
наступні:

- специфічні умови оподаткування (харак-
теризуються зниженими розмірами податку на 
прибуток або його відсутністю, системою подат-
кових знижок та пільг);

- високий рівень фінансової та економічної 
конфіденційності (виявляється не лише у се-
кретності інформації щодо обсягів та напрямків 
фінансових операцій компаній, а й їх ключових 
стейкхолдерів та кінцевих бенефіціарів, вищих 
посадових осіб компанії);

- структурні диспропорції економічної систе-
ми країни-офшора у бік превалювання фінансо-
вого сектору;

- низький рівень транспарентності фінансо-
вих операцій та міждержавних взаємодій щодо 
обміну відповідною інформацією у цілях контро-
лю та убезпечення злочинних зловживань;

- відсутність державного контролю та цілко-
вита дерегуляція сфери фінансових операцій не-
резидентів у іноземній валюті.

Використання офшорних компаній у якос-
ті інструменту фінансової діяльності є однією 
з ключових ролей даних юрисдикцій у розвитку 
міжнародних фінансових відносин, що виявля-
ється у розповсюдженості таких практик серед 
великих компаній, при цьому, характер, форми, 
обсяги фінансових операцій що проходять через 
офшорні компанії різняться залежно від таких 
чинників впливу як ступінь розвитку ринкової 
інфраструктури, особливості фіскального сере-
довища, рівня мобільності капіталу, територіаль-
ного розташування країни та її займаного місця 
у системі геополітичних взаємодій.

В залежності від конкретних умов країни-
офшора та цілей суб’єктів господарювання існує 
велика кількість механізмів та використання від-
повідних юрисдикцій.
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1. Реєстрація об’єктів інтелектуальної власнос-
ті. Механізм полягає у реєстрації відповідних прав 
у офшорній юрисдикції та їх подальшу передачу, 
яка передбачає виплату визначених сум роялті.

2. Трансфертне ціноутворення, передбачає 
встановлення завідомо занижених або завище-
них внутрішньо корпоративних цін, що може 
різнитися залежно від кінцевих цілей компанії 
(якщо метою є акумуляція фінансових ресурсів 
у межах офшорної юрисдикції – використову-
ються занижені ціни; за умови формування при-
бутків у межах оншорних компаній – встановлю-
ються завищені ціни).

3. Використання лізингу у якості інструмен-
ту забезпечення виводу фінансових активів за 
межі юрисдикцій з надмірним податковим на-
вантаженням реалізується шляхом встановлення 
обов’язкових лізингових платежів компанії заре-
єстрованої в офшорній юрисдикції.

4. Механізм кредитування, дозволяє варію-
вати процентною ставкою та обсягами наданих 
кредитних ресурсів, виводити значні суми фі-
нансових коштів до офшорних зон за відсутності 
фактичних передумов надання/отримання від-
повідних сум кредиту.

5. Деривативи, як інструмент послаблення 
непрямого оподаткування зовнішньоекономічних 
операцій.

6. Компанії-гібриди. Гібрид – це юридична 
особа, що має статус платника податків в одній 
країні, однак є «прозорою» в іншій країні (тобто 
в іншій країні доходи або збитки даної юридич-
ної особи оподатковуються або списуються на 
рівні учасників) [1, с. 40].

7. Кондуітні компанії. Механізм кондуітних 
компаній передбачає використання останніх як 
посередника з метою зниження рівня оподатку-
вання або його повного уникнення шляхом ма-
ніпулювання правовими нормами різних юрис-
дикцій. Виділяють два методи використання 
кондуітних компаній, а саме метод прямого кон-
дуіту та метод сходинок. Ключовою відмінністю 
між методом прямого кондуіту та сходинковим 
методом є те, що використання методу прямого 
кондуіту забезпечує уникнення податків у кра-
їні-посередника, водночас сходинковий метод 
зменшує податкове навантаження шляхом урів-
новаження розподілених активів між країна-
ми [2, с. 19]. Тобто, в залежності від вибору мето-
да забезпечується зниження податкових ставок 
або розмивання бази оподаткування.

Згідно даних дослідження FinancialSecrecy 
Index [3] станом на 2018 рік загальний розмір ак-
тивів, що знаходиться на рахунках в офшорних 
юрисдикціях за приблизними оцінками складає 
від 21 до 32 трлн. дол. США, при цьому, річний 
обсяг незаконних грошових потоків, що перероз-
поділяється з використанням офшорного меха-
нізму складає 1–1,6 трлн. дол. США у рік.

Значний вплив офшорних юрисдикцій на спе-
цифіку здійснення міжнародних фінансових опе-
рацій підтверджується даними Банку міжнарод-
них розрахунків, які свідчать про те, що найбільші 
обсяги фінансових потоків циркулюють між США 
та Карибськими островами (близько 3,7 трлн. дол.), 
Великої Британії та США (2,5 трлн. дол.) та США 
з країнами ЄС (1,3 трлн. дол.) [4, с. 65].

Активізація роботи спеціалізованих між-
народних організацій та узгодження світовою 
спільнотою ключових угод та стандартів щодо 
забезпечення ефективного контролю фінансо-
вих операцій, згідно даних OECD [5], дозволило 
налагодити ефективний обмін інформацією між 
90 юрисдикціями з базою даних у 47 мільйонів 
користувачів та обсягом фінансових ресурсів, що 
зберігається на відповідних рахунках у 4,9 триль-
йони Євро. При цьому, помітний прогрес спосте-
рігається й у вкладенні міждержавних угод щодо 
забезпечення фіскальної транспарентності, кіль-
кість яких у 2008 році налічувала 40, а станом на 
2019 рік – 5000. Однак, попри значне посилення 
контролю глобальних фінансових операцій, на-
разі, обсяг податкових зловживань транснаціо-
нальними компаніями оцінюється у розмірі 100–
240 млрд. дол.

Саме тому просування ініціатив щодо погли-
блення міжнародної співпраці у сфері фіскальної 
прозорості супроводжується активною протиді-
єю з боку крупних транснаціональних корпора-
цій. Яскравим прикладом цього є дані організа-
ції OXFAM, які свідчать, що близько 50 одних 
з найбільших компаній Сполучених Штатів Аме-
рики витратили близько 50 млн. дол. США на 
федеральне лобіювання власних фіскальних ін-
тересів на одного конгресмена. При цьому, кожен 
інвестований у даному напрямку долар приніс 
компаніям 1200 дол. США податкових пільг [6].

Проблематика впливу офшорних юрисдикцій 
на національну економічну систему не оминула 
й Україну. Згідно даних НАН України за часи 
незалежності з національної економічної системи 
було виведено близько 150 млрд. дол. США [7]. 
Універсальним способом визначення ролі оф-
шорних юрисдикцій у вітчизняному економічно-
му просторі є аналіз показників здійснених пря-
мих іноземних інвестицій з економіки України 
в економіки інших держав світу та в економіку 
України з боку іноземних контрагентів.

Аналіз динаміки структури прямих інвес-
тицій, які були здійснені резидентами України 
в інші країни (рис. 1), свідчить про сформова-
ну тенденцію щодо превалювання інвестиційних 
ресурсів кіпрського походження зі стійкою част-
кою близько 93%, що свідчить про активне ви-
користання вітчизняними компаніями офшор-
них юрисдикцій та існування негативних явищ 
пов’язаних з «відмиванням» коштів одержаних 
неправомірним, зокрема, за рахунок корупцій-
них зловживаньта торгівлі заборонними това-
рами. Частка інших країн коливаються в меж-
ах 2%, що не є суттєвим показником в загальній 
структурі прямих іноземних інвестицій України.

Дослідження динаміки структури прямих ін-
вестицій, які надходять до України з іноземних 
держав, свідчить, що найбільшим інвестором ві-
тчизняної економіки є Кіпр, частка якого коли-
вається в межах 30%. Наступними за розміром 
є Нідерланди (20,2%) та Великобританія (6,2%), 
серед країн, що здійснюють значні інвестиції 
в економіку України присутні також ряд офшор-
них юрисдикцій, а саме Беліз та Британські Вір-
гінські Острови. Описані показники свідчать, про 
низький рівень реальних інвестицій у економі-
ку України, водночас, існуючі інвестиції є нічим 
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іншим як реінвестованими коштами, що були 
раніше виведені шляхом використання офшор-
них механізмів, що відповідним чином корелюює 
з даними опублікованими у дослідженні Інститу-
том соціально-економічної трансформацій у яко-
му приблизні обсяги офшорних схем оцінюють-
ся на рівні 260–320 млрд. грн. на рік, а втрати 
бюджету від існування таких практик складають 
50–60 млрд. грн. на рік[9, с. 29].

Розповсюдженість використання офшорних 
юрисдикцій великими компаніями зумовлена, 
насамперед, наявністю ряду безумовних переваг, 
а саме можливістю оптимізації податкового на-
вантаження; відсутністю жорстких вимог щодо 
фінансової звітності; конфіденційністю вищої 
управлінської ланки та кінцевих бенефіціарів 
компанії; диверсифікацєю інвестиційних ризиків; 
можливістю здійснення ефективної реорганізації 
або реструктуризації підприємства.

Додатковою перевагою відкриття офшорної 
компанії є відносна доступність даної послу-
ги. Пропозиції, які сьогодні абсолютно відкриті 
в мережі інтернету, пропонують реєстрацію оф-
шорної фірми на тих же Панамських островах 
починаючи від 569 доларів США з наданням 
юридичної адреси на 1 рік та печаткою [10, с. 16].

Принагідно зазначимо, що термін «офшорна 
зона» як правова та економічна категорія існує 
у цілком легітимній площині, а негативні конота-
ції, що супроводжують дане поняття, пов’язані 
безпосередньо з недоліками офшорів, які фор-
мують сприятливе середовище для злочинних 
зловживань. Зокрема, офшорні зони виступають: 
дестабілізаційним чинником розвитку для країн-
донорів, що виявляється у посиленні процесів 
відтоку капіталу, фіскальній дискримінації, бю-
джетних втратах, зменшення зайнятості тощо; 
стимулюють процеси тінізації та «відмивання» 
фінансових ресурсів, отриманих у неправомірний 
спосіб; можуть слугувати інструментом фінансу-
вання міжнародних терористичних угруповань 
та обігу суспільно-небезпечних товарів; висту-
пають «маркером» для контролюючих органів, 

в процесі прийняття рішень щодо перевірки; ре-
путаційні ризики для компанії, що використовує 
офшор, пов’язані із неоднозначним сприйняттям 
суспільством даного інструменту.

Попередньо описана проблематика в глобаль-
ному та національному масштабах обумовлює 
необхідність розробки та впровадження дієвих 
заходів державного регулювання фінансових від-
носин націлених на стримування неконтрольова-
них потоків нелегального капіталу та запобігання 
процесам офшоризації загалом. Сучасний стан 
розвитку вітчизняного законодавства у сфері 
стимулювання деофшоризації та забезпечення 
більш прозорих фіскальних процедур щодо функ-
ціонування компаній суб’єктів ЗЕД залишається 
на низькому рівні та загалом характеризується 
відсутністю позитивних зрушень у напрямку ре-
формування відповідних напрямків вітчизняного 
нормативно-правового забезпечення.

На основі здійсненого аналізу можна виокре-
мити ряд першочергових заходів націлених на 
поступове обмеження темпів витоку капіталу та 
деофшоризацію тіньових коштів виведених із на-
ціональної економіки, а саме:

- вдосконалення та якісна деталізація зако-
нодавчого забезпечення у частині регламентації 
діяльності офшорних компаній та особливос-
тей провадження їх економічних та фінансо-
вих взаємодій із вітчизняними господарюючими 
суб’єктами;

- лібералізація норм валютного законодав-
ства паралельно вдосконаленню систем валютно-
го моніторингу зовнішньоекономічних операцій;

- денонсація угод укладених з країнами оф-
шорними юрисдикціями, предметом яких є уник-
нення подвійного оподаткування;

- посилення контрольних заходів щодо моні-
торингу діяльності компаній, пов’язаних з офшо-
ринговими операціями, що має виявлятися у по-
силенні вимог до звітності, здійснення єдиного 
обліку щодо даних компаній;

- налагодження зв’язків із контролюючи-
ми органи податкових служб інших країн та 

Рис. 1. Динаміка структури прямих інвестицій здійснених резидентами України в інші економіки
Джерело: побудовано автором на підставі [8]
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міжнародними організаціями з метою укладення 
спеціальних угод щодо інформаційної кооперації;

- введення прогресивних норм фіскального 
стимулювання, зокрема, податку на виведений 
капітал, у якості додаткового стримуючого фак-
тору активним процесам відтоку активів.

Висновки з проведеного дослідження.В ре-
зультаті проведеного дослідження було розгля-
нуто сутність поняття «офшор», виокремлено на-
ступні механізми використання офшорних зон: 
реєстрація об’єктів інтелектуальної власності, 

трансфертне ціноутворення, лізинг, кредиту-
вання, деривативи, компанії-гібриди, кондуітні 
компанії. Встановлено наявність високого рівня 
офшоризації активів великих корпорацій у над-
великих розмірах, динаміка зростання яких за-
лишається сталою, навіть попри направленість 
розвитку міжнародного співробітництва щодо де-
офшоризації. В процесі аналізу, було встановле-
но високий рівень відтоку капіталу з вітчизняної 
економічної системи до офшорних юрисдикцій 
з їх частковим реінвестуванням в майбутньому.
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Аннотация
В рамках данной статьи проведен комплексный анализ влияния офшорних юрисдикций на развитие международных 
экономических отношений. Рассмотрена экономическая природа понятия "оффшор", обосновано базовые признаки, по 
которым классифицируются оффшоры, описано наиболее используемые механизмы по уменьшению налогового дав-
ления за счет привлечения данных юрисдикций. Проанализировано текущий уровень офшоризации мировой экономи-
ки, а также охарактеризована степень влияния проблематики функционирования оффшорных зон на национальную 
экономическую систему Украины. Предложен ряд мер по ограничению утечки капитала из национальной экономики 
в оффшорные юрисдикции.
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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
І ЛІСОЗАГОТІВЛІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ

Метою статті є оцінка стану лісового господарства і лісозаготівлі України та країн світу. Визначено особливості лісо-
вого господарства країни. Запропоновано методичний підхід до оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі в 
Україні та країнах світу, який базується на визначенні інтегрального, комплексного та часткових показників та скла-
дається з компонент: площа лісів, запаси деревостану, загальний обсяг вивезення деревини, обсяг вивезення ділової 
деревини, що дозволяє визначити шляхи нарощування лісових ресурсів в країні. Побудовано когнітивну карту дослід-
ження стану лісового господарства і лісозаготівлі в Україні та країнах світу, яка ґрунтується на структурно-логічних 
схемах аналізу ланок ланцюжка доданої вартості від вирощування до заготівлі лісових ресурсів, що дає можливість 
побудувати систему оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі  країни.
Ключові слова: лісове господарство, лісозаготівля, когнітивна карта, інтегральне оцінювання

Постановка проблеми. Лісове господарство, як 
особлива галузь народного господарства, набуло 
розвитку внаслідок використання природних лі-
сів і має свої особливості: 1) потреба у великих 
виробничих площах, які набагато перевищують 
потреби в площах інших галузей; 2) зв’язок про-
цесу праці з біологічними процесами росту і роз-
витку деревних рослин; 3) різноманітність лісової 
продукції і її корисності; 4) ліс у лісогосподар-
ському виробництві є предметом і засобом праці; 
5) сезонність проведення лісогосподарських ро-
біт; 6) лісогосподарське виробництво організову-
ється з урахуванням грунтово-кліматичних зон.

Особливостями лісового господарства є: се-
редовищеутворювальна роль лісу як компо-

ненту біосфери, здатність лісу до природного 
відновлення, велика тривалість виробничого 
циклу господарства, зональні відмінності лі-
сів, складність і динамічність взаємозв’язків 
між компонентами лісових екосистем, нерівно-
мірне розміщення лісів на території, комплек-
сне і екологічне використання лісових ресурсів 
у народному господарстві. Організація лісового 
господарства має своїм завданням забезпечу-
вати його ведення на засадах сталого розвит-
ку з урахуванням природних і економічних 
умов, цільового призначення, лісорослинних 
умов, породного складу лісів, а також функ-
цій, які вони виконують. Основними напряма-
ми розвитку лісового господарства є: захисний; 
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захисноексплуатаційний; експлуатаційно-про-
мисловий; промисловий [1].

Обсяги виробництва, кон’юнктура ринку про-
дукції лісового господарства, ціни та інші показ-
ники значною мірою залежать від стану світових 
лісових масивів, екологічної ситуації в окремих 
районах, а також від внутрішньодержавної лі-
сової політики країни щодо величини лісового 
фонду. Саме тому актуальним питанням є ви-
значення стану світового лісового господарства 
та лісозаготівлі при обґрунтуванні пріоритетних 
напрямів їх розвитку в Україні.

Проблемам формування світового лісового 
господарства, аналізу тенденцій, можливостей 
та загроз розвитку світового та вітчизняного 
ринку лісової продукції присвячено наукові пра-
ці зарубіжних та вітчизняних учених і практи-
ків, таких як: Д. Алдерман, С. Генсірук, М. Ни-
конов, К. Хассинен, В. Озеран, М. Фонеска та 
інших [2-6]. Заслуговують на увагу щорічні ана-
літичні звіти світового ринку лісових ресурсів 
Продовольчої та сільськогосподарської органі-
зації ООН (ФАО) та Європейської економічної 
комісії ООН (ЄЕК) [7–14].

Метою статті є оцінка стану і тенденцій розвит-
ку лісового господарства України та країн світу.

Виклад основного матеріалу. Досліджувати 
стан та тенденції розвитку світового лісового гос-
подарства та лісозаготівлі пропонується здійсню-
вати за даними Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН (ФАО) та Європейської 
економічної комісії ООН (ЄЕК) по 36 країнам сві-
ту [7–14].

Комплексне дослідження оцінки стану лісово-
го господарства та заготівлі необхідно проводи-
ти відповідно до наведеної на рис. 1 когнітивної 
карти.

Згідно з когнітивною картою (рис. 1) оцін-
ку стану лісового господарства й лісозаготівлі 
України та країн світу пропонується проводити 
за допомогою системи показників, що включає 
чотири компоненти і складається з інтегральних, 
комплексних і часткових показників (рис. 2).

Відповідно до рис. 2, оцінка стану лісового 
господарства й лісозаготівлі України та кра-
їн світу проводиться за допомогою ієрархічного 
принципу побудови відповідних узагальнюючих 
показників з врахуванням ентропії часткових 
показників. Узагальнення часткових показників 
у компоненти та інтегральний показник прово-
диться з урахуванням вагових коефіцієнтів роз-
рахованих на основі вибіркового стандартного 
відхилення [31–33].

За значенням інтегрального показника оцін-
ки стану лісового господарства й лісозаготівлі 
України та країн світу в 2015 р. розподілилися 
таким чином.

Як видно з рис. 3, за значенням інтегрального 
показника оцінки стану лісового господарства й 
лісозаготівлі в 2015 р. до країн з високим рівнем 
лісового господарства й лісозаготівлі було відне-
сено: Фінляндію – 0,6406 (1-е місце), Канаду – 
0,6313 (2-е місце), Швецію – 0,5280 (3-є місце), 
Латвію – 0,5197 (4-е місце), Естонію – 0,3577 
(5-е місце), а до держав з найнижчим рівнем: 
Китай – 0,0337 (36-е місце), Італію – 0,0561  

Ч/S S

SЛ/S

SЛSЛ/Ч

ДВ/SЛ

ДВДВ/ЧЧ

ДРДР/Ч

ДД/ДР

ДДДД/Ч

ДР/ДВ

Рис. 1 Когнітивна карта дослідження стану лісового господарства і лісозаготівлі в Україні та країнах світу,
де: Ч – чисельність населення в країні; Ч/S – щільність населення в країні; S

Л
/Ч – площа лісів у країні на одного жителя; 

ДВ/Ч – запаси деревостану в країні на одного жителя; ДР/Ч – обсяг вивезеної деревини на одного жителя;  
ДД/Ч– обсяг ділової деревини на одного жителя; S – площа територій країни; S

Л
 –у країні; ДВ – запаси деревостану 

в країні; ДР/ДВ – відношення обсягу вивезення деревини до запасів деревостану в лісах; ДД/ДР – питома вага ділової 
деревини у вивезеній деревині; S

Л
/S – показник лісистості території країни; ДР – загальний обсяг вивозу деревини;  

ДД – ділова деревина; ДВ/ S
Л – 

відношення
 
запасів деревостану в країні до площі лісів.
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Інтегральний показник оцінки стану 
лісового господарства й лісозаготівлі 
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Рис. 2. Система показників для інтегральної оцінки  
стану лісового господарства й лісозаготівлі в Україні та країнах світу

Рис. 3. Діаграма розподілу України та країн світу за значенням інтегрального показника оцінки  
стану лісового господарства й лісозаготівлі в 2015 р.
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(35-е місце), Грецію – 0,0601 (34-е місце), Нідер-
ланди – 0,0654 (33-е місце), Туреччину – 0,0746 
(32-е місце) та Україну – 0,0762 (31-е місце).

З використанням кластерного аналізу 
(k-середніх) у роботі було здійснено класифікацію 
країн світу, включаючи Україну, за значенням ін-
тегрального показника оцінки стану лісового гос-
подарства й лісозаготівлі. Виділено три кластери 
країн світу за інтегральною оцінкою стану лісо-
вого господарства й лісозаготівлі. Розподілення 
країн світу за кластерами представлено у табл. 1.

Таблиця 1
Розподіл України та країн світу  

за кластерами залежно від значень компонент 
інтегрального показника оцінки стану лісового 

господарства й лісозаготівлі в 2015 р.
1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер

Канада
Латвія

Фінляндія
Швеція

Австралія
Австрія
Бразилія
Естонія
Литва
Росія

Словаччина
Словенія

Чехія

Бельгія
Болгарія

Великобританія
Греція
Данія
Індія

Ірландія
Іспанія
Італія
Китай
Корея

Мексика
Нідерланди
Німеччина
Польща

Португалія
Румунія
США

Туреччина
Угорщина
Франція
Японія
Україна
Бельгія

Як видно з табл. 1, до першого кластеру було 
віднесено чотири країни світу: Канаду, Латвію, 
Фінляндію та Швецію (11,1% від загальної кіль-
кості досліджуваних країн світу). Ця група країн 
характеризується високим значенням компонент 
інтегрального показника оцінки стану лісового 
господарства й лісозаготівлі.

У другий кластер увійшли дев’ять країн сві-
ту: Австралія, Австрія, Бразилія, Естонія, Лит-
ва, Росія, Словаччина, Словенія та Чехія (25,0% 
від загальної кількості). Країни даної групи ха-
рактеризуються середнім значенням компонент 
інтегрального показника оцінки стану лісового 
господарства й лісозаготівлі.

До третього кластеру увійшли 23-и з дослі-
джуваних країн світу: Бельгія, Болгарія, Вели-
кобританія, Греція, Данія, Індія, Ірландія, Іспа-
нія, Італія, Китай, Корея, Мексика, Нідерланди, 
Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, 
Туреччина, Угорщина, Франція, Японія, Украї-
на та Бельгія (63,9% від загальної кількості). Ця 
група країн характеризується низькими значен-
нями компонент інтегрального показника оцінки 
стану лісового господарства й лісозаготівлі.

Дослідимо компоненти та часткові показники 
інтегрального показника оцінки стану лісового 

господарства й лісозаготівлі України та країн 
світу.

Розподіл України та країн світу за значенням 
компоненти «Площа лісів» інтегрального показ-
ника оцінки стану лісового господарства й лісо-
заготівлі в 2015 р. наведено на рис. 4.

З рис. 4 видно, що до групи країн з високим 
рівнем компоненти «Площа лісів» віднесено: Кана-
ду – 0,8797 (1-е місце), Росію –0,5929 (2-е місце), 
Фінляндію – 0,5436 (3-є місце), Австралію – 0,4425 
(4-е місце), Швеція – 0,4316 (5-е місце), а до гру-
пи країн з низьким рівнем даної компоненти: Ні-
дерланди – 0,0007 (36-е місце), Великобританію – 
0,0097 (35-е місце), Ірландію – 0,0113 (34-е місце), 
Данію – 0,0193 (33-е місце), Туреччину – 0,0253 
(32-е місце) та Україну – 0,0361 (31-е місце).

Розподіл України та країн світу за значен-
ням компоненти «Запас деревини» інтегрального 
показника оцінки стану лісового господарства й 
лісозаготівлі в 2015 р. наведено на рис. 5.

З рис. 5 видно, що високий рівень компоненти 
«Запас деревини» інтегрального показника оцін-
ки стану лісового господарства й лісозаготівлі 
в 2015 р. притаманний таким країнам: Канаді – 
0,8467 (1-е місце), Бразилії – 0,3877 (2-е місце), Ро-
сії – 0,3723 (3-є місце), Словенії – 0,3364 (4-е міс-
це), Естонії – 0,3338 (5-е місце), а низький рівень 
даної компоненти: Греції – 0,0080 (36-е місце), 
Португалії – 0,0146 (35-е місце), Мексиці – 0,0175 
(34-е місце), Індії – 0,0184 (33-е місце), Китаю – 
0,0257 (32-е місце) та Іспанії – 0,0275 (31-е місце).

Україна зі значенням компоненти «Запас дере-
вини» інтегрального показника оцінки стану лісо-
вого господарства й лісозаготівлі 0,1573 серед 36-ти 
досліджуваних країн світу зайняла 18-те місце.

На рис. 6 представлено розподіл України та 
країн світу за значенням компоненти «Загальне 
вивезення деревини» інтегрального показника 
оцінку стану лісового господарства й лісозаготів-
лі в 2015 р.

Як видно з рис. 6, до країн з високим рівнем 
компоненти «Загальне вивезення деревини» ін-
тегрального показника оцінку стану лісового 
господарства й лісозаготівлі в 2015 р. віднесено: 
Латвію – 0,7426 (1-е місце), Фінляндію – 0,7137 
(2-е місце), Швецію – 0,5974 (3-є місце), Індію – 
0,3968 (4-е місце), Естонію – 0,3906 (5-е місце), 
а до держав з низьким рівнем даної компонен-
ти: Китай – 0,0151 (36-е місце), Японію – 0,0165 
(35-е місце), Корею – 0,0171 (34-е місце), Італію – 
0,0244 (33-е місце), Грецію – 0,0401 (32-е місце) 
та Мексику – 0,0460 (31-е місце).

Україна зі значенням 0,0508 компоненти «За-
гальне вивезення деревини» інтегрального по-
казника оцінку стану лісового господарства й лі-
созаготівлі в 2015 р. серед 36-ти досліджуваних 
країн світу посіла 29-те місце.

Розподілу України та країн світу за значен-
ням компоненти «Вивезення ділової деревини» 
інтегрального показника оцінки стану лісового 
господарства й лісозаготівлі у 2015 р. наведено 
на рис. 7.

Як видно з рис. 7, до країн з високим рівнем 
компоненти «Вивезення ділової деревини» інте-
грального показника оцінки стану лісового гос-
подарства й лісозаготівлі у 2015 р. віднесено: 
Фінляндію – 0,9834 (1-е місце), Швецію – 0,8338 
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Рис. 4. Діаграма розподілу України та країн світу за значенням компоненти «Площа лісів»  
інтегрального показника оцінки стану лісового господарства й лісозаготівлі в 2015 р.

Рис. 5. Діаграма розподілу України та країн світу за значенням компоненти «Запас деревини»  
інтегрального показника оцінки стану лісового господарства й лісозаготівлі в 2015 р.
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Рис. 6. Діаграма розподілу України та країн світу за значенням компоненти «Загальне вивезення деревини» 
інтегрального показника оцінку стану лісового господарства й лісозаготівлі в 2015 р.

Рис. 7. Діаграма розподілу України та країн світу за значенням компоненти «Вивезення ділової деревини» 
інтегрального показника оцінки стану лісового господарства й лісозаготівлі у 2015 р.
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(2-е місце), Латвію – 0,7250 (3-є місце), Канаду – 
0,5661 (4-е місце), Естонію – 0,4291 (5-е місце), 
а до держав з низьким рівнем даної компонен-
ти: Індію – 0,0039 (36-е місце), Італію – 0,0380 
(35-е місце), Китай – 0,0455 (34-е місце), Данію – 
0,0780 (33-е місце), Україну – 0,0793 (32-е місце) 
та Грецію – 0,0863 (31-е місце).

На рис. 8 представлено ранги впливу част-
кових показників та компонент на рівень інте-
грального показника оцінки стану лісового гос-
подарства й лісозаготівлі України та країн світу 
з урахуванням ієрархії розрахованих вагових 
коефіцієнтів.

Висновки. Запропоновано методичний підхід 
до оцінки стану лісового господарства і лісозаго-
тівлі України та країн світу, який складається  
з компонент: площа лісів, запаси деревостану, 
загальний обсяг вивезення деревини, обсяг виве-
зення ділової деревини та включає інтегральний, 
комплексні та часткові показники.

Розрахунки стану лісового господарства і лі-
созаготівлі України засвідчили про таке: за інте-

Рис. 8. Вплив часткових показників та компонент на рівень інтегральної оцінки  
стану лісового господарства й лісозаготівлі України та країн світу у 2015 р.
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гральним показником оцінки стану лісового гос-
подарства і лісозаготівлі Україна (0,0762) посіла 
31-ше місце. Кластерний аналіз засвідчив, що 
Україна за компонентами інтегрального показни-
ка увійшла до групи країн з низьким рівнем лі-
сового господарства та лісозаготівлі; за комплек-
сною оцінкою компоненти «Площа лісів» (0,0361) 
Україна зайняла 31-ше місце; за комплексною 
оцінкою компоненти «Запаси деревини» (0,1573) 
Україна посіла 18-те місце; за комплексною оцін-
кою компоненти «Загальне вивезення деревини» 
(0,0508) Україна зайняла 29-те місце; за комп-
лексною оцінкою компоненти «Вивезення ділової 
деревини» (0,0793) Україна посіла 32-ге місце.

На рівень інтегрального показника оцінки ста-
ну лісового господарства й лісозаготівлі України 
та країн світу оказує найбільший вплив компо-
нента «Загальне вивезення деревини», а серед 
часткових показників такі: площа лісів в країні 
на одного жителя, вивезення ділової деревини на 
одного жителя та загальне вивезення деревини 
на одного жителя.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЛЕСОЗАГОТОВКИ УКРАИНЫ И СТРАН МИРА

Аннотация
Целью статьи является оценка состояния лесного хозяйства и лесозаготовки Украины и стран мира. Определены осо-
бенности лесного хозяйства страны. Предложен методический подход к оценке состояния лесного хозяйства и лесоза-
готовки в Украине и странах мира, основанный на определении интегрального, комплексного и частных показателей 
и состоит из компонентов: площадь лесов, запасы древостоя, общий объем вывоза древесины, объем вывоза деловой 
древесины, позволяет определить пути наращивания лесных ресурсов в стране. Построено когнитивную карту ис-
следования состояния лесного хозяйства и лесозаготовки в Украине и странах мира, которая основана на структурно-
логических схемах анализа звеньев цепочки добавленной стоимости от выращивания до заготовки лесных ресурсов, 
что позволяет построить систему оценки состояния лесного хозяйства и лесозаготовки страны.
Ключевые слова: лесное хозяйство, лесозаготовка, когнитивная карта, интегральное оценки
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STATE AND TRENDS OF FORESTRY AND FORESTRY DEVELOPMENT  
IN UKRAINE AND THE WORLD

Summary
The purpose of the article is to assess the state of forestry and logging in Ukraine and the countries of the world. 
The features of the country's forestry are determined. A methodological approach to assessing the state of forestry and 
logging in Ukraine and the countries of the world is proposed, based on the determination of integral, integrated and 
private indicators and consists of the following components: forest area, growing stocks, total volume of timber exported, 
volume of exported commercial wood, allows to determine the ways of building up forest resources in the country. 
A cognitive map of the study of the state of forestry and logging in Ukraine and the countries of the world is built, which 
is based on structural logical diagrams of the analysis of the links of the value chain from growing to harvesting forest 
resources, which allows us to build a system for assessing the state of forestry and logging of the country.
Key words: forestry, logging, cognitive map, integrated assessment.
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СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ:  
ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ

 
У статті підкреслено, що нова регіональна політика України (на засадах парадигму нового регіоналізму) почала фор-
муватися після здобуття нею незалежності. З’ясовано, що у її становленні різні автори виділяють, у залежності від 
критеріїв, по 3-6 етапів. Автором запропоновано взяти за основу критерій інституційного забезпечення цієї політики.  
З опорою на нього виділено п’ять етапів. Показано, що сучасний етап політики пов’язаний з практичною реалізацією, 
згідно Закону України «Про засади державної регіональної політики» та в контексті реформи децентралізації й ім-
плементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, що 
створює передумови для переходу до наступного (шостого) етапу.
Ключові слова: парадигма нового регіоналізму, нова регіональна політика України, критерій періодизації, інституцій-
не забезпечення, інститут, інституція.

 
 
Постановка проблеми. До розпаду СРСР по 

відношенню до території України проводилася 
регіональна політика, яка мала на меті якомога 
сильніше пристебнути її до імперської колісниці 
через КДБістський і партійний примус, тотальну 
русифікацію, викачку природних ресурсів, спе-
ціалізацію на еконебезпечних видах діяльності, 
незавершеність виробничих циклів тощо. Регіо-
нальна політика в інтересах Української держа-
ви почала формуватися тільки після здобуття 
нею незалежності. В її основу було покладено 
парадигму нового регіоналізму, яку в розвинених 
країнах взяли на озброєння з кінця 1980-х рр. 
Від парадигми старого регіоналізму вона прин-
ципово відрізняється тим, що головний акцент 
робиться не на пряму державну підтримку від-
сталих регіонів і територій, а на активізацію їх 
ендогенного потенціалу та підвищення конкурен-
тоспроможності, передусім міжнародної. Фактич-
но Україна з перших років незалежності взяла 
курс на становлення нової регіональної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У становленні цієї політики в Україні Н. Абрам-
чук [1], М. Долішній [2], М. Кизим та ін. [3], 
С. Куйбіда [4], А. Маєв [5], С. Пухир [6], С. Ро-
манюк [7], С. Шульц [8] та інші автори виділя-
ють по 3-6 етапів, причому з різними часови-
ми рамками. Цікаво, що вони далеко не завжди 
співпадають з етапами становлення та розвитку 
економіки незалежної України. Пояснюється це 
тим, шо при періодизації нової регіональної полі-
тики беруться до уваги ще й інститути (офіційні 
та неофіційні «правила гри» – закони і норми й 
процедури з їх виконання) та інституції (органі-
зації – «гравці» за цими правилами), які в сукуп-
ності формують її інституційні засади.

Постановка завдання. Виходячи з наведено-
го, виокремимо основні етапи становлення нової 
регіональної політики в Україні та дамо оцінку 
особливостей її інституційного, передусім зако-
нодавчого, забезпечення на кожному з етапів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ми вважаємо, що існують об’єктивні підстави 
для того, щоб виділяти (на основі критерія інсти-
туційного забезпечення) п’ять етапів становлен-
ня нової регіональної політики в Україні.

Перший етап (1991–2001 рр.) цієї політики 
бере відлік зі створення Міністерства економіки 
України (Мінекономіки), положення про яке було 
затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України (КМУ) від 20.11.1991 № 322. Цим поло-
женням одним із головних завдань Мінекономіки 
було визначено надання організаційно-методич-
ної допомоги Раді Міністрів Кримської АРСР та 
обл (міськ)- виконкомам у питаннях індикативно-
го планування, переходу до ринкових відносин, 
ціноутворення тощо.

Загалом цей період характеризувався тим, що 
Україна вирішувала непрості проблеми форму-
вання інститутів державної і регіональної влади, 
місцевого самоврядування та «гасіння пожеж», 
пов’язаних зі спонтанним, науково необгрунто-
ваним переходом до ринкової моделі господарю-
вання, зокрема такі, як розвал промисловості, 
масове безробіття тощо. В цей період держав-
на підтримка відсталих регіонів зводилася пе-
реважно до створення вільних економічних зон 
(ВЕЗ), що мали пільговий режим оподаткуван-
ня і загалом економічної діяльності, та введен-
ня спеціального режиму інвестиційної діяльнос-
ті на територіях пріоритетного розвитку (ТПР). 
Всього, починаючи з 1992 р., законодавчо було 
затверджено формування 11 ВЕЗ, а до ТПР від-
несено більше як 90 адміністративних районів 
і міст (включаючи й Чорнобильську зону), що 
охоплювали 10% території країни [5, с. 172–173].

Великі надії в цей період покладалися на впро-
вадження в практику регіонального управлін-
ня програмно-цільового методу. Для цього КМУ 
була прийнята низка постанов щодо розробки 
проектів державних програм соціально-еконо-
мічного розвитку, а саме: Карпатського регіону 
(від 24.05.1993 № 368), Полісся (від 27.04.1994 
№ 252), Поділля (від 12.04.1995 № 279), Україн-
ського Причорномор’я (від 05.05.1995 № 324) та 
Придніпровського регіону (від 17.10.1995 № 838). 
Крім того, КМУ 15 січня 1997 р. були прийня-
ті постанови «Про заходи щодо реалізації Про-
грами соціально-економічного розвитку Донбасу 
на 1998–2000 роки» (№ 1398) та «Про Держав-
ну програму соціально-економічного розвит-
ку м. Києва на період до 2010 року» (№ 1409). 
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Проте більшість із намічених програм, їх підпро-
грам і проектів через відсутність фінансування 
й правильної організації роботи з їх реалізації 
залишилися на папері.

У 1994–1995 рр. різко загострилися пробле-
ми інтеграції регіонів, зокрема Криму, в межах 
єдиної соборної Української держави. Тому цен-
тральна влада вимушена була відмінити Кон-
ституцію Криму, яка проголошувала його суве-
ренітет і право на приєднання до РФ. Це було 
законодавчо підтверджено в Конституції Украї-
ни 1996 р., де в розділі X зазначено, що АР Крим 
є невід’ємною складовою частиною України 
і може вирішувати питання, віднесені до її ві-
дання, тільки в межах визначених повноважень. 
Загалом прийняття Конституції мало принципо-
ве значення для сфери регіональної політики, 
оскільки в ній було визначено засади територі-
ального устрою держави (на засадах єдності та 
цілісності країни), підкреслено необхідність по-
єднання принципів централізації та децентра-
лізації в системі державного управління та пе-
редбачено підвищення ролі органів регіональної 
влади й місцевого самоврядування в забезпе-
ченні соціально-економічного розвитку регіонів 
(розділ IX), що було закріплено в Законі Украї-
ни «Про місцеві адміністрації» від 09.04.1999 
№ 586-XIV. Однак у самій Конституції прямо не 
сказано про важливість регіональної політики як 
складової загальнодержавної політики.

Радикально в цьому відношенні ситуація по-
чала змінюватися тільки наприкінці 1990-х рр., 
коли багаті напрацювання львівської, київської та 
інших наукових шкіл регіональної економіки і ре-
гіональної політики були покладені в основу про-
екту Закону України «Про Концепцію державної 
регіональної економічної політики». Проект роз-
глядався у вересні 1999 р., але не був остаточно 
прийнятий. Однак це дало поштовх Мінекономі-
ки значно активізувати свою діяльність у сфері 
регіональної політики, зокрема в плані переходу 
на засади парадигми нового регіоналізму. Значну 
допомогу в цьому уряду України у 2000 р. на-
дав ЄС в межах реалізації міжнародного проек-
ту LARGIS, що нащо надало Концепції європей-
ських підходів до регіональної політики [6, с. 19]. 
Особлива увага була приділена гармонізації зако-
нодавства України і ЄС у сфері регіональної полі-
тики та реалізації заходів із подолання асиметрії 
в рівнях розвитку регіонів на засадах парадигми 
нового регіоналізму. Цьому сприяло й прийняття 
Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного та соціально-
го розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III, 
яким унормовувалася розробка прогнозних і про-
грамних документів соціально-економічного роз-
витку регіонів різного рівня.

Другий етап (2001–2005 рр.) бере початок 
з 25 травня 2001 р., коли указом Президента 
№ 341/2001 була затверджена Концепція дер-
жавної регіональної політики. Її головною ме-
тою визначено «створення умов для динамічного, 
збалансованого соціально-економічного розвитку 
України та її регіонів, підвищення рівня життя 
населення, забезпечення додержання гарантова-
них державою соціальних стандартів для кож-
ного її громадянина незалежно від місця прожи-

вання, а також поглиблення процесів ринкової 
трансформації на основі підвищення ефективнос-
ті використання потенціалу регіонів, підвищення 
дійовості управлінських рішень, удосконалення 
роботи органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування» [9].

Концепція мала реалізовуватися в два етапи. 
На першому етапі (2001–2003 рр.) передбачалося 
зміцнити інституційні передумови (законодавчу 
базу, агенції регіонального розвитку тощо) для 
проведення нової регіональної політики, а на дру-
гому (з 2003 р.) – забезпечити її виконання згідно 
визначених стратегічних напрямів. З цією метою 
Мінекономіки, яке Указом Президента України 
від 21.08.2001 № 724/2001 було перейменовано на 
Міністерство економіки та з питань європейської 
інтеграції України (Мінекономіки та євроінтегра-
ції), своїм наказом від 29.07.2002 № 224 затвер-
дило Методичні рекомендації щодо формування 
регіональних стратегій розвитку. Проте, заради 
об’єктивності, варто підкреслити, що абсолютна 
більшість положень Концепції на практиці так 
і не була реалізована.

Подоланню негативних наслідків надмірної 
концентрації населення і виробництва у великих 
містах, а також активізації розвитку більшості 
середніх і малих міст, селищ та сіл (у контекс-
ті раціонального використання території кра-
їни) мало сприяти прийняття Закону України 
«Про Генеральну схему планування території 
України» від 07.02.2002 № 3095-III. Однак від-
чутного регуляторного впливу на процес поля-
ризації економічного простору країни прийняття 
цього закону не мало.

Реалізації цілей нової регіональної політи-
ки до певної міри мало сприяти прийняття За-
кону України «Про державні цільові програми» 
від 18.03.2004 № 1621-IV, який визначав засади 
розроблення, затвердження та виконання дер-
жавних цільових програм не тільки окремих 
галузей економіки, а й адміністративно-тери-
торіальних одиниць, причому з використанням 
коштів державного бюджету України. На осно-
ві закону була, зокрема, розроблена Програма 
комплексного соціально-економічного розвитку 
м. Одеси на 2005–2015 роки, затверджена поста-
новою КМУ від 30.11.2004 № 1604. Однак якихось 
масштабних регіональних програм після прий-
няття цього закону так і не було розроблено. 
Все вказувало на те, що необхідним стало прий-
няття такого закону, який би, згідно парадигми 
нового регіоналізму, «струхнув» регіони до роз-
витку і насамперед – саморозвитку. Цьому дея-
кою мірою сприяв перехід, за Законом України 
від 08.12.2004 № 2222-ІV, до Конституції України 
з парламентсько-президентською формою прав-
ління, який давав підстави для передачі частини 
прав і повноважень із питань регіонального роз-
витку від Мінекономіки та євроінтеграції (яко-
му Указом Президента України від 20.04.2005 
№ 677–2005 було повернуто попередню назву – 
Мінекономіки) до регіонів.

Третій етап (2005–2010 рр.) цілком законо-
мірно пов’язаний із прийняттям Закону Украї-
ни «Про стимулювання розвитку регіонів» від 
08.09.2005 № 2850-IV. Це перший законодавчий 
акт, в якому чітко виписано існуючі проблеми 
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соціально-економічного розвитку регіонів і за-
пропоновано рецепти їх розв’язання на засадах 
парадигми нового регіоналізму. І це знайшло 
підтвердження в Державній стратегії регіо-
нального розвитку до 2015 року, розробленій на 
його основі і затвердженій постановою КМУ від 
21.07.2006 № 1001. Стратегія містить вказівку на 
те, що «державна регіональна політика має бути 
спрямована на створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності регіонів як основи їх-
нього динамічного розвитку та усунення значних 
міжрегіональних диспропорцій». Постанова КМУ 
№ 1001 також передбачала розробку і реалізацію 
регіональних стратегій і програм розвитку. Ме-
тодичні рекомендації щодо порядку розроблення 
регіональних цільових програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання було затверджено на-
казом Мінекономіки від 04.12.2006 № 367.

У 2007 р. центральним органом виконавчої 
влади, відповідальним за реалізацію Державної 
та регіональних стратегій і програм розвитку, 
а фактично – нової регіональної політики, було 
визначено Міністерства регіонального розвит-
ку та будівництва України (Мінрегіонбуд), хоча 
чітко функції між ним та Мінекономіки у цій 
важливій сфері так і не були розділені. Водночас 
постановою КМУ від 23.05.2007 № 751 Мінрегіон-
буд було визначено головним координатором По-
рядку підготовки, укладення та виконання угоди 
щодо регіонального розвитку і відповідної типової 
угоди. На жаль, практичне застосування цього ін-
струменту нової регіональної політики в Україні 
на третьому етапі не стало масовим. Було укла-
дено тільки дві угоди: між КМУ і Донецькою об-
ласною радою (на період 2007–2011 рр.) та між 
КМУ і Львівською облрадою (2009–2013 рр.). Інші 
аналогічні угоди – між КМУ і Волинською (2010–
2014 рр.), Вінницькою (2010–2015 рр.), Івано- 
Франківською (2011–2015 рр.) та Херсонською 
(2010–2013 рр.) облрадами – були укладені вже 
на наступному (четвертому) етапі формування 
нової регіональної політики [10, с. 10–11].

На початку 2008 р. Мінрегіонбудом було пре-
зентовано проект нової Концепції державної ре-
гіональної політики, що повинна була дати від-
повідь на виклики, які постали перед Україною 
(із врахуванням досвіду європейських країн, на-
бутого на основі документів Ради Європи, Кон-
гресу місцевих і регіональних влад Європи, ін-
ших європейських організацій). У тому ж році 
за участю Німецького бюро технічного співробіт-
ництва «GTZ» було підготовлено проект Закону 
України «Про засади державної регіональної по-
літики» [6, с. 21]. Однак ні концепція, ні закон не 
були законодавчо закріплені, що було пов’язано 
з політичною нестабільністю в країні та світовою 
фінансово-економічною кризою 2008–2009 рр.

Четвертий етап (2010–2014 рр.) ми 
пов’язуємо з періодом президентства В. Януко-
вича, який загалом характеризувався тенден-
цією до централізації публічної влади в Укра-
їні. Щоправда, на самому початку цього етапу 
це не мало суттєвого впливу на систему нової 
регіональної політики, яка все ще знаходилася 
на початковій стадії формування. Для зміцнення 
інституційних засад цієї політики було прийня-
то Закон України «Про затвердження Порядку 

здійснення моніторингу соціально-економічних 
показників розвитку регіонів, районів та міст 
обласного, республіканського в Автономній рес-
публіці Крим значення для визнання територій 
депресивними» від 02.03.2010 № 235. Згідно за-
кону, регіон може бути визнано депресивним, 
якщо протягом останніх п’яти років середній по-
казник обсягу валового регіонального продукту 
(до 2004 р. – обсягу валової доданої вартості) 
на одну особу у фактичних цінах є найнижчим 
у сукупності всіх регіонів.

Указом Президента від 09.04.2010 № 533/2010 
з метою забезпечення більш ефективної взаємо-
дії центральних і регіональних органів влади та 
місцевого самоврядування, зокрема й для підви-
щення результативності реалізації державної ре-
гіональної політики, створено Раду регіонів. Од-
нак її діяльність, як консультаційно-дорадчого 
органу при Президентові України, виявилася не-
ефективною, тому у 2014 р. вона була ліквідована.

У зв’язку з тим, що в жовтні 2010 р. Консти-
туційний суд відновив дію Конституції України 
1996 р., чим забезпечив повернення президент-
сько-парламентської форми правління та від-
новлення жорсткої вертикалі виконавчої влади, 
становлення нової регіональної політики в кра-
їні загальмувалося, а проблеми територіального 
розвитку ще більше загострювалися, особливо 
малих міст та сіл і селищ у зоні їхнього впли-
ву. Тому постановою КМУ від 29.11.2010 № 1090 
була затверджена Державна цільова програма 
підтримки соціально-економічного розвитку ма-
лих міст на 2011–2015 роки.

Указом Президента України від 09.12.2010 
№ 1085/2010 Мінекономіки було перейменовано 
на Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України (Мінекономрозвитку), а на базі Мінрегі-
онбуду та Міністерства з питань житлово-кому-
нального господарства було утворено Міністер-
ство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
(Мінрегіон). Як правонаступник Мінрегіонбуду, 
воно продовжувало опікувалося питаннями но-
вої регіональної політики України, але переваж-
но з відомчих позицій, тому Указом Президента 
України від 31.05.2011 № 634 центральним ор-
ганом виконавчої влади, відповідальним за роз-
робку і реалізацію цієї політики, було визначено 
Мінекономрозвитку.

Вирішенню регіональних проблем місцевого 
рівня певною мірою посприяв Указ Президента 
України «Про заходи щодо забезпечення здій-
снення місцевими державними адміністраціями 
виконавчої влади на відповідній території» від 
24.05.2013 № 307/2013, який, однак, був відміне-
ний з приходом на президентську посаду П. По-
рошенка і настанням сучасного етапу регіональ-
ної політики.

П’ятий етап (з 2014 р. і дотепер) пов’язується 
з практичною реалізацією в Україні нової регіо-
нальної політики в контексті реформи децентра-
лізації та імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС (шляхом упровадження європей-
ських принципів регіональної політики в рамках 
моделі «Європа через регіони»). Це стало можли-
вим завдяки прийняттю низки нормативно-пра-
вових актів, хоча невирішеною досі залишається 
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проблема прийняття нової концепції регіональної 
політики України [1].

Важливим кроком до інституційного забезпе-
чення нової регіональної політики стало віднов-
лення з 22 лютого 2014 р. дії Конституції Украї-
ни в редакції 2004 р., яка забезпечує перехід до 
парламентсько-президентської форми правління 
та передбачає подальшу децентралізацію вла-
ди з розширенням прав і повноважень регіонів. 
За цим кроком пішли наступні. Так, 6 серпня 
2014 р. КМУ своєю постановою (під № 385) затвер-
див Державну стратегію регіонального розвитку 
на період до 2020 року (ДСРР-2020), а наприкінці 
2014 р. Верховна Рада внесла зміни до Бюджетно-
го кодексу, зокрема до статті 241 про Державний 
фонд регіонального розвитку. Зауважимо, що цей 
фонд створено з метою фінансування проектів ре-
гіонального розвитку на конкурсній основі відпо-
відно до регіональних стратегій розвитку.

На початку 2015 р. Верховна Рада ухвали-
ла Закон України «Про засади державної регі-
ональної політики» (від 5 лютого № 156-VIII), 
прийняття якого передбачено порядком денним 
асоціації України з ЄС. У Законі визначено мету, 
основні принципи та пріоритети державної регі-
ональної політики, документи, що її визначають, 
а також повноваження основних суб’єктів та 
основи фінансового забезпечення й моніторингу 
реалізації. Серед важливих новацій Закону по-
ложення про участь неурядових організацій – 
Агенцій регіонального розвитку – у розробці 
та реалізації державної регіональної політики, 
а також про джерела фінансування конкретних 
проектів, зокрема за рахунок Державного фон-
ду регіонального розвитку. Порядок підготовки, 
оцінки та відбору проектів регіонального розвит-
ку у 2015 р. та, починаючи з 2016 р., КМУ затвер-
див постановами від 18.03.2015 № 195 та № 196.

З метою напрацювання оптимальної моделі 
децентралізації управління регіональним розви-
тком та вирішення нагальних проблем життєза-
безпечення регіонів Указом Президента України 
від 21.04.2015 № 224/2015 (відповідно до пунк-
ту 28 частини першої ст. 106 Конституції Украї-
ни) утворена Рада регіонів, а постановою КМУ 
від 16.09.2015 № 714 (відповідно до ст. 18 Зако-
ну України «Про засади державної регіональної 
політики») утворено Міжвідомчу координаційну 
комісію з питань регіонального розвитку.

7 жовтня 2015 р. КМУ постановою № 821 за-
твердив план заходів на 2015–2017 рр. з реалі-
зації ДСРР-2020, а 11 лютого 2016 р. постановою 
№ 258 – Типове положення про агенцію регіо-
нального розвитку як неприбуткові небюджетні 
установи, що мають співпрацювати з місцевою та 
центральною владою при розробці стратегій, про-
ектів і програм регіонального розвитку територій 
та забезпечувати ефективну співпрацю влади, 
бізнесу і громадськості на регіональному рівні. 
Ще однією постановою КМУ – «Деякі питання 
удосконалення системи моніторингу та оцінки ре-
зультативності реалізації державної регіональ-
ної політики» від 20.12.2017 1029–2017п – визна-
чено порядок і методику проведення розрахунку 
Мінрегіоном індексів конкурентоспроможності 
регіонів та регіонального людського розвитку. 
Цією ж постановою встановлено, що Мінрегіон 

проводитиме моніторинг та оцінку результатив-
ності реалізації ДСРР-2020 із залученням все-
українських асоціацій органів місцевого само-
врядування, громадських об’єднань і наукових 
установ. А постановою КМУ «Деякі питання ре-
алізації у 2018–2020 роках Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року» 
від 12.09.2018 № 733 уточнено перелік і зміст від-
повідних заходів.

Таким чином, затверджені нормативні доку-
менти щодо розробки та проведення моніторингу 
результатів виконання ДСРР-2020 інституційно 
упорядковують процес стратегічного планування 
розвитку регіонів в Україні.

Додаткові імпульси для інституційного, зо-
крема законодавчого, забезпечення реаліза-
ції нової регіональної політики в Україні надав 
Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо 
проведення реформ і зміцнення держави» від 
08.11.2019 № 837/2019, за яким КМУ до 31 груд-
ня 2019 р. повинен підготувати нову редакцію 
закону «Про стимулювання розвитку регіонів», 
а Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 
ц. р. має надати пропозиції щодо змін у Консти-
туції України в частині децентралізації влади, 
в т. ч. на рівні регіонів.

Для проведення нової регіональної політики 
в умовах децентралізації дуже важливо визна-
читися з відповідальними інституціями та забез-
печити належну координацію їхньої діяльності. 
Головним провідником і координатором цієї по-
літики має й надалі залишатися Мінрегіон, який 
з 29 серпня 2019 р. перейменовано в Міністерство 
розвитку громад і територій України. Важливо, 
щоб ця координація відбувалася на наукових за-
садах, розробка яких має «замикатися» на Ін-
ституті регіональних досліджень НАН України 
у Львові [11, с. 91]. Окремі напрями цієї політики 
слід погоджувати з такими інституціями, як Рада 
з питань регіонального розвитку та місцевого са-
моврядування, Міжвідомча координаційна комісія 
з питань регіонального розвитку та Офіс реформ 
(постійний консультативно-дорадчий орган КМУ).

Важливу роль в реалізації нової регіональної 
політики в Україні й надалі відіграватимуть між-
народні організації, зокрема ООН та Європейська 
комісія, уряди США, Канади, Швейцарії, Швеції, 
Німеччини й інших країн та міжнародні фінансо-
ві інституції (ЄБРР, СБ, ЄІБ), які надають гранти 
та технічну допомогу на визначені цілі.

Висновки з проведеного дослідження. Нова 
регіональна політика України (на засадах пара-
дигму нового регіоналізму) почала формуватися 
після здобуття нею незалежності. У її становлен-
ні різні автори виділяють по 3-6 етапів, що за-
лежить від критеріїв періодизації. Якщо взяти 
за основу критерій інституційного забезпечення 
цієї політики, то слід виділяти п’ять етапів, які 
пов’язані: перший (1991–2001 рр.) – зі становлен-
ням інститутів державної і регіональної влади та 
ринкової економіки, створенням вільних еконо-
мічних зон, упровадженням програмно-цільо-
вого методу управління регіонами, згуртування 
українських регіонів на конституційних засадах; 
другий (2001–2005 рр.) – із затвердженням та 
реалізацією Концепція державної регіональної 
політики; третій (2005–2010 рр.) – із прийняттям 
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Закону України «Про стимулювання розвит-
ку регіонів», який знайшов конкретний вираз 
у Державній стратегії регіонального розвитку 
до 2015 року; четвертий (2010–2014 рр.) – з цен-
тралізацією публічної влади в Україні та зако-
нодавчим затвердженням порядку здійснення 
моніторингу соціально-економічних показників 
розвитку регіонів і територій; п’ятий (з 2014 р. 
і дотепер) – з практичною реалізацією, згідно 
Закону України «Про засади державної регіо-
нальної політики» та в контексті реформи децен-
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ:  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РАМОК

 
Аннотация
В статье подчеркивается, что новая региональная политика Украины (на основе парадигму нового регионализма) 
начала формироваться после обретения ею независимости. Установлено, что в ее становлении разные авторы вы-
деляют, в зависимости от критериев, по 3-6 этапов. Автором предложено взять за основу критерий институциональ-
ного обес печения этой политики. С опорой на него выделено пять этапов. Показано, что современный этап политики 
связан с практической реализацией, согласно Закону Украины «Об основах государственной региональной политики» 
и в контексте реформы децентрализации и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Госу-
дарственной стратегии регионального развития до 2020 года, создает предпосылкой вы для перехода к следующему 
(шестого) этапа.
Ключевые слова: парадигма нового регионализма, новая региональная политика Украины, критерий периодизации, 
институциональное обеспечение, ин-ститут, институция.

 

тралізації й імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, Державної стратегії регіо-
нального розвитку до 2020 року.

Перспективи подальших досліджень у визна-
ченому напрямку ми пов’язуємо із завершенням 
реформи децентралізації, яка включає й адміні-
стративно-територіальну реформу, зокрема ви-
окремлення округів, що може внести кардиналь-
ні зміни в інституційні засади нової регіональної 
політики України й означатиме перехід до на-
ступного (шостого) етапу її формування.
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MAIN STAGES AND INSTITUTIONAL BACKGROUND

 
Summary
The article underlines that Ukraine's new regional policy (based on the paradigm of new regionalism) began to emerge 
after independence. It is found that in its formation different authors distinguish, depending on the criteria, in 3-6 stages. 
The author proposes to take as a basis the criterion of institutional support of this policy. It is based on five steps. It is 
shown that the current stage of policy is related to practical implementation, in accordance with the Law of Ukraine 
"On the principles of state regional policy" and in the context of the reform of decentralization and implementation of 
the Association Agreement between Ukraine and the EU, the State Strategy for Regional Development until 2020, which 
creates the preconditions for moving on to the next (sixth) stage.
Key words: paradigm of new regionalism, new regional policy of Ukraine, periodization criterion, institutional support, 
institute, institution.
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ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ,  
ЯК ПОХІДНА ПОТРЕБ ОЛІГАРХІЧНОГО РЕЖИМУ –  

СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

Здійснено аналіз етапів формування та розвитку існуючого політичного режиму в Україні. Розглянуто вплив політичної 
системи влади в державі на перебіг процесів в національній економіці. Через призму результатів економічного розвитку 
держави дано характеристику позитивних та негативних сторін українського варіанту олігархічного режиму. Виділено 
основні нагальні проблеми для національної економіки, які спричинені олігархічним режимом. Зокрема, найгострішою 
проблемою в державному управлінні України є безкарне розграбування ресурсів банківської системи. Вагомою пробле-
мою державних фінансів є уникнення олігархічними корпораціями належного оподаткування, наслідком чого є значний 
бюджетний дефіцит. За останні 28 років з України на офшорні рахунки виведено понад 150 мільярдів доларів США. 
Особлива увага в дослідженні відведена перспективам та шляхам демократизації політичного та економічного процесів 
в державі з метою впровадження значного прискорення темпів економічного зростання, проведення детінізації наці-
онального господарства й на цій основі забезпечення суттєвого покращення добробуту пересічних громадян України. 
Ключові слова:  політичний режим, олігархія, тіньова економіка, банківська система, оподаткування, економічне зрос-
тання, добробут громадян. 

Постановка проблеми. Впродовж останніх 
30 років керівництво України постійно обіцяє 
громадянам здійснити докорінні реформи, які по-
кращать життя пересічних українців. Натомість 
станом на вересень 2019 року за показником ку-
півельної спроможності Україна займає останнє 
місце серед европейських країн, поступившись 
навіть Молдові.

Існуючий стан справ актуалізує питання 
реальної демократизації правлячого режиму 

в Україні та припинення діяльності схем грабун-
ку українського народу.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). В економічній сфері здійснити оцінку ре-
зультативності правлячого режиму в Україні та 
запропонувати механізми усунення найбільших 
проблем в життєдіяльності держави.

Виклад основного матеріалу. Економічна сис-
тема держави є продовженням політичного ре-
жиму, який керує суспільством. Відповідно, щоб 

Покоління відходить й покоління прихо-
дить, а земля віковічно стоїть! 

Що було, воно й буде, і що робилося, буде ро-
битись воно,— і немає нічого нового під сонцем!

Книга Еклезіастова
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здійснити характеристику економічної системи 
сучасної України, доцільно спочатку розглянути 
суть політичного режиму, який керує розвитком 
держави та національного господарства. А саме – 
олігархію українського зразка.

Олігархія – це форма владарювання, тип по-
літичного режиму, про який писали ще давньо-
грецькі філософи Платон та Арістотель. Так само 
як мон(о)-архія – влада одного, полі-архія – влада 
багатьох (форма роззосередженого правління, що 
забезпечує панування принципів плюралістичної 
демократії), оліг(о)-архія – це влада кількох, не-
багатьох. В усіх цих термінах присутнє вказуван-
ня на кількість володарів (один, багато, декілька) 
та слово володарювання (старогрецьке arсhein). 
Це означає, що без політичного панування олі-
гархів не буває. Тому не слід їх плутати з бага-
тими підприємцями (наприклад, Білом Гейтсом) 
чи просто успішними та популярними людьми [1].

Характеризуючи суть олігархії, Арістотель 
наголошував, що при оцінці політичного режиму 
не слід акцентувати увагу на кількості прави-
телів, бо не це головне. Найважливішим у про-
тиставленні олігархії (яка була правлінням не-
багатьох багатих) демократії (яка допускала до 
правління багатьох не надто заможних) він за-
значав, що у цих двох випадках до влади ви-
суваються дві різні вимоги. За олігархії мета 
державного правління – служіння благу всіх 
підміняється правом володарів великої власності 
правити суспільством. У цьому плані й Платон, 
і Арістотель протиставляють олігархію аристо-
кратії – правлінню небагатьох в інтересах усіх – 
та ставлять її нижче демократії, оскільки демо-
кратія (за винятком її крайніх форм), при всіх 
недоліках, більше піддається регулюванню.

У працях Платона та Арістотеля олігархію 
віднесено до різновидів неправильної, беззакон-
ної влади, що здійснюється в інтересах правите-
лів, а не всього народу. Це й не дивно, бо прав-
лінню олігархів у грецьких полісах переважно 
були притаманні свавілля, жорстокість та егоїзм.

Від часу написання вищезазначених праць 
Платоном та Арістотелем минули тисячоліття, але 
сутність олігархічного політичного режиму донині 
не змінилася. З сучасного політологічного погляду 
олігархи – це можновладці, які використовують 
монополізовані ними сектори економіки для кон-
центрації у своїх руках політичної влади, а полі-
тичну владу – для подальшого збагачення [1].

Після розвалу московсько-совєтської імперії 
захворюваність нових незалежних держав ві-
русом олігархії стала однією з найбільших полі-
тичних проблем. Україна у данному питанні від-
значається тим, що ще на старті перетворення 
економіки з планової в ринкову її керівництво не 
лише не проявило прихильності до ліберальних 
реформ, але й не запропонувало чіткої програми 
дій щодо вирішення проблем, які постали перед 
господарським комплексом відновленої держави.

Причиною нереформаторської поведінки 
владної еліти в Україні була саме якість цієї 
еліти, її склад і джерела формування. Слід 
пам’ятати, що в 30-і роки ХХ століття україн-
ці в радянській Україні масово стали жертвами 
сталінських голодоморів, а серед правлячої адмі-
ністрації окупанти провели масові криваві чист-

ки. У повоєнних лихоліттях Україна була ареною 
жорстокої та безкомпромісної боротьби москов-
ського окупаційного режиму з українським ви-
звольним рухом. У 60–70-х роках ХХ століття 
усі верстви українського суспільства мололи 
жорна чітко вибудованої кадрової політики. Дана 
кадрова політика, зважала навіть на те, чи в часі 
Другої Світової війни особа жила на території 
під німецькою окупацією, чи ні. Тобто, чи мала 
особа власний досвід життя під різними політич-
ними режимами і могла зробити порівняння умов 
життя українців під совєтами з життям під поль-
ським чи німецьким окупаційними режимами.

З огляду на вищенаведені обставини, серед 
господарсько-політичного керівництва України 
кінця 80-х років ХХ століття не могло бути жод-
ної особи з якраво вираженою життєвою пози-
цією, спрямованою на розвиток та процвітання 
українського народу, української культури.

На владно-політичний олімп імперія допускала 
лише вірнопідданих лакеїв окупаційного режиму. 
Головною метою діяльності цих прислужників 
було забезпечення власного комфорту, заради 
чого вони були готові йти та більшість з них «про-
йшла по трупах», зокрема – і своїх близьких.

Завдяки непереборному прагненню україн-
ського народу до будівництва вільної України 
вищенаведена владно-політична еліта 24 серпня 
1991 року отримала в свої руки всю повноту дер-
жавної влади та стала фактичним розпорядни-
ком національних багатств України.

Катастрофічний економічний спад 1992–
1993 років – це прямий наслідок не лише не-
здатності старої номенклатури господарювати 
за ринкових умов та концентрації нею зусиль на 
недопущенні домінування ринкових механізмів. 
В першу чергу – це прямий наслідок дикунсько-
го пограбування оборотних коштів підпорядко-
ваних номенклатурі підприємств та кредитних 
ресурсів банків з метою максимально швидкого 
первинного накопичення капіталу. Цей капітал 
був необхідний номенклатурі для забезпечення 
розподілу та закріплення на свою користь ко-
лишньої державної власності. Як результат, за-
мість розвитку відкритих, конкурентних ринко-
вих відносин в Україні сформувався потужний 
тіньовий сектор економіки з могутніми групами 
прихованих інтересів і закритих способів їх за-
хисту та владного забезпечення.

Переконливим підтвердженням вищенаве-
деної інформації є доля Чорноморського мор-
ського пароплавства (ЧМП). Станом на 1 січня 
1992 року у складі ЧМП налічувалось 255 суден. 
Тодішній прем’єр-міністр України Леонід Кучма 
запропонував передати судна ЧМП офшорним 
компаніям. Цю пропозицію підтримав тодішній 
Президент України Леонід Кравчук.

У 1992 році було списано 28 суден і в ЧМП 
залишилось лише 227. Заборгованість на грудень 
1992 року становила 170 млн. доларів. Протягом 
1993 року 160 суден були передані офшорним 
компаніям.

Після арешту президента ЧМП П. Кудюкі-
на почався масовий розпродаж та розкрадання 
майна підприємства: у 1994–1997 роках кількість 
суден Чорноморського морського пароплавства 
зменшилась більше ніж на 200, в тому числі 
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у 1995–1997 роках компанія втратила 171 одини-
цю флоту. Станом на 2004 рік у Чорноморсько-
му морському пароплавстві залишалось 6 су-
ден, а заборгованість за кредитами становила 
11,1 млн. доларів. У 2008 році у Чорноморському 
морському пароплавстві налічувався один само-
хідний плашкоут «Парутине» [2].

В цілому, олігархія в Україні вибудовувалась 
через проведення в державі шахрайської при-
ватизації, яка за своїми визначальними озна-
ками була наскрізь клановою й антисоціальною. 
Уже тоді було цілком очевидно, що пересічним 
українцям ця приватизація не дасть нічого, адже 
всі дивіденди від неї отримували ставленики ко-
лишнього комуністичного режиму, а переважаю-
ча більшість підприємств були приватизовані за 
безцінь і в обхід чинного законодавства.

До середини 90-х років в Україні йшлося пере-
важно про регіональні «клани» (прото-олігархічні 
групи), які боролися за вплив на центральну вла-
ду, представлену тоді так званою «партією влади».

Сам процес формування диктатури олігархії 
в Україні розпочався після приходу до влади 
у 1994 році Леоніда Кучми, який по суті став ор-
ганізатором олігархічної системи в Україні.

Зосередивши у своїх руках всю владу, ресур-
си та важені управління: законодавчу, виконавчу 
та судову владу (перетворивши їх при цьому на 
фікцію) і створивши систему українського зраз-
ка «керованої демократії», олігархія фактично 
замкнула державне управління на себе.

Завершення трансформації регіональних 
бізнес-груп кланового типу в олігархічні відбу-
лося під час і завдяки парламентським та пре-
зидентським виборам 1998–99 років. Вони стиму-
лювали оволодіння олігархами засобами масової 
інформації та забезпечили їх панування у вели-
кій політиці, що виявилось у створенні ними своїх 
фракцій та патронажних партій у Верховній Раді.

«Приватизація» олігархами Верховної Ради 
породила там жорстку боротьбу за кожну букву 
закону та за кожну копійку бюджету «в ім’я влас-
них інтересів». На даний час понад 70% держза-
купівель відбуваються по-за системою «Прозоро», 
що спричиняє до розкрадання понад 2 млрд. до-
ларів США коштів держбюджету щороку [3].

Із прибутку олігархи фактично не сплачують 
податків. Ці надприбутки і є ядром тіньової еко-
номіки, що коштує державі 15–20 млрд. доларів 
США, які щорічно недоотримує бюджет [4].

Сьогодні ми можемо говорити про політичне 
домінування в Україні кланово-олігархічних груп, 
які, по-суті, є групами фінансово-економічних ін-
тересів «у законі». Вони використовують владу 
для максимізації своїх надприбутків і політичного 
впливу, спираючись на «право сильного». Законо-
мірною реакцією суспільства на ці події став афо-
ризм, що в Україні олігархи крадуть «по закону».

Сучасні олігархи володіють багатоманітними 
суспільними ресурсами: економічними (промис-
ловими та фінансовим), інформаційними (друко-
ваними та електронними ЗМІ), політичними (пар-
тіями, парламентськими групами та фракціями, 
важливими державними посадами, впливом на 
перших осіб у державі). Завдяки цим ресурсам 
олігархи приховують свої надприбутки від опо-
даткування, значну їх частину переправляють за 

кордон, решту – здебільшого використовують на 
політичні цілі.

Звісно, що тотальне уникнення корпорацій 
олігархів від оподаткування та масове розкра-
дання бюджетних ресурсів не могло не позна-
читися на соціально-економічному стані України.

Протягом останніх 30 років серед півтори со-
тні держав планети саме в Україні мають місце 
найпотужніші за темпами процеси скорочення 
чисельності населення [4].

Депопуляція українців відбувається через 
значне зменшення народжуваності та масовий 
виїзд громадян України за кордон на постійне 
місце проживання.

Основною причиною цієї демографічної ката-
строфи є незадовільний рівень життя основної 
маси пересічних українців, купівельна спромож-
ність яких у 5–20 разів є нижчою, від аналогіч-
ного показника пересічного населення благопо-
лучних країн [4].

Зокрема, середня зарплата в Німеччині 
у 2018 році становить 5,8 тис. євро, що у 20 разів 
перевищує аналогічний показник в Україні [5].

Низька купівельна спроможність пересічних 
українців є наслідком системного знищення про-
мисловості, зменшення обсягів виробництва та 
повністю безкарного грабунку мафіозними струк-
турами природних багатств України, дрібних 
і середніх підприємців, робітників та селянства.

За умов вилучення значних коштів по-за 
межі України, скорочується сукупний попит. Це, 
в свою чергу, зменшує обсяги виробництва та чи-
сельність робочих місць.

Чисельність зайнятого населення в Украї-
ні з 25,4 млн. осіб у 1990 році скоротилася до 
16,2 млн. осіб у 2018 році, тобто на 36,2% [6, с. 51]. 
Це потенційно (через штучне зменшення еко-
номічного життєвого простору для українців) 
провокує скорочення чисельності населення 
з 51,8 млн. осіб у 1990 році до 33 млн. осіб на 
даний час (51,8 млн. осіб х 0,638 – коефіціент 
зміни чисельності зайнятих). А якщо врахувати, 
що в сільському господарстві є понад 1,5 мільйо-
на осіб «самозайнятих», які ведуть асоціальний 
спосіб життя та не придатні вже до будь-якої 
системної праці, то загальний показник зайня-
тості у 2018 році складе не більше 14,7 млн. осіб, 
а вищенаведена потенційна чисельність населен-
ня зменшиться до 30,0 млн. українців.

Згідно висновків експертів світового економіч-
ного форуму, найбільшою проблемою державно-
го управління України є незадовільна діяльність 
банківської системи держави [7].

Станом на жовтень 2019 року 53% від загаль-
ного обсягу кредитів, виданих банками Украї-
ни, були дефолтними на загальну суму в понад 
26 мільярдів доларів США [8].

Керівництво банків грубо порушує внутрішні 
нормативні документи та не подає в суд на борж-
ників, а основна маса дефолтних кредитів видана 
завідомо неплатоспроможним боржникам, заста-
ви під які є фіктивними та не покривають і 5% 
від тіла кредиту [9].

Поряд з розграбуванням заощаджень україн-
ців шляхом переведення депозитів громадян 
України у дефолтні кредити, банківська ма-
фія обдирає найбільш економічно активних 
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українців, зокрема – підприємців, ще й через 
монопольно високу ціну кредиту. Згідно з існую-
чими нормативами, ціна кредиту має становити 
6% річних плюс очікуваний темп інфляції. Якщо 
у Євросоюзі річний темп інфляції менший 1%, то 
ціна кредиту складає біля 7% річних.

У 2018 році в Україні темп інфляції становив 
9,8%. Ціна кредиту мала б складати базових 6% 
плюс 10% темпу інфляції, що дорівнює 16% річних. 
Натомість сумлінні українці платили банкам в се-
редньому 32% річних. Враховуючи, що реально 
діючих кредитів в Україні на жовтень 2019 року 
видано на суму в 560 мільярдів грн. [8], то бан-
ківська мафія лише за 12 місяців безкарно здер-
ла з українців через монопольно завищені ставки 
кредиту 90 мільярдів грн. (560 млрд. грн. х 0,16), що 
перевищує бюджет Міністерства оборони України, 
який у 2018 році склав 83 мільярди гривень.

На даний час банками наполегливо рекламу-
ються споживчі кредити під 4,5% в місяць, що 
в річному еквіваленті становить 54%. Це у 8 ра-
зів дорожче, ніж у благополучному Євросоюзі.

Слуги олігархів – урядовці, політики напо-
легливо переконують, що вищенаведена пробле-
ма є невід’ємною складовою ринкової економіки 
і що аналогічні проблеми існують у всіх економі-
ках ринкового типу тощо.

Так, в пунктуальній Німеччині є 1,5% дефолт-
них кредитів, в ліберальних США – 2%. А те, 
що в Україні ця проблема є у 30 разів більша 
і сягає станом на жовтень 2019 року 53% [8] – це 
наслідок дикунської ненаситності та повної без-
карності олігархічного режиму.

Для об’єктивності слід наголосити, що 
і в Україні є банки, де рівень дефолтних кредитів 
не перевищує 2% [8].

Мова йде про те, чому й досі повністю без-
карними залишаються особи, які розграбували 
«Приватбанк», «Ощадбанк» та інші фінансові 
установи України?

Вищенаведена схема грабунку України без-
перервно діє протягом останніх 30 років та вже 
знекровила національний господарський комп-
лекс на понад 150 мільярдів доларів США. Лево-
ва частка вкрадених в українців через банківську 
систему коштів відразу конвертується в світові 
валюти та виводиться поза межі України [10].

Таким чином системно зменшується купі-
вельна спроможність суб’єктів господарювання, 
спричиняється зниження обмінного курсу наці-
ональної валюти, рівня доходів громадян тощо.

Вищенаведений грабунок українського наро-
ду відбувається на фоні нездатності влади осво-
їти кошти з допомоги, яка цільово виділяється 
Євросоюзом. Станом на травень 2019 року уря-
дом України недоосвоєно понад 8 мільярдів євро 
безповоротної цільової допомоги на підтримку 
реформ, виділеної керівництвом Євросоюзу [11].

Про жодну політичну волю до наведення по-
рядку в державі станом на грудень 2019 року не 
йдеться. Навпаки. Уряд створив віртуальну ре-
альність, за якої банки зацікавлені вже не в кре-
дитуванні підприємців та населення, а в купівлі 
Облігацій внутрішньої державної позики. Ста-
ном на листопад 2019 року уряд залучив та роз-
тринькав через цю схему вже понад 30 мільярдів 
доларів США [12].

Широкій громадськості вже час усвідомити, 
що катастрофа в економіці періоду 1991–2019 ро-
ків не випадкова, а саме планово спричинена 
системним грабунком українців організованими 
злочинними угруповуваннями, які з 70-х ро-
ків ХХ століття грабують український народ, 
а з кінця 90-х років ХХ століття трансформува-
лись у олігархічні групи. Наразі діяльність пра-
воохоронної системи України сприяє тому, щоб 
за розкрадені зокрема протягом 2012–2019 років 
75 млрд. доларів США платниками, як і в попе-
редні рази, були пересічні українці.

Олігархам необхідно, щоб чергове фіаско 
«української мрії» спричинило до ще небувалої 
досі масової міграції основної маси притомних 
українців за кордон, зокрема молоді. Найбільш 
впертих українців шахраям-олігархам зали-
шиться винищити на донбаському чи внутріш-
ньому фронті.

Для остаточної руйнації внутрішнього по-
тенціалу української держави олігархам потріб-
но ще довершити грабунок українців шляхом 
приватизації сільгоспугідь та через ще значні-
ше погіршення умов життя забезпечити повну 
руйнацію сімейної традиції в Україні та досяг-
ти зменшення чисельності українців в Україні 
до 15 мільйонів осіб. У даному напрямку шахраї 
уже досягли колосальних успіхів, адже Україна 
за показниками розлучень вийшла на лідируючі 
позиції в світі [13].

Такі демографічні зміни для олігархів є ціл-
ком економічно доцільними. Адже за перспекти-
ви впровадження в найближчі 15 років надбань 
технологічної революції через працевлаштуван-
ня штучного інтелекту, понад 70% нинішніх ро-
бочих місць займуть роботи [14].

В підсумку, завдяки повній руйнації україн-
ського соціуму, олігархи планують нам роль 
американських індіанців у резерваціях, коли 
здеморалізованих українців в Україні змусять 
виконувати роль обслуговуючого персоналу па-
нуючих злочинних кланів.

Як вже попередньо наголошувалося, існуючий 
стан справ є прямим наслідком винищення оку-
пантами протягом останніх 85 років 100% актив-
ної частини української національної громади. 
Зокрема, совєти вбили кожного, хто психологічно 
був спроможний чинити опір нарузі покидьків 
над людською гідністю українців.

Переконливим прикладом вищезазначеного 
служить трагічна доля лікаря Юрія Липи, яко-
го 19 серпня 1944 року, окупанти вбили відразу, 
як тільки лінія фронту проминула село, в якому 
він на той час жив та лікував мешканців Яво-
рівського району Львівської області. Ідейні внуки 
дєдушкі Лєніна відрізали у Юрія Липи усе, що 
можна було відрізати, лише за те, що він був 
активним ідеологом відновлення незалежності 
української держави. Жодної участі у збройному 
опорі окупантам Юрій Липа не брав [15].

Кати українського народу не просто пору-
шили природній баланс між «добром» і «злом» 
в українському світі. Вони забезпечили найпід-
лішим та найпродажнішим членам суспільства 
право панувати над соціумом, грабувати україн-
ський народ і монопольно нав’язувати молодому 
поколінню хибні, злочинні ідеали та прагнення.
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Маючи колосальні фінансові ресурси, олігар-
хи шляхом підкупу усіх гілок влади в Україні, 
донині забезпечують собі повний контроль в еко-
номічній сфері України. Народу вони кидають 
убогі крихти в гуманітарній та релігійній сфе-
рах, прекрасно розуміючи, що за умов постійного 
зменшення для українців економічного життєво-
го простору, гуманітарно-релігійні поступки при-
речені на повну деградацію.

В додаток до вищеперелічених проблем 
у 2014 році московські зайди анексували Крим та 
окупували частину Донбасу. Для українців цен-
тральною ціллю постав захист України від мос-
ковської агресії. Це потребує значних ресурсів 
на побудову могутньої армії.

Ресурси, достатні для підвищення обороноз-
датності армії українська економіка спроможна 
дати лише за умов зростання ефективності ді-
яльності національного господарства.

Кожна система має свої вади. Слабкі місця іс-
нують і для відточених століттями шахрайських 
схем грабунку та винищення народів.

Світське та церковне керівництво суспіль-
ства повинно працювати для добра мешканців 
та сприяти їх духовно-моральному розвитку. 
Це реально забезпечити, коли дане керівництво 
слідуватиме простому правилу – усувати най-
більші недоліки та стимулювати найбільш пер-
спективні проекти життєдіяльності держави.

Одинокими постатями в державі, які сьогод-
ні мають достатньо високий рівень довіри в сус-
пільстві є керівники українських Християнських 
Церков, зокрема Патріархи ПЦУ та УГКЦ. За іс-
нуючих обставин їх прямим обов’язком є допо-
могти українському суспільств подолати вище-
наведені проблеми відродження України.

Дана мета є цілком досяжною за наступним 
алгоритмом. Патріархам ПЦУ та УГКЦ варто 
об’єднати свої зусилля та з найбільш кваліфі-
кованих працівників фінансово-господарських 
управлінь Церков створити спільний Координа-
ційний центр щодо подолання монополії олігархів 
та зменшення корупційного потенціалу в Україні.

Першим кроком діяльності даного Центру має 
бути вимога до президента, парламенту та уряду 
України забезпечити реалізацію процедури при-
єднання України до міжнародної системи BEPS – 
системи протидії переміщення точки оподатку-
вання у низькоподаткові юрисдикції (англ. Base 
Erosion and Profit Shifting). Адже ще з 1 січня 
2017 року Україна приєдналася до Програми роз-
ширеного співробітництва у рамках Організації 
економічного співробітництва та розвитку й взяла 
на себе зобов’язання імплементувати мінімальний 
стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням 
бази оподаткування та виведенням прибутку 
з-під оподаткування. В травні 2019 команда пе-
реможця президентських виборів В. Зеленського 
обіцяла терміново реформувати систему оподат-
кування, у тому числі за рахунок імплементації 
в законодавство України плану BEPS.

Другим кроком діяльності Центру має бути 
впровадження в діяльність фіскальної служби 
України системи поетапної щоквартальної деті-
нізації діяльності юридичних осіб України [17].

Третім кроком має бути забезпечення належ-
ного покарання відомих широкому загалу шах-

раїв, що донині безкарно у колосальних масш-
табах розкрадають ресурси держбюджету через 
систему державних закупівель.

Якщо нинішнє керівництво держави прислу-
хається до порад та вимог найбільш авторитет-
ніших осіб в Україні й почне оперативно усувати 
найболючіші проблеми розвитку держави, то ці 
дії Патріархів виконають роль каталізатора доле-
носних змін в відродженні українського соціуму.

Якщо ж нинішнє керівництво держави, як 
і всі їх попередники, відтерміновуватиме реа-
лізацію вищенаведених вимог, то керівництво 
українських Церков буде змушене звернутися 
до суспільства з вимогою проведення позачер-
гових виборів Верховної Ради України та Пре-
зидента України. Також бажано, щоб Патріар-
хи запропонували українському суспільству на 
власний розсуд кандидатури до Верховної Ради 
та на пост Президента України.

Безсумнівно, що українське суспільство в сво-
їй більшості підтримає такі вимоги Патріархів 
ПЦУ та УГКЦ.

Таким чином українці матимуть можливість 
шляхом виборчого процесу забезпечити мирну 
докорінну зміну владних еліт держави, що в по-
дальшому повинно супроводжуватися реальними 
реформами стосовно наведення елементарного по-
рядку в економіці України та припинення тоталь-
ного грабунку й вигнання українців за кордон.

Тіньовий сектор в Україні сьогодні складає 
понад 40% від офіційного ВВП [16]. Поетапна що-
квартальна детінізація економіки на рівні 5% від 
загального обсягу тіньового обороту протягом чо-
тирьох кварталів повинна забезпечити зменшен-
ня тіньового ВВП на 20% в рік. Тобто, детінізу-
вати щонайменше 8% від обсягу офіційного ВВП 
(40% тіні х 0,2 = 8% приросту офіційного ВВП).

Гарантований (згідно з Р. Харродом) темп 
економічного зростання України в останні роки 
сягав біля 3,5% річних. За умов синергії темпів 
гарантованого та детінізаційного зростання, при-
ріст ВВП України в перші три роки реальних ре-
форм має становити від 12 до 15% річних. На ви-
щенаведену інформацію немає й натяку в проекті 
державного бюджету України на 2020 рік, який 
схвалено командою діючого президента.

В процесі першого року реалізації вищенаве-
дених заходів прибутковість економіки України 
повинна зрости з нинішніх 1–4% рентабельності 
операційної діяльності [6, c. 464] до 20–25%, тобто 
більш ніж у 6 разів. Такими діями практично буде 
знекровлено корупційний потенціал в органах 
державної влади України [18]. Адже якщо шахраї 
не будуть мати можливості обкрадати державу та 
український народ, то автоматично відмирають 
потреби давати хабарі МВС, прокуратурі та су-
дам для забезпечення безкарності грабунку.

Детінізація господарської діяльності забезпе-
чить щороку додаткові надходження до держав-
ного бюджету України в обсязі 18–20 мільярдів 
доларів США за рахунок зростання обсягів спла-
ти ПДВ, податку з прибутку, акцизів та податку 
з доходів фізичних осіб [4].

Половина з цих додаткових доходів держбюд-
жету повинні скеровуватися на збільшення рівня 
оплати працівників бюджетної сфери, решту – на 
потреби підвищення обороноздатності держави.
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Підприємства України отримають офіційні при-
бутки, вкрай необхідні для підтримання в робочо-
му стані та модернізації існуючого виробництва.

Зростання купівельної спроможності праців-
ників бюджетної сфери позитивно відобразиться 
на доходах та прибутках комерційних суб’єктів 
господарювання України, на збільшенні кількос-
ті робочих місць, необхідних для забезпечення 
зростання ВВП, яке протягом перших трьох років 
реформ сягатиме щороку 12–15% приросту ВВП.

Впродовж найближчих трьох років рівень ку-
півельної спроможності українців повинен зрос-
ти більш як у 5 разів та має бути досягнута на-
лежна обороноздатність збройних сил України.

Таким чином в Україні відбудеться мирна змі-
на владних еліт, буде відновлено нормальні, кон-
куренційні параметри функціонування господар-
ського комплексу держави, забезпечено зростання 
обороноздатності української армії та добробуту 
українського народу. Поневіряння українців по 
світах для заробітчанства зменшиться в десятки 
разів і українці в Україні матимуть достатньо ро-
бочих місць з достойною оплатою праці.

В підсумку, заможна та могутня Україна не 
лише прожене окупантів з Донбасу, але й повер-
не анексований кремлем Крим.

Реалізація вищенаведених завдань не потре-
бує жодних додаткових інвестицій в діяльність 
органів державної влади та на даний час вима-
гає лише політичної волі духовних провідників 
українського народу. Реформи ці технологічно не 
складні, а для їх реалізації в Україні достатньо 
кваліфікованих патріотичних кадрів.

На сьогодні в Україні, крім Церкви, жодна з ін-
ших суспільних інституцій не спроможна чинити 
реальну конкуренцію владно-олігархічній моно-
полії шахраїв. Ізоляціоністська позиція Патріар-
хів ПЦУ та УГКЦ від страждань українського 
народу, подальше «закопування Патріархами 
талану» українського народу поставить хрест на 
перспективі мирної еволюції українського соціу-
му та сприятиме черговому МАЙДАНУ. Наступ-
ну революцію супроводжуватимуть вже не мир-
ні, а криваві протистояння українських патріотів 
з злочинно-олігархічними кланами. Такий роз-
виток подій проходитиме в умовах кількарічного 
поглиблення кризи в економіці держави.

В підсумку, інші народи вкотре звинува-
чуватимуть українських патріотів у знищенні 

паразитів-олігархів, що в основній своїй масі є 
представниками інших етносів, які в недавньому 
минулому наполегливо допомагали окупантам 
гнобити український народ.

При наведенні цивілізованим шляхом елемен-
тарного порядку в економічній сфері держави, 
нинішні олігархи втратять тіньові важелі впли-
ву та трансформуються у багатих підприємців. 
Більшість з них в умовах демонополізованого 
ринку не витримають конкуренції та збанкруту-
вавши, зникнуть з економічної сфери України. 
Їх місце в економічній системі держави займуть 
успішні та законослухняні підприємці середньо-
го рівня. За таких умов не силові дії патріотів, 
а ринкові механізми очистять економічний прос-
тір України від корумповано-злочинних кланів.

На даний час для реалізації УКРАЇНСЬКОЇ 
МРІЇ потрібна добра воля Патріархів ПЦУ та 
УГКЦ. Тут має місце саме той класичний при-
клад, коли найбільші недоліки жіттєдіяльнос-
ті держави мають перспективу перетворитися 
у найбільші переваги сучасного розвитку Украї-
ни. А прискорювачем вищенаведених змін стане 
зростання свідомості та громадянської активнос-
ті більшості прихожан українських Церков, а від 
них – зростання свідомості та громадянської ак-
тивності усього українського народу.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, 
що основною проблемою сучасного економічного 
розвитку України є олігархічний режим управ-
ління країною, який монополізував владні інсти-
тути та є джерелом системної корупції в органах 
державної влади. З огляду на загальну корумпо-
ваність усіх гілок влади в Україні, єдиним циві-
лізованим виходом з існуючої ситуації є обран-
ня в процесі парламентських та президентських 
виборів таких представників українського наро-
ду, які будуть реально турбуватися проблемами 
життєдіяльності держави та громадян України. 
В подальшому монопольний вплив олігархів на 
українську економіку пропонується зменшувати 
шляхом системних заходів в сфері деофшори-
зації діяльності крупних та середніх компаній, 
детінізації операцій малого та середнього бізнесу 
й мінімізації обсягів зловживань при державних 
закупівлях. Реалізація цих заходів дасть змогу 
впродовж трьох років у п’ять разів підняти купі-
вельну спроможність українців.
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Илычок Богдан Иванович
доцент кафедры теоретической и прикладной экономики
Института администрирования и последипломного образования
Национального университета «Львовская политехника»
Мармуляк Анна Сергіївна
аспирант
Львовского государственного университета
безопасновти жизнедеятельности

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ,  
КАК ПРОИЗВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОЛИГАРХИЧЕСКОГО РЕЖИМА – 
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Аннотация
Осуществлен анализ этапов формирования и развития существующего политического режима в Украине. Рассмотрено 
влияние политической стемы власти в государстве на ход процессов в национальной экономике. Через призму резуль-
татов экономического развития государства дана характеристика положительных и отрицательных сторон украин-
ского варианта олигархического режима. Выделены основные насущные проблемы для национальной экономики, вы-
званные олигархическим режимом. В частности, острой проблемой в государственном управлении Украины является 
безнаказанное разграбление ресурсов банковской системы. Весомой проблемой государственных финансов является 
избежание олигархическими корпорациями надлежащего налогообложения, следствием чего является значительный 
бюджетный дефицит. За последние 28 лет из Украины на оффшорные счета выведено более 150 млрд. долларов США. 
Особое внимание в исследовании отведено перспективам и путям демократизации политического и экономического 
процессов в государстве с целью внедрения значительного ускорения темпов экономического роста, проведения дете-
низации национального хозяйства и на этой основе обеспечение существенного улучшения благосостояния рядовых 
граждан Украины.
Ключевые слова: политический режим, олигархия, теневая экономика, банковская система, налогообложение, эконо-
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ВИЯВЛЕННЯ СПІЛЬНИХ ТА ВІДМІННИХ ОЗНАК  
З ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ 

І ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті досліджено сутність обліку виплат працівникам на підставі міжнародних і національних стандартів бухгал-
терського обліку. Розкрито основні відмінності і особливості стандартів. Проведено їх критичний аналіз відносно роз-
криття принципів і методики обліку виплат працівникам. Розглянуто структуру заробітної плати за національними 
стандартами. Досліджено класифікацію виплат працівникам згідно міжнародних стандартів.
Ключові слова: міжнародні стандарти обліку, національні стандарти обліку, виплати працівникам. заробітна плата, 
оплата праці.

Постановка проблеми. Виплати працівникам 
є найвагомішою складовою усіх витрат підприєм-
ства, а їх облік є однією з найважливіших сторін 
облікового процесу. Заробітна плата посідає одне 
із центральних місць в обліку на підприємстві, 
оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інте-
реси сторін суспільно-трудових відносин, усі їхні 
досягнення й прорахунки. Крім того, це один із 
найважливіших показників, що характеризує рі-
вень економічного та соціального стану суспіль-
ства і залежить, передусім, від продуктивності 
праці. При сучасному зростанні ділової міжна-
родної активності й обсягів іноземних інвестицій, 
проблема порівняння основних положень бух-
галтерських стандартів набуває великого зна-
чення. Необхідність розробки єдиних стандартів 
фінансової звітності була зумовлена розвитком 

міжнародної торгівлі, транснаціональних корпо-
рацій, глобалізацію фінансових ринків. Розмаїття 
стандартів може скоротити інтернаціональні по-
токи капіталу й у такий спосіб зашкодити еконо-
мічному розвитку. Тому актуальним питанням є 
виявлення спільних та відмінних ознак з обліку 
виплат працівникам відповідно до міжнародних 
і національних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З кожним роком все більше українських підпри-
ємств займає місце на світових ринках, що спо-
нукає їх шукати додаткові джерела прибутку, 
а це вимагає розкриття у звітності зобов’язань 
і виплат працівникам відповідно до міжнарод-
них вимог. Питання ведення обліку відповідно до 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
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ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE, AS A DERIVATIVE OF NEEDS OF OLIGARCHIC 
REGIME – THE STATE, TENDENCIES AND PROSPECTS OF POSITIVE CHANGE 

Summary
The stages of formation and development of the existing political regime in Ukraine are analyzed. The influence of the 
political system of power in the state on the course of processes in the national economy is considered. Through the 
prism of the results of the economic development of the state, the characteristics of the positive and negative sides of 
the Ukrainian variant of the oligarchic regime are characterized.  The main urgent problems for the national economy 
caused by the oligarchic regime are highlighted. In particular, the most acute problem in the Ukrainian government is the 
impunity of looting of the banking system resources. 
A major public finance problem is avoiding proper taxation by oligarchic corporations, resulting in significant budget 
deficits. Over the last 28 years, over US $ 150 billion has been withdrawn from Ukraine. Particular attention in the 
research was given to the prospects and ways of democratization of political and economic processes in the country with 
the purpose of introducing a significant acceleration of economic growth, carrying out the shadowing of the national 
economy and, on this basis, ensuring a significant improvement in the well-being of ordinary citizens of Ukraine.
Key words: political regime, oligarchy, shadow economy, banking system, taxation, economic growth, well-being of citizens.
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розглядали у своїх роботах М.П. Вой наренко, 
О.В. Замазій, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, 
С.В. Івахненко, М.В. Кужельний, Н.А. Понома-
рьов. Слід зазначити, що вищезазначені вчені 
приділяли увагу загальним аспектам веденням 
обліку відповідно до вітчизняних та міжнарод-
них стандартів.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в розгляді і порівняльному аналізі 
ведення бухгалтерського обліку оплати праці за 
національними та міжнародними стандартами та 
обґрунтуванні доцільності трансформації обліку 
з національних стандартів на міжнародні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З початком інтеграції України до світової спіль-
ноти система бухгалтерського обліку зазнала 
значних змін. Держава винесла на перший план 
питання розробки та застосування такої методо-
логії бухгалтерського обліку та звітності, яка б 
відповідала міжнародним стандартам, що дасть 
можливість наблизити національну систему бух-
галтерського обліку до європейської та створити 
більш сприятливі умови для іноземних інвесто-
рів. Відповідно до національних стандартів, поря-
док обліку розрахунків за виплатами працівників 
та розкриття інформації про такі виплати у фі-
нансовій звітності підприємства визначається 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Розрахунки 
з працівниками за міжнародними стандартами 
регулюється МСФЗ (IAS) 19 «Виплати праців-
никам». Загалом, вітчизняні П(С)БО охоплюють 
усі чинні МСБО, але не копіюють їх. Деякі на-
ціональні стандарти об’єднують положення кіль-
кох МСБО, а в деяких випадках передбачаються 
державні стандарти, які не мають аналогічного 
міжнародного стандарту. Структура стандар-
ту визначається обсягом та змістом питань, які 
він розглядає. Національні П(С)БО, так само як 
і МСБО, складаються структурно.

Між МСФЗ та національними П(С)БО існу-
ють значні відмінності, що призводить до сут-
тєвих розходжень між фінансовими звітами, 
складеними за міжнародними і національними 
стандартами, хоча аудиторські докази в обох 
випадках залишаються тотожними. Одним з рі-
шень, яке в довгостроковому плані буде корис-
ним для України, буде повний перехід обліку 
в Україні на МСФЗ. Теоретично, МСФЗ та на-
ціональні П(С)БО мають бути тотожними. Однак, 
до українського законодавства не були включені 
повні формулювання стандартів МСФЗ. Чинне 
українське законодавство ґрунтується на МСФЗ, 
однак воно не містить прямого перекладу від-
повідних стандартів МСФЗ. У визначеннях цих 
стандартів є багато пропусків, змін і доповнень, 
яких немає в МСФЗ, однак які, після їх ухвален-
ня, стали частиною національних П(С)БО. Якщо 
звітність ґрунтується на місцевих (національних) 
стандартах, які суттєво відрізняються від міжна-
родних, це незмінно призводитиме до розбіжнос-
ті результатів, що унеможливлює надійне спів-
ставлення показників українських підприємств 
з показниками їх іноземних конкурентів без 
трансформування їх фінансової звітності [1, с. 4].

Таким чином, МСБО 19 «Виплати праців-
никам» поширюється на всі виплати працівни-

кам, крім тих, до яких застосовується МСБО 2 
«Платіж на основі акцій». Порівнюючи характе-
ристики П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та 
МСБО 19 «Виплати працівникам», виділимо такі 
відмінності:

1. Внески на соціальне забезпечення: 
у П(С)БО – якщо виходити з положень Інструкції 
із застосування Плану рахунків, то можна дійти 
висновку, що відрахування на соціальні заходи 
не належать до винагород працівникам. Водночас 
положення П(С)БО 26 можуть дати деякі підста-
ви для протилежного висновку; у МСБО – вклю-
чають у відповідні короткострокові винагороди 
працівникам.

2. Програми участі в прибутку та преміюван-
ня: у П(С)БО – не регулюється; у МСБО – ре-
гулюється, підставою для нарахування резерву 
премій (визнання очікуваних витрат) можуть 
бути не тільки юридичні, але й конструктивні 
(традиційні) зобов’язання (тобто зобов’язання, що 
випливають із неофіційної практики компанії).

3. Зобов’язання за програмами участі в при-
бутку: у П(С)БО – не регулюється; у МСБО – ви-
знається як витрати, а не як розподіл прибутку 
(параграф 21 МСБО 19).

4. Надійність оцінки зобов’язань за про-
грамами участі в прибутку та преміювання: 
у П(С)БО – не регулюється; у МСБО – установ-
лено вимоги а) офіційні умови програми містять 
формулу розрахунку суми виплати; б) підпри-
ємство розраховує суми до затвердження фі-
нансової звітності або колишня практика чітко 
підтверджує суму (можливість оцінки) конструк-
тивного зобов’язання.

5. Відшкодування (гарантовані суми, наприк-
лад, від страхових компаній, що покривають 
частково або повністю витрати, необхідні для 
розрахунку за зобов’язаннями плану з установ-
леними виплатами): у П(С)БО – не регулюється; 
у МСБО – визнається як окремий актив у разі 
відповідності критеріям визнання (параграф 
104 А-104 В МСБО 19).

6. Програми виплат по закінченні трудової ді-
яльності (пенсійні плани): у П(С)БО – практично 
не розкриті; у МСБО – детальний опис обліку 
таких виплат.

Порівняльний аналіз П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам» та МСФЗ 19 «Виплати працівни-
кам» наведено у таблиці 1.

Порівнюючи національні та міжнародні стан-
дарти, потрібно відмітити, що МСБО 19 «Виплати 
працівникам» є більш змістовним ніж П(С)БО 26 
«Виплати працівникам», має кращу структуру та 
обґрунтування усіх питань, що розглядаються (на-
віть порівнюючи обсяги даних стандартів стає зро-
зумілою широта обґрунтування обліку зобов’язань 
з виплат працівникам за МСБО 19 «Виплати пра-
цівникам» (161 пункт), у порівнянні з П(С)БО 26 
«Виплати працівникам» (34 пункти)). Проте, слід 
відмітити, що за своєю логічною структурою дані 
стандарти є досить наближені за своїм змістом, 
що можна пояснити прагненнями зблизити нор-
ми національного обліку у відповідність до міжна-
родних. Як зазначає Галузіна С.М.: «національний 
стандарт за змістом майже не має розбіжностей 
з міжнародним, крім того, що в IAS19 корисної ін-
формації все-таки більше [3, с. 96].
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Слід також відмітити, що нарахована сума по-
точних виплат працівникам за роботу, виконану 
ними протягом звітного періоду, та нарахована 
сума за єдиним внеском на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування визнаються по-
точними зобов’язаннями та витратами звітного 
періоду, у якому вони виникли. Необхідно також 
розглянути структуру заробітної плати згідно 
з діючим національним законодавством (рис. 1).

Згідно з МСБО 19 виплати працівників поді-
ляються на чотири основних категорії (рис. 2).

1. Короткостроковими вважаються виплати 
працівнику (крім виплат при звільненні), які під-
лягають сплаті в повному обсязі протягом дванад-
цяти місяців після закінчення періоду, у якому 
працівник надавав відповідну послугу. Із них ви-
діляємо такі статті виплат працівникам, які можна 
застосовувати в бюджетних установах України:

– заробітна плата і внески на соціальне за-
безпечення;

– короткострокові компенсації за відсутність 
або іншими словами – виплати за невідпрацьова-
ний час (щорічна відпустка та інший оплачува-
ний невідпрацьований час);

– премії та інші заохочувальні виплати, що 
підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців 
після закінчення періоду, у якому працівники 
надають відповідні послуги.

По суті, до цієї групи належать будь-які ви-
плати працівникам, які бюджетна установа пла-
нуватиме здійснити в найближчі дванадцять мі-
сяців.

2. Виплати по закінченню трудової діяльності, 
такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечен-
ня, страхування життя та медичне обслугову-
вання по закінченню трудової діяльності (рис. 3).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика П(С)БО 26 «Виплати працівникам»  

та МСФЗ 19 «Виплати працівникам»
Критерії МСФЗ (IAS) 19 П(С)БО 26 Відмінності

Мета

Визначення бухгалтер-
ського обліку та розкриття 

інформації про виплати 
працівникам

Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському об-
ліку інформації про виплати (у гро-

шовій і не грошовій формах) за 
роботи, виконані працівниками, та 
її розкриття у фінансовій звітності

МСФЗ (IAS) 19 не дає повного 
розкриття інформації про ви-
плати працівникам у приміт-
ках до фінансової звітності

Сфера за-
стосування

Застосовується роботодав-
цем для обліку всіх виплат 
працівникам, за винятком 

тих, до яких застосовується  
МСФЗ (IAS) 2 “Платіж на 

основі акцій”

Застосовується роботодавцями – 
підприємствами, організаціями, 

іншими юридичними особами не-
залежно від форм власності (крім 

бюджетних установ)

У зв’язку з прийняттям 
в Україні П(С)БО 34 “Пла-

тіж на основі акцій”, доцільно 
внести поправки в П(С)БО 26 
щодо його дії на виплати на 

основі часток у капіталі

Кількість 
підпунктів 161 34

У П(С)БО інформація пред-
ставлена в більш стислому 

вигляді

Склад ви-
плат пра-
цівників

Короткострокові виплати 
працівникам, виплати по 

закінченні трудової діяль-
ності, інші довгострокові 
виплати працівникам, ви-

плати при звільненні

Поточні виплати, виплати при 
звільненні, виплати по закінчен-
ню трудової діяльності, виплати 
інструментами власного капіталу 
підприємства, інші довгострокові 

виплати працівникам

У П(С)БО виділені 
зобов’язання по виплатам ін-
струментами власного капіта-
лу, які визначаються відпо-

відно до П(С)БО 13 “Фінансові 
інструменти”

Джерело: [2, с. 362]

 

Заробітна плата

Основна заробітна пла-
та

Додаткова заробітна 
плата

Інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати

Винагорода за викона-
ну роботу відповідно 
до встановлених норм 
праці (норми часу, ви-
робітку, обслуговуван-

ня)

Винагорода за працю 
понад установлені нор-
ми, за трудові успіхи та 
винахідливість, за осо-

бливі умови праці

Виплати у формі винаго-
род за підсумками роботи 
за рік, премії за спеціаль-
ними системами і поло-
женнями, компенсаційні 

та інші грошові та матері-
альні виплати 

Рис. 1. Структура заробітної плати за національними положеннями
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3. До інших довгострокових виплат праців-
никам належать виплати (окрім виплат по за-
кінченні трудової діяльності та виплат при 
звільненні), які не підлягають сплаті в повному 
обсязі протягом дванадцяти місяців після закін-
чення періоду, у якому працівники надають від-
повідні послуги. Вважаємо, що для вітчизняної 
облікової практики можна використовувати такі 
виплати:

– компенсація за періоди відсутності (додат-
кова відпустка за вислугу років, оплачувана ака-
демічна відпустка тощо);

– виплати з нагоди ювілеїв або інші виплати 
за вислугу років; 

– виплати у зв’язку з тривалою непрацездат-
ністю;

– виплати премії, які підлягають сплаті після 
дванадцяти місяців з дати закінчення періоду, 
у якому працівники надають відповідні послуги;

– відстрочені компенсації, сплачені після 
дванадцяти місяців з дати закінчення періоду, 
у якому вони зроблені.

4. Виплати при звільненні – це виплати пра-
цівникам, які підлягають сплаті в результаті:

– рішення суб’єкта господарювання звільнити 
працівника до встановленої дати виходу на пенсію;

– рішення працівника погодитися на звіль-
нення за власним бажанням в обмін на такі ви-
плати [4].

Підприємство надає виплати по закінчен-
ні трудової діяльності, є програми виплат по 
закінченні трудової діяльності. Залежно від 

 

Виплати працівникам

Короткострокові 
виплати

Виплати по закін-
ченню трудової 

діяльності

Інші довгостро-
кові виплати

Виплати при зві-
льненні

• заробітна плата і 
внески на соціальне 
забезпечення;
• оплачені щорічні 

відпустки; 
• участь у преміях; 
• не грошові пільги

• пенсії; 
• страхування 
життя; 
• медичне об-
слуговування

• додаткова відпустка за вислугу років; •
виплати з нагоди ювілеїв; • виплати за 
тривалою непрацездатністю; 
• отримання частки премії та відстрочену 
компенсацію

Рис. 2. Класифікація виплат працівникам згідно з міжнародними стандартами

 

Програми з визна-
ченим внеском

Державні програми

Без створення пен-
сійного фонду

За участю одного 
працедавця

Пенсійні фонди

Недержавні програ-
ми

Програми з визначе-
ною виплатою

За участю кількох 
працедавців

Програми виплат по 
закінченню трудової 

діяльності

Рис. 3. Класифікація виплат по закінченню трудової діяльності
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економічної сутності програми класифікують-
ся на: програми з визначеним внеском; програ-
ми з визначеною виплатою. Згідно з програмами 
з визначеним внеском:

а) юридичне або конструктивне зобов’язання 
підприємства обмежується сумою, яку воно по-
годжується внести до фонду;

б) як наслідок, на працівника припадає акту-
арний ризик (виплати будуть меншими за очі-
кувані) та інвестиційний ризик (інвестованих 
активів буде недостатньо для забезпечення очі-
куваних виплат).

Отже, сума виплат, що її отримає працівник 
по закінченні трудової діяльності, визначаєть-
ся за сумою внесків, сплачених підприємством 
(а також, можливо, й працівником) до програми 
виплат по закінченні трудової діяльності або до 
страхової компанії, разом із прибутками від ін-
вестування внесків.

Облік програм з визначеним внеском оціню-
ється на недисконтованій основі вирахування 
вже сплаченої суми:

– Дебет «Витрати на виплати по закінченні 
трудової діяльності»;

– Кт «Грошові кошти»;
– Кт «Зобов’язання за податками та резерви 

поточних податкових зобов’язань».
Згідно з програмами з визначеною виплатою:
а) зобов’язання підприємства – надавати 

узгоджені виплати теперішнім та колишнім пра-
цівникам;

б) по суті, на підприємство припадає актуар-
ний ризик (витрати на виплати будуть більшими 
за очікувані) та інвестиційний ризик. Якщо ак-
туарний або інвестиційний досвід є гіршим від 
очікуваного, зобов’язання підприємства можуть 
збільшуватися.

Згідно з П(С)БО 26 зобов’язання та активи, 
пов’язані з виплатами по закінченні трудової ді-
яльності, обліковуються за кожною програмою 
виплат по закінченні трудової діяльності. Сума 
внесків за програмою з визначеним внеском 
визнається поточним зобов’язанням у періоді, 
протягом якого працівники виконували роботу. 
Ці внески, що не підлягають сплаті в повному 
обсязі протягом 12 місяців по закінченні періоду, 
в якому працівники виконують відповідну робо-
ту, обчислюються за теперішньою вартістю з ви-
користанням ставки дисконту.

Зобов’язання за програмою з визначеною ви-
платою визначаються в сумі теперішньої вартості 
зобов’язання за такою програмою на дату балан-
су та невизнаних актуарних прибутків (за ви-
рахуванням невизнаних актуарних збитків), яка 
зменшується на вартість раніше виконаних пра-
цівниками, але ще невизнаних робіт і на спра-
ведливу вартість на дату балансу активів про-
грами, якими буде погашатися це зобов’язання. 
Теперішня вартість зобов’язання за програмою 
з визначеною виплатою обчислюється з викорис-
танням ставки дисконту.

Витрати за програмою з визначеною випла-
тою визнаються в сумі вартості поточних робіт, 
виконаних працівниками, витрат на відсотки за 
програмою, визнаних актуарних збитків, визна-
ної вартості раніше виконаних працівниками ро-
біт, збитку (за вирахуванням прибутку) від ско-

рочення програми з визначеною виплатою або 
остаточних розрахунків за нею, яка зменшуєть-
ся на суму очікуваного прибутку від активів цієї 
програми, на суму, яка підлягає відшкодуванню 
підприємству за програмою, і на суму визнаних 
актуарних прибутків.

Актуарні прибутки (збитки) визнаються за 
кожною програмою з визначеною виплатою, ви-
ходячи з перевищення накопичених за період 
з початку програми невизнаних актуарних при-
бутків (збитків) на кінець попереднього звітного 
періоду над більшою з таких величин:

а) 10% теперішньої вартості зобов’язання за 
програмою з визначеною виплатою на цю дату;

б) 10% справедливої вартості активів програ-
ми на цю дату. Сума актуарних прибутків (збит-
ків) звітного періоду визначається діленням цієї 
величини на очікуваний середній строк роботи, 
що залишився до досягнення працівниками, охо-
пленими цією програмою, пенсійного віку.

Для обліку таких виплат вітчизняним законо-
давством, зокрема Інструкцією № 291, передба-
чено окремий рахунок – 472 «Додаткове пенсійне 
забезпечення». Цей рахунок бухгалтерського об-
ліку ведеться для реалізації програми пенсійного 
забезпечення та створюється за рахунок власних 
коштів підприємства (або за рахунок заробітної 
плати найнятих робітників на підставі заяв від 
їхнього імені). План зі встановленими внесками – 
це програма виплат працівникам по закінченні 
їхньої трудової діяльності. У результаті розмір 
пенсії, що належить працівникові, визначається 
сумою, накопиченою до дати виходу на пенсію.

Жодних актуарних прибутків чи збитків не 
виникає. Пенсійні виплати, що здійснюються 
у межах програми з установленими виплатами, 
не залежать від сплачуваних внесків, але зале-
жать від середньої зарплати працівника протя-
гом усієї його кар’єри та розміру заробітної плати 
перед виходом на пенсію, бо від суми останньої 
зарплати визначається «пенсійна частка», згід-
но із Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» [5], Законом 
України «Про державну службу» [6] та інши-
ми законами. У складі виплат працівникам за 
П(С)БО 26 виділені зобов’язання по виплатах 
інструментами власного капіталу, при цьому 
МСБО 19 таких виплат не передбачено. Дослі-
джуючи пункт «інші довгострокові виплати», 
можна зробити висновок, що сюди можна відне-
сти всі види виплат, які включаються до заробіт-
ної плати, але тільки у разі, якщо підприємство 
не планує їх здійснити протягом найближчих 
12 місяців. Інакше кажучи, інші довгострокові 
виплати – це такі самі види виплат, як поточні 
виплати, а різняться вони між собою лише термі-
нами виконання зобов’язань. Слід зазначити, що 
і в МСБО 19, і в П(С)БО 26 виплати при звіль-
ненні виділяють в окрему категорію, оскільки, 
на відміну від інших видів виплат, зобов’язання 
щодо їх здійснення виникають не через надання 
працівниками послуг підприємству, а через факт 
звільнення. Звільнення визнається у разі, якщо 
підприємство має невідмовне зобов’язання звіль-
нити працівника або кількох працівників до до-
сягнення ними пенсійного віку або надавати ви-
плати при звільненні за власним бажанням згідно 
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із законодавством, контрактом чи іншою угодою. 
Виплати при звільненні визнаються витратами 
того періоду, в якому виникають зобов’язання за 
такими виплатами. Виплати при звільненні, що 
не підлягають сплаті в повному обсязі протягом 
12 місяців після дати балансу, обчислюються за 
теперішньою вартістю з використанням ставки 
дисконту.

Якщо звільнення за власним бажанням від-
буватиметься за пропозицією підприємства із 
зобов’язанням здійснити виплати при звільненні, 
то оцінка таких виплат здійснюється з ураху-
ванням кількості працівників, які, як очікується, 
приймуть таку пропозицію. Виплати при звіль-
ненні, якщо вони нараховуються одноразово, від-
носять до витрат того періоду, після якого (або 
в якому) працівник був звільнений.

Досліджуючи П(С)БО 26 «Виплати працівни-
кам», помічено, що попри охоплення у стандарті 
всіх видів виплат працівникам, у документі на-
явні лише загальні рекомендації стосовно обліку, 
основна ж нормативна база та опора для практи-
куючих бухгалтерів з детальними інструкціями 
знаходиться в окремих документах, наприклад 
у Законі України «Про оплату праці», «Про від-
пустки», Інструкції зі статистики заробітної пла-
ти та інших.

В науковій літературі гармонізація визнача-
ється як усунення відмінностей. Отже, гармо-
нізація обліку являє собою процес зближення 
національної і міжнародної облікових систем за-
собами доповнення вітчизняних стандартів облі-
ку та узгодження з МСФЗ з метою прозорості та 
надійності фінансової звітності суб’єктів господа-
рювання (в першу чергу для інвесторів) задля 
збільшення можливостей залучення додаткового 
капіталу та виходу на міжнародні ринки капіта-
лу. В результаті проведеного дослідження розро-
блені шляхи гармонізації обліку в частині оплати 
праці, які полягають у наступному:

– з метою зближення вітчизняного і міжна-
родного стандартів «Виплати працівникам» допо-
внити П(С)БО 26 визначенням поняття «виплати 
працівни–кам» (безпосереднє тлумачення назви 
положення) аналогічно п. 7 МСБО (IAS) 19;

– для приведення у відповідність з вимогами 
міжнародного стандарту МСБО (IAS) 19 націо-
нального П(С)БО 26 сприяти застосуванню пільг 
у формі надання житла, автомобілів, безоплат-
них або субсидованих товарів (послуг), медичного 
обслуговування та ін. шляхом колективно-дого-
вірного регулювання, крім цього надавати мож-
ливість участі працівників у прибутках підпри-
ємства [7, с. 487];

– з огляду на міжнародний досвід об’єднання 
виплат працівникам (до складу короткостроко-
вих виплат, крім зарплати входять внески на 
соціальне страхування) спростити вітчизняну 
облікову практику, яка передбачає розмежуван-
ня зобов’язань з виплат персоналу та соціальне 
страхування як окремі виплати, об’єднавши їх 
аналогічно МСБО (IAS) 19;

– з урахуванням усталеної практики міжна-
родний стандарт «Виплати працівникам» наводить 
обґрунтовану необхідність і порядок формування 
забезпечення на оплату відпусток працівникам. 
Вважаємо за необхідне, з метою планування ви-

трат та прогнозування перспективних факторів 
діяльності господарюючого суб’єкта, рекоменду-
вати підприємствам створювати резерви на ви-
плату відпусток працівникам, що повністю узго-
джується з міжнародною практикою;

– для гармонізації з міжнародними стандар-
тами обліку пропонуємо ввести до національного 
стандарту ілюстративні приклади щодо виплат 
працівникам за відповідними категоріями.

Отже, порівнявши облікові механізми розра-
хунків з оплати праці відповідно до національних 
та міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку можна стверджувати, що на шляху до уні-
фікації обліку вітчизняні нормативні документи 
з бухгалтерського обліку потребують подальшого 
удосконалення та змін. Крім того, визначивши, 
що для практикуючих бухгалтерів основні нор-
мативні акти стосовно обліку не завжди є зро-
зумілими та прозорими, то на наш погляд, ана-
логічно до міжнародних стандартів, українські 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 
особливо П(С)БО 26 «Виплати працівникам», слід 
удосконалити за допомогою наочних ситуаційних 
прикладів бухгалтерського обліку, що допоможе 
краще зрозуміти механізми багатьох облікових 
операцій, а також розтлумачити термінологічний 
словник положення наочно.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
вки. Національний стандарт П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам» дещо дублює МСБО 19. Проте віт-
чизняний варіант обліку відрізняється аналітич-
ністю, ясністю викладу, забезпечує тотожність 
аналітичного обліку з даними синтетичного. Не-
доліком П(С)БО 26 «Виплати працівникам» є те, 
що цей нормативний акт не має практичного за-
стосування, тому що він дає лише трактування 
використовуваних термінів, наводить класифіка-
цію виплат, які можуть здійснюватись працівнику 
та дає рекомендації щодо питань обліку та відо-
браження у звітності даних розрахунків. Отже, 
в П(С)БО 26 «Виплати працівникам» інформація 
представлена у більш стислому вигляді, що до-
зволяє скоротити час на вивчення цього стандар-
ту, але це не завжди полегшує роботу бухгалте-
ра, тому що йому треба шукати відповіді в інших 
нормативно-правових документах, адже все, що 
не описано в цьому стандарті, можна тлумачи-
ти по-різному, що може в подальшому призвес-
ти до неоднозначного тлумачення обліку, що су-
перечить Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність» [8], та виникнення 
помилок. Основною рекомендацією в покращен-
ні обліку виплат працівникам є детальна розроб-
ка внутрішніх інструкцій та рекомендацій, які на 
основі розроблених прикладів та типових ситуацій 
дадуть можливість пересічному бухгалтеру зрозу-
міти особливості обліку розрахунків за виплатами 
працівникам. Отже, на підставі порівняльної ха-
рактеристики МСБО 19  [9] та ПСБО 26 «Випла-
ти працівникам» [10] можна сказати, що зазначені 
нормативні документи містять відмінні положення. 
Крім того, оскільки ці документи мають надавати 
користувачам інформацію щодо змін у складі ви-
плат працівникам протягом періоду та розкривати 
інформацію про залишки на звітну дату, вони не 
повинні суперечити один одному.
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РОЛЬ І МІСЦЕ НЕПРОФІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ГЛОБАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Високий рівень конкуренції, серед авіаційних підприємств, на глобальному авіаційному ринку вимагає пошуку додат-
кових  джерел прибутку та нових шляхів утримання необхідного рівня конкурентоздатності. Непрофільна діяльність 
сьогодні є одним з найефективніших варіантів отримання додаткового прибутку для підприємств авіаційної галузі. 
В статті визначено роль, сутність та частка доходів від непрофільної діяльності для аеропортів та авіакомпаній. 
Крім того надана глобальна оцінка обсягу додаткових доходів від непрофільної діяльності. Особливу увагу приділено 
аналізу  непрофільних послуг для різних  авіакомпаній та аеропортів світу.
Ключові слова: непрофільна діяльність,авіакомпанія, аеропорт, авіаційне середовище, глобальний ринок.

Постановка проблеми. Будь-який бізнес, на-
віть найуспішніший, не може функціонувати 
в незмінному вигляді довгий час. Існує важли-
вий прийом, що збільшує стійкість бізнес-моделі 
та значно зменшує ризик критичних збитків під 
впливом обставин, що змінилися.

Найбільш відомими, напрямками підвищен-
ня фінансової діяльності авіаційних підприємств 
і зниження ступеня ризику поточної діяльності 
можна вважати наступні:

– вишукування внутрішніх резервів в частині 
зниження витрат при збереженні діючої цінової 
політики;

– зменшення рівня цін з метою збільшення об-
сягу продажів і підвищення рівня рентабельності 
за рахунок збільшення швидкості обороту активів;

– збільшення обсягу продажів і рівня рента-
бельності за рахунок виходу на нові ринки збу-
ту, а також за рахунок зміни споживчих якостей 
продукту

– розширення бізнесу шляхом пропонування 
непрофільних послуг та видів робіт.

Сьогодні одним з можливих варіантів отриман-
ня додаткових надходжень для авіаційних під-
приємств є пропонування непрофільних послуг 
для самих компаній або непрофільних видів робіт.

Постановка завдання. Зовнішнє середовище 
мінливе, і будь-яка модель незмінно піддається 
перевірці на міцність, змушуючи постійно бути 
в тренді нових тенденцій і коригувати бізнес від-
повідно до змін у економіці і змінами ділового 
клімату. Тому основним завданням даного до-
слідження є визначення ролі і сутності непро-
фільної діяльності, в глобальному авіаційному 
середовищі, як основного джерела додаткового 
прибутку для підприємств авіаційної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
профільна діяльність в аеропортах – діяльність 
на території цивільних аеродромів і в аеропор-
тах по наданню на комерційній основі сервісних 
послуг, що не відносяться до авіаційної діяльнос-
ті, включаючи торгівлю і громадське харчування, 
послуги з паркування автомашин, поштово-бан-
ківських операцій та інших послуг і інша будь-
яка здійснювана в аеропортах діяльність, яка не 
належить до авіаційної діяльності [4].

Непрофільна діяльність для авіакомпаній – 
надання додаткового сервісу, що непов’язаний 

з авіаційною діяльністю, такий як: трансфер до 
аеропорту, торгівля на борту, послуги бронюван-
ня готелів тощо.

Непрофільні види діяльності є важливою 
статтею доходів для більшості аеропортів світу. 
За оцінками зарубіжних фахівців, вони станов-
лять в середньому 15–20% від доходів, одержу-
ваних від основної експлуатаційної діяльності 
аеропортів, а в окремих випадках досягають 30–
40%. Непрофільна діяльність аеропортів дозво-
ляє поліпшити якість обслуговування і отримати 
додаткові доходи.

Як зазначає Артамонов Б.В. [1] з позицій ко-
мерції аеропорт є унікальним економічним про-
стором, яке відрізняється особливим режимом 
роботи, особливою категорією споживачів това-
рів і послуг, що забезпечує тим самим широкі 
можливості для отримання доходу.

Відповідно до Керівництва по економіці аеро-
портів (Doc 9562) основні статті доходу аеропор-
тів складають надходження від авіаперевезень 
і наземного обслуговування, а також доходи від 
неавіаційних (згідно з термінологією ICAO, «не-
аеронавігаційних») видів діяльності [5].

Аналіз діяльності провідних аеропортів світу 
показав, що доходи від непрофільних видів ді-
яльності включають в себе, в основному, плате-
жі різних структур за право ведення комерцій-
ної діяльності в аеропорту, платежі за передачу 
в концесію або здачу в оренду ділянок землі 
і приміщень, а також надходження від комер-
ційної діяльності, здійснюваної аеропортом, як 
на його території, так і за його межами, але не 
пов’язаної із задоволенням потреб авіакомпаній, 
пасажирів і вантажовідправників.

На рис. 1. представимо розподіл доходів від 
профільної та непрофільної діяльності для про-
відних аеропортів світу.

Додатковий дохід від непрофільної діяльнос-
ті став ключовим джерелом прибутку для інду-
стрії авіаперевезень в усьому світі. У 2018 році 
Міжнародна асоціація повітряного транспор-
ту спрогнозувала скорочення загального обся-
гу доходу індустрії на $4 млрд. І зазначила, що 
в цьому році авіакомпанії витратять на паливо 
на $10 млрд. Більше, ніж рік тому. Додаткові до-
ходи, які становлять $32.5 млрд., дозволили ін-
дустрії уникнути збитків і продовжують бути 
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найбільш ефективним засобом страхування від 
постійно зростаючих цін на паливо.

У зв’язку з різким зростанням додаткових до-
ходів відведення непрофільної діяльності спосте-
рігається підвищений інтерес авіакомпаній, що 
надають повний комплекс послуг, по всьому сві-
ту, що почали впроваджувати додаткові послуги 
за допомогою таких глобальних дистрибутивних 
систем, як Amadeus. Наприклад, KLM і Iberia 
нещодавно увійшли до списку авіакомпаній, що 

використовують рішення для тревел агентств 
AncillaryServices компанії Amadeus. Бізнес мо-
дель тепер націлена на розширення асортименту 
послуг, що надаються, дозволяють швидше зміц-
нити позиції бренду, ніж встановлювати різні 
ціни на квитки.

Глобальна оцінка обсягу додаткових дохо-
дів в 2018 році компанії Amadeus (Amadeus 
Worldwide Estimate of Ancillary Revenuefor 2018) 
представимо в табл. 1.
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Рис. 1. Частка доходів від непрофільної діяльності аеропортів світу у 2018 році
Джерело: розроблено автором на основі [7]
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Таблиця 1
Глобальна оцінка обсягу додаткових доходів від непрофільної діяльності

Категорія авіакомпанії Додатковий дохід  
в 2018році

Додатковий дохід  
в 2017році

Зростання  
в 2018 році

Найбільші авіакомпанії США $12.5 млрд. $6.7 млрд. 87%
бюджетні авіакомпанії $4.8 млрд. $3.6 млрд. 33%
традиційні авіакомпанії $10.9 млрд. $8.5 млрд. 28%
Лідери по додаткової виручки $4.3 млрд. $3.8 млрд. 13%
Разом $32.5 billion $22.6 billion 43.8%

Джерело: статистика додаткових доходів кожної індивідуальної авіакомпанії, зібрана на основі World Airline 
Report 2019 Air Transport World (липень 2019)

Компанія IdeaWorks використовує дані, які 
дозволяють класифікувати авіаперевізників, ви-
ходячи з їх здатності генерувати додатковий 
дохід від непрофільної діяльності. Відсоток ви-
ручки, відповідний результатами чотирьох пе-
рерахованих вище груп, був поєднана з даними 
глобального списку операційної виручки, пред-
ставленими 203 авіакомпаніями. Чотири катего-
рії компаній виглядають наступним чином:

– Лідери за показниками додаткових дохо-
дів від непрофільної діяльності. Даній катего-
рії авіаперевізників належить найбільша частка 
від загального показника додаткової виручки. 
На них припадає в середньому 19,8%, що трохи 
вище 19.4% в 2018 році. До групи входять такі 
компанії як AirAsia, AerLingus, easyJet, Ryanair, 
SpiritAirlines.

– Найбільші авіакомпанії США. Лідери рин-
ку США отримують солідну виручку за раху-
нок комбінації доходів від часто подорожуючих 
авіапасажирів і платежів за багаж. Їх середній 
показник досяг 11, 9%. У минулому році це зна-
чення становило 7,2%. У цю категорію входять 
такі компанії як Alaska, American, andUnited.

– Бюджетні авіакомпанії. У всьому світі бю-
джетні авіаперевізники покладаються на плате-
жі за додаткові послуги для досягнення хороших 
показників допоміжних доходів. Середній показ-
ник групи, в яку входять AirTran, Blue1, IndiGo, 
JazeeraAirways, Pegasus і SpringAirlines, складає 
6,5%, в той час як в 2010 році – 5, 4%.

– Традиційні авіакомпанії. Дана категорія 
об’єднує найбільшу кількість авіаперевізників. 
Джерелами додаткових доходів можуть слу-
жити платежі за надмірну вагу або додатковий 
багаж і обмеження партнерської активності за 
програмами заохочення часто літаючих пасажи-
рів. Середній показник даної категорії – 2,9%. 
У неї входять AirChina, Emirates, Finnair, LAN, 
QatarAirways і SingaporeAirlines.

Авіакомпанії, що увійшли в категорію най-
більших в США, продовжують отримувати біль-
шу частину від загального обсягу додаткових 
доходів: $12,5 млрд. (38% від загального обсягу 
додаткових доходів) результат роботи всього 
лише 7 авіакомпаній: AlaskaAirlines, American, 
Continental, Delta, Hawaiian, United і US Airways. 
Друге місце займає набагато більша катего-
рія традиційних авіакомпаній, що складається 
з 140 авіаперевізників. На її частку довелося 
$10,9 млрд., що становить 34% від загального об-
сягу додаткових доходів.

Отже, якк можна побачити з представлених 
показників, авіакомпанії США не тільки успішно 

адаптувалися до тенденції надання додаткових 
послуг на вибір, але також отримують переваги 
завдяки пасажирам, які беруть участь в бонус-
них програмах по накопиченню миль.

На рис. 2 представимо відсоток оцінки роз-
поділу авіакомпаній за категорією їх здатності 
генерувати додатковий дохід від непрофільної 
діяльності.

Зауважимо, що іншими джерелами доходу є 
такі послуги як додаткова продаж їжі та прохо-
лодних напоїв в салоні літака, wi-fi вихід в Ін-
тернет і можливість забронювати готель. Більш 
того, авіакомпанії надають постійно розширюєть-
ся список послуг для зручності пасажирів, такі 
як перевірка безпеки позачергово, рання посадка 
на рейс, можливість вибору місця у аварійного 
виходу тощо. Згідно із статистичними даними [7] 
топ-10 авіакомпаній, які отримують левову част-
ку доходу від продажу непрофільних послуг є:

1. Sprit 38.5%
2. Allegiant 29.9%
3. Jet2.com 26.5%
4. Ryanair 21.8%
5. TigerAirways 20.8%
6. EasyJet 19.5%
7. AirAsiaX 18.7%
8. Jetstar 18.6%
9. AirAsiaGroup 18.2%
10. Flybe 17.7%
Визначення розміру орендних ставок і кон-

цесійних зборів здійснюється з урахуванням 
потенційного попиту на послуги, що надаються 
в рамках непрофільних видів діяльності, місця 
розташування об’єктів на території аеропорту 
або всередині його споруд, ступеня технічної 
оснащеності і комфорту виділяються приміщень, 
умов їх експлуатації, тривалості оренди, розмі-
рів потрібних інвестицій і т. ін. [2].

Розмір платежів встановлюється на договірній 
основі з використанням конкурсних механізмів. 
При відборі претендентів враховується не тіль-
ки пропонована ціна, але імідж фірми і її вміння 
надати відповідну послугу з орієнтацією на між-
народні стандарти якості.

Терміни контрактів на оренду або концесію 
зазвичай складають від одного до п’яти років, 
якщо при цьому не потрібно великих капіталь-
них витрат з боку претендентів.

При оренді аеропортових споруд, де орендар 
бере на себе будівельні роботи або потрібні ве-
ликі інвестиції, термін може бути значно збіль-
шений. Найбільш поширений термін, що гаран-
тує повернення вкладених коштів, становить 
10–20 років [3].
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Таблиця 2
Види непрофільних послуг в аеропортах

Споживачі
Зона аеропорту

Аеровокзал Територія аеропорту Територія поза 
межами аеропорту

• пасажири
• відвідувачі
• персонал аеропорту
• персонал авіакомпанії
• концесіонери
• орендарі
• вантажовідправники
• вантажоодержувачі
• місцеве населення
• клієнти авіакомпанії

• торгівля
• харчування
• інформація
• реклама
• банківські операції
• зв'язок поштовий і телефонний
• сервісні послуги
• дозвілля
• безпека
• медичне обслуговування та інші 
види споживчого обслуговування

• торгівля
• харчування
• реклама
• стоянка таксі
• стоянки приватних 
автомашин
• заправні станції
• готелі
• транспортні засоби

• готелі
• мотелі
• пансіонати
• приватні квартири
• супермаркети
• турфірми

В окремих випадках, коли важко оцінити пер-
спективність або ефективність робіт з того чи 
іншого напрямку диверсифікації, керівництво 
аеропорту може укласти «контракт на управлін-
ня», при якому зберігає за собою право на воло-
діння майном, а керуючому виплачується певний 
відсоток від одержуваного доходу.

Висновки з проведеного дослідження. Отже 
проведений нами аналіз непрофільна діяльнос-
ті, яка використовується як джерело додаткової 
діяльності на підприємствах авіаційної галузі 
дійсно є ефективною складовою як для націо-
нальних так і міжнародних підприємств на гло-
бальному авіаційному ринку.
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РОЛЬ И МЕСТО НЕПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ГЛОБАЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Аннотация
Высокий уровень конкуренции, среди авиационных предприятий, на глобальном авиационном рынке требует поиска 
дополнительных источников дохода и новых путей потдержки необходимого уровня конкурентоспособности. Непро-
фильная деятельность сегодня является одним из самых эффективных вариантов получения дополнительной при-
были для предприятий авиационной отрасли. В статье розкрыта роль, сущность и доля доходов от непрофильной 
деятельности для аэропортов и авиакомпаний. Кроме того предоставлена глобальная оценка объемов дополнительных 
доходов от непрофильной деятельности. Особое внимание уделено анализу непрофильных услуг для различных ави-
акомпаний и аэропортов мира.
Ключевые слова: непрофильная деятельность, авиакомпания, аэропорт, авиационная среда, глобальный рынок.
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ROLE AND PLACES OF NON-PROFILE ACTIVITIES  
IN A GLOBAL AVIATION ENVIRONMENT

Summary
The high level of competition among aviation companies in the global aviation market requires the search for additional 
sources of profit and new ways of maintaining the necessary level of competitiveness. Non-core business is one of the 
most effective options for generating additional revenue for aviation businesses today. The article defines the role, nature 
and share of non-core business revenue for airports and airlines. In addition, a global estimate of the amount of additional 
revenue from non-core activities is provided. Particular attention is paid to the analysis of non-core services for various 
airlines and airports around the world.
Key words: non-core business, airline, airport, aviation environment, global market.
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА  
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

В статті визначено негативний вплив економічної діяльності на довкілля. Розкрита сутність екологічної функції дер-
жави. Зазначені проблеми фінансового забезпечення сфери охорони природного середовища. Проведено аналіз ви-
датків державного та місцевих бюджетів на природоохоронні заходи. Розглянуто перспективні напрями розвитку 
вітчизняного механізму державного управління в сфері охорони навколишнього природного середовища.
Ключові слова: державний бюджет, природне середовище, природоохоронні заходи, фінансове забезпечення, еколо-
гічні платежі, державна підтримка, екологічна безпека, капітальні видатки.

Постановка проблеми. Сучасна економічна ді-
яльність негативно впливає на довкілля та при-
зводить до його деградації. Тому існує нагальна 
потреба у здійсненні природоохоронних заходів 
у кожному регіоні країни. Проте охорона навко-
лишнього природного середовища, збереження 
та відтворення природних ресурсів потребують 
суттєвих матеріальних витрат, які можна забез-
печити лише формуванням відповідного механіз-
му фінансування.

Фінансування сфери охорони навколишнього 
природного середовища та відтворення природ-
них ресурсів є важливим напрямком фінансової 
політики держави в умовах сьогодення. Оскільки 
незадовільний стан екологічної ситуації впливає 
як на зростання кількості захворювань населен-
ня, так і на стримування економічного розвитку 
держави, що обумовлює необхідність застосуван-
ня більш ефективних природоохоронних заходів 
та збільшення джерел їх фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням фінансування природоохоронної діяльнос-
ті займалися багато вітчизняних науковців, а саме 
О. Веклич, З. Герасимчук, О. Кашенко, Л. Мельник, 
Г. Погріщук, В. Трегобчук, Р.С. Филипів, С. Ха-
річков. Незважаючи на значну кількість праць, 
у яких містяться рекомендації щодо вдоскона-
лення фінансування природоохоронної діяльності, 
його особливості досліджені не повною мірою.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
поточного стану державної фінансової підтримки 
природоохоронної діяльності в Україні, зокре-
ма динаміки капітальних та поточних видатків 
Державного та місцевого бюджетів України на 
охорону навколишнього природного середовища. 
А також обґрунтування перспектив збільшення 
природоохоронних видатків з урахуванням зару-
біжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основну відповідальність за збереження та охо-
рону навколишнього середовища, раціональне 
та науково обґрунтоване природокористування 
несе держава. Це зумовлено нестабільною еко-
логічною ситуацією, що склалася в нашій країні 
і в світі, наростаючою екологічною кризою і її по-
тенційно руйнівними наслідками.

В сучасних умовах держава виконує декіль-
ка функцій, одна з яких – екологічна. Екологічна 
функція сучасної держави – це діяльність, направ-

лена на охорону, відтворення та оздоровлення на-
вколишнього природного середовища, раціональне 
використання природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки, охорони і захисту екологіч-
них прав фізичних і юридичних осіб. Екологічна 
функція держави повинна бути не лише однією 
з пріоритетних, а й покликана впливати на інші 
функції держави, щоб зберегти навколишнє при-
родне середовище для наступних поколінь [2].

В Україні фінансування заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища здійсню-
ється за рахунок Державного та місцевих бю-
джетів, коштів підприємств, установ та організа-
цій, фондів охорони навколишнього природного 
середовища, добровільних внесків та інших.

Динаміка витрат на природоохоронні за-
ходи досить нестійка й залежить від джерела 
фінансування. За 2015–2017 рр. спостерігаєть-
ся збільшення обсягів капітальних інвестицій 
на 3350,0 млн. грн. Частка сукупних витрат на 
охорону навколишнього природного середовища 
у загальному обсязі ВВП збільшується до 1,1% 
у 2017 році, але все одно залишається дуже не-
значної. Зазначимо, що за результатами аналізу 
2017 року, фактично профінансовано загалом по 
Україні природоохоронних заходів на загальну 
суму 4 032 238,98 тис. грн., що становить 67% від 
запланованої суми (таблиця 1) [3].

На рис. 1 зображено структуру витрат на 
охорону навколишнього середовища в Україні за 
джерелами фінансування у 2017 році.

Розрахунки служби статистики України свід-
чать, що найбільша питома вага в структурі дже-
рел фінансування заходів щодо охорони навколиш-
нього природного середовища припадає на власні 
кошти підприємств та організацій, що складає 77%.

В Україні фінансування заходів з охорони на-
вколишнього природного середовища здійсню-
ється у вигляді капітальних інвестицій та поточ-
них витрат (таблиця 2).

Розрахунки свідчать, що найбільше капі-
тальних інвестицій в 2017 році направлено на 
радіаційну безпеку, що складає 3012,4 млн. грн. 
а найменше на збереження біорізноманіття і се-
редовища існування-177,3 млн. грн.

У 2017 році відбулися значні структурні 
зрушення і 26,8% від загальної суми природо-
охоронних капіталовкладень було спрямовано на 
капітальне будівництво, ще 38,7% витрачалося 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ120

1 (27), лютий 2020

Таблиця 1
Витрати на охорону навколишнього природного середовища в Україні, за 2015-2017 рр.

Види витрат
Рік Відхилення 

(+:-) 2017/20152015 2016 2017
Сукупні витрати на охорону природного середовища (у фактичних 
цінах), млн. грн. 24591,1 32488,7 31492,0 6900,9

Капітальні інвестиції млн. грн. 7675,6 13390,5 11025,6 3350,0
Поточні витрати млн. грн. 16915,5 19098,2 20466,4 3550,9
Частка сукупних витрат на охорону природного середовища у за-
гальному обсязі валового внутрішнього продукту, % 0,5 0,5 1,1 0,6 п.в.

Видатки бюджету на охорону природного середовища, млн. грн. 5529,7 6255,4 4739,9 -789,8
Частка видатків бюджету на охорону природного середовища 
у загальному обсязі видатків бюджету, % 0,8 0,7 0,6 -0,2 п.в.

Джерело: складено за [3]

Таблиця 2
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища  

за видами природоохоронних заходів в Україні (2015-2017рр.) 

Заходи

Рік Відхилення 
2017/20152015 2016 2017

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % +;- %

Усього, в т.ч. 7675,6 100,0 13390,5 100,0 11025,6 100,0 3350,0 143,6
Охорона атм. повітря і проблеми зміни клімату 1422,9 18,5 2502,8 18,7 2608,1 23,6 1185,2 183,3
Очищення зворотних вод 848,9 11,1 1160,0 8,7 1276,5 11,6 427,6 150,4
Поводження з відходами 737,5 9,6 2208,7 16,5 2471,0 22,4 1733,5 335,1
Захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхн. вод 388,3 5,1 420,0 3,1 1284,5 11,6 896,2 330,8
Зниження шумового і вібраційного впливу 40,8 0,5 94,8 0,7 161,5 1,5 120,7 395,8
Збереження біорізноманіття середовища існування 22,4 0,3 49,6 0,4 177,3 1,6 154,9 791,5
Радіаційна безпека 4205,0 54,8 6944,0 51,8 3012,4 2,7 -1192,6 71,6
НДР охоронного спрямування 2,1 - 2,4 - 3,8 - 1,7 180,9
Інші напрями природоохоронної діяльності 7,7 0,1 8,2 0,1 30,5 0,3 22,8 396,1

Джерело: складено за [3]

для реконструкції та реставрації. Крім того, на 
капітальний ремонт було спрямовано 5%. У той 
же час, для придбання обладнання та предме-
тів довгострокового користування направлялося 
29,4% від загальної суми публічних видатків для 

формування парку основних фондів у сфері охо-
рони навколишнього середовища.

У 2017 році також в цілому більше половини 
коштів направлялося на нові капіталовкладен-
ня – 56,2%.
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Рис. 1. Структура джерел фінансування природоохоронної діяльності в Україні в 2017 році,%
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Частка видатків на придбання основного капі-
талу для охорони навколишнього середовища в за-
гальній сумі капітальних видатків Зведеного бюдже-
ту в більшості років знаходилася на рівні 60–80%.

У 2017 році відбулися суттєві структурні 
зміни за рахунок підвищення питомої місцевих 
бюджетів з огляду на децентралізацію. Тим не 
менше все ще основна сума видатків на охоро-
ну навколишнього середовища приходиться на 
Державний бюджет – 64% або 4,8 млрд. грн 18% 
або 1,3 млрд. грн фінансувалося за рахунок рес-
публіканського, обласних та міських бюджетів. 
На бюджети міст республіканського та обласного 
підпорядкування припадало 8% або 593 млн. грн.

Інші державні фінансові фонди (районні, міст 
районного підпорядкування, селищні, сільські та 
об’єднаних територіальних громад) фінансува-
ли природоохоронні видатки в межах 2-3% або 
119,6–212,7 млн. грн.

О. Новицька стверджує, що можливості роз-
витку системи фінансування охорони навколиш-
нього природного середовища на основі принци-
пу «забруднювач платить» у сучасних умовах 
обмежені. Це пов’язано з такими факторами, як 
відсутність розвинених ринків капіталу та фі-
нансових інститутів, обмеженість можливостей 
фінансування з приватних джерел, нестабіль-
ність як політичної, так і фінансової систем [1].

Згідно з Законом України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» кошти 
від зборів за спеціальне використання природ-
них ресурсів і земельний податок є джерелом 
фінансування робіт по відтворенню та підтри-
манню природних ресурсів у належному стані. 
Фонди охорони навколишнього природнього се-
редовища, куди надходить екологічний податок 
і грошові стягнення за шкоду, нанесену навко-
лишньому середовищу, протягом останніх років 
стали одним із найважливіших елементів еконо-
мічного механізму природокористування та при-
родоохоронної діяльності [4].

Найбільші надходження від сплати екологічно-
го податку в 2017 році, так само, як і в попере-
дні роки, були в 10-х областях, а саме: Донецька, 
Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франків-
ська, Луганська, Вінницька, Харківська, Київська, 
Львівська, Полтавська [2]. За 2017 рік до зведеного 
бюджету України від сплати екологічного податку 
надійшло 3722061,8 тис. грн., з них до спеціально-
го фонду місцевих бюджетів –2977649,4 тис. грн., 
а до загального фонду бюджету –744412,4 тис. грн. 
Ці кошти є джерелом для фінансування природо-
охоронних заходів по областях.

Однією з причин, що впливають на рівень 
надходжень від екологічного податку є щорічна 

індексація ставок екологічного податку. Зелений 
фонд пропонує карту «Як в Україні використо-
вують надходження від екологічного податку?», 
звідки випливає, що області найбільш висо-
кою концентрацією промисловості, які викида-
ють в атмосферу найбільші обсяги вуглекислого 
газу, витрачали на природоохоронні заходи мі-
зерні сумм [3].

В загальному витрати на природоохоронні за-
ходи не перевищують надходження екологічних 
платежів. Проте серед територій є такі, де витра-
ти не перевищують надходження навіть на 50%: 
Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Мико-
лаївська, Херсонська та Чернівецька. Крім цього 
є території, котрі перевищують витрати над над-
ходженнями: Вінницька, Житомирська, Київська, 
Рівненська, Сумська, Чернігівська та м. Київ.

Найбільше витрат у 2017 році направлено на 
природоохоронні заходи по очищенню зворотних 
вод, а найменше на природоохоронні заходи по 
радіаційній безпеці.

В табл. 3 представлені розрахунки витрат на 
охорону навколишнього природного середовища 
в Сумській області за 2016–2018 роки.

Розрахунки свідчать, що сума витрат на охо-
рону навколишнього природного середовища 
в Сумській області, за 2016–2018 роки збільшу-
ється на 113,0%. Частка поточних витрат значно 
перевищує частку капітальних інвестицій – від 
86,4% до 97,0% за період дослідження (табл. 4).

Розрахунки свідчать, що сума капітальних ін-
вестицій за період дослідження зменшується на 
53,3%. Найбільшу питому вагу становлять капі-
тальні інвестиції на очищення зворотних вод – 
39,6% у 2018 році, але їх частка зменшується 
значним чином. Найменшу питому вагу станов-
лять капітальні інвестиції на збереження біоріз-
номаніття і середовища існування – від 1,9% до 
4,4% за період дослідження (табл. 5).

Результати проведеного моніторингу дозво-
лять напрацювати стратегічний апарат фінансо-
вого забезпечення екологічної складової сталого 
розвитку регіонів України з деталізацією методів 
та інструментів, що сприятимуть економічній до-
цільності здійснення підприємствами природо-
охоронних та ресурсозберігаючих заходів.

У зв’язку із загостренням сировинних, енер-
гетичних та екологічних проблем світова наука 
у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища стала вести більш активний пошук ви-
рішення даної ситуації.

Зарубіжний досвід показує, що фінансовий 
механізм регулювання сфери природокористу-
вання складається з заходів податкового та кре-
дитного характеру, а саме: наданням прямої чи 

Таблиця 3
Склад та структура витрат на охорону навколишнього природного середовища  

в Сумській області, за 2016-2018 рр.

Види витрат
Рік Відхилення 

2018/20162016 2017 2018
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % +;- %

Усього, в т.ч. 356,6 100,0 503,1 100,0 759,7 100,0 403,1 213,0
Капітальні інвестиції  48,6 13,6 47,1 9,4 22,7 3,0 -25,9 46,7
Поточні витрати 308,0 86,4 456,0 90,6 737,0 97,0 429,0 239,3

Джерело: складено за [2]
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Таблиця 5
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища 

за видами природоохоронних заходів у Сумській області, за 2016-2018 рр.

Заходи

Рік Відхилення 
2018/20162016 2017 2018

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % +;- %

Усього, в т.ч. 308,0 100,0 456,0 100,0 737,0 100,0 429,0 239,3
Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату 75,2 24,4 146,1 32,0 318,0 43,1 242,8 422,9
Очищення зворотних вод 177,7 57,7 238,2 52,2 294,4 39,9 116,7 165,7
Поводження з відходами 42,3 13,7 46,9 10,3 94,1 12,8 51,8 222,5
Захист і реабілітація ґрунту, підземних  і поверхневих вод 0,7 0,2 1,2 0,3 0,9 0,1 0,2 128,6
Збереження біорізноманіття і середовища існування 11,3 3,7 22,3 4,9 27,8 3,7 16,5 246,0
Інші напрями природоохоронної діяльності 0,8 0,3 1,3 0,3 1,8 0,2 1,0 225,0

Джерело: складено за [2]

Таблиця 4
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища  
за видами природоохоронних заходів у Сумській області, за 2016-2018 рр.

Заходи

Рік Відхилення 
2018/20162016 2017 2018

млн. 
грн. % млн. 

грн. % млн. 
грн. % +;- %

Усього, в т.ч. 48,6 100,0 47,1 100,0 22,7 100,0 -25,9 46,7
Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату 3,5 7,2 3,2 6,8 6,3 27,7 2,8 180,0
Очищення зворотних вод 37,4 76,9 33,6 71,3 9,0 39,6 -28,4 24,1
Поводження з відходами 2,2 4,5 5,5 11,7 3,2 14,1 1,0 145,5
Захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод 4,6 9,5 3,7 7,9 3,2 14,1 -1,4 69,6
Збереження біорізноманіття і середовища існування 0,9 1,9 1,1 2,3 1,0 4,4 0,1 111,1

Джерело: складено за [2]

опосередкованої державної допомоги приватно-
му капіталу. Наприклад, формами в країнах За-
хідної Європи і Північної Америки це безпосе-
редні цільові субсидії (централізовані чи місцеві); 
прямі позики для реалізації природоохоронних 
проектів та програм.

Державна фінансова підтримка природоохо-
ронної діяльності забезпечує виконання націо-
нальних екологічних програм, покриває значну 
частку витрат на природоохоронні заходи при-
ватно-підприємницького сектору економіки та 
спонукає до збільшення його прибутків і зміц-
ненню конкурентоспроможності на ринку.

Аналіз свідчить, що промислово розвинені кра-
їни мають досить гнучку договірну систему еко-
номічних взаємовідносин організацій із природо-
користувачами. Ця система постійно розвивається 
і вдосконалюється. Вона характеризується щоріч-
ним переглядом цін, пов’язаних з конкретними 
змінами господарської, екологічної та економічної 
ситуації. Вважається, що найбільш стимулюючий 
вплив у сфері раціоналізації природокористуван-
ня має удосконалена податкова система. Разом із 
тим міжнародний досвід здійснення екологічного 

оподаткування доводить, що воно має обмежене 
застосування в економічно розвинених країнах. 
З метою стимулювання природоохоронної діяль-
ності, зниження рівня забруднення перевага на-
дається саме ринковим регуляторам.

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки. 
Ефективна податкова політика у природоохорон-
ній сфері надасть змогу подолати негативні про-
цеси як у соціально-економічній, так і екологіч-
ній сферах, та в подальшому розвитку – досягти 
сталого розвитку регіональних еколого-економіч-
них систем та екологічної безпеки загалом.

Механізм фінансування природоохоронних 
заходів в Україні недосконалий. Відсутність 
взаємозв’язку між надходженням коштів на 
природоохоронні цілі та їх витрачанням робить 
його неефективним, тому потребує вдосконален-
ня. Вітчизняний механізм державного управлін-
ня в сфері охорони навколишнього природного 
середовища має носити комплексний характер. 
Звичайно ж, такий механізм має впроваджува-
тися з урахуванням досвіду розвинених країн, 
що забезпечить його ефективне застосування.
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Аннотация
В статье определено негативное влияние экономической деятельности на окружающую среду. Раскрыта сущность 
экологической функции государства. Указанные проблемы финансового обеспечения сферы охраны природной среды. 
Проведен анализ расходов государственного и местных бюджетов на природоохранные мероприятия. Рассмотрены 
перспективные направления развития отечественного механизма государственного управления в сфере охраны окру-
жающей природной среды.
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Summary
The article identifies the negative impact of economic activity on the environment. The essence of the ecological function 
of the state is revealed. The problems of financial support of the environmental protection sphere were mentioned. 
The analysis of the expenditures of the state and local budgets for environmental activities was carried out. The perspective 
directions of development of the state administration domestic mechanism in the sphere of environmental protection are 
considered.
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У запропонованій статті автори роблять спробу дослідити етапи становлення вітчизняної митно-тарифної політики, 
проаналізувати правову основу впровадження митно-тарифного регулювання в Україні, його основні функції та не-
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на аналізі зовнішньоекономічної діяльності держави, що повинна бути спрямована на розвиток торговельних стосунків 
з іншими країнами, підтримання власного товаровиробника та захист внутрішнього товарного ринку. В ході дослід-
ження встановлено, що державне регулювання ЗЕД здійснюється за допомогою широкого кола засобів, кількість яких 
постійно зростає. У статті проаналізовано ключові положення Митного тарифу України. Крім того, висвітлено основні 
проблемні питання вітчизняної митно-тарифної політики та запропоновано шляхи їх вирішення.
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Постановка проблеми. Можна виділити осно-
вне спільне завдання зовнішньоекономічної по-
літики для більшості держав світу – створення 
сприятливих економічних умов для розширено-
го відтворення виробництва та товарообігу все-
редині країни. А ступінь міжнародної конку-
рентоспроможності національного господарства 
є головною ознакою рівня економічної безпеки 
держави. Тому в контексті економічної безпеки 
вкрай важливою проблемою є інтенсифікація 
процесу інтеграції України до системи світово-
го господарства, у тому числі до глобальної сис-
теми міжнародної торгівлі під егідою СОТ. Ак-
туальність теми статті обумовлена об’єктивною 
потребою визначення шляхів вирішення пробле-
ми економічної безпеки України через механізм 
митно-тарифного регулювання на етапі її інте-
грації до світового економічного простору.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати основне завдання дослід-
ження, яке полягає у аналізі основних функцій та 
недоліків вітчизняного митно-тарифного регулю-
вання, проаналізувати правову основу його впро-
вадження, дослідити етапи становлення, сучас-
ний стан, основні проблемні питання вітчизняної 
митно-тарифної політики та шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Різні аспекти проблем функціонування націо-
нальних економік, регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності, формування митної політики 
висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Серед них: І. Бережнюк, А. Вой цещук, 
П. Пашко, С. Терещенко, В. Ченцов, С. Барам-

зін, Н. Блинов, В. Будкін, В. Ващенко, С. Вірз, 
Х. Вольфганг, О. Гребельник, О. Демченко, С. До-
дін, Ю. Дьомін, О. Єгоров.

Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі та 
удосконалення механізмів тарифного і нетариф-
ного регулювання розкриті у наукових працях 
І. Бережнюка, В. Андрійчука, В. Будкіна, І. Бура-
ковського, А. Гальчинського, І. Дюмулена, О. Кірє-
єва, А. Кредісова, В. Новицького, М. Портера та ін.

Істотною особливістю української системи 
митного регулювання є те, що її створення збі-
глося в часі з черговим етапом у формуванні 
глобального економічного регулювання. Із завер-
шенням у 1994 р. Уругвайського раунду пере-
говорів у рамках ГАТТ фактично було створе-
но нову міжнародну торговельну систему на базі 
міжнародних норм та інституцій, які все більше 
підпорядковують собі національні системи мит-
ного регулювання. СОТ стала найбільш потуж-
ною міжнародною інституцією щодо регулювання 
міжнародних економічних відносин. Система мит-
ного регулювання України має забезпечити спри-
ятливі умови для адаптації національної еконо-
міки до більш гострої міжнародної конкуренції 
внаслідок приєднання до системи глобального ре-
гулювання й вільного переміщення ресурсів і по-
ступове включення її економіки до глобальних та 
європейських економічних процесів [3, с. 156].

Процес приєднання України до системи 
ГАТТ/СОТ розпочався 30 листопада 1993 року, 
коли до Секретаріату ГАТТ було подано офіцій-
ну заявку Уряду України про намір приєднатися 
до ГАТТ. Робочу групу з питань розгляду заявки 
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України було створено 17 грудня 1993 року. Піс-
ля багаторічної роботи та консультацій, у лютому 
2008 року чинний на той час Президент України 
Віктор Ющенко та керівники СОТ підписали уго-
ду про вступ України до Організації. 10 квітня 
2008 року Верховна Рада ратифікувала протокол 
про вступ України до Світової організації торгів-
лі. 16 квітня 2008 року МЗС України направило 
ноту генеральному секретареві СОТ, в якій по-
відомило про ратифікацію Протоколу про вступ 
України до цієї Організації. З цього приводу було 
ухвалено відповідну постанову Кабінету Міні-
стрів. 16 травня 2008 року Україна стала 152-м 
офіційним членом Світової організації торгівлі.

Автори статті вважають, що членство у СОТ – 
одна із пріоритетних цілей зовнішньоекономічної 
політики України на найближчий час, важлива 
передумова інтеграції нашої держави у світове 
господарство, входження України в європейські 
митно-тарифні об’єднання.

Митно-тарифні відносини є однією із основ-
них складових міжнародних економічних відно-
син, і, як похідні від національних відносин, голо-
вний імпульс для свого розвитку отримують від 
світових господарських зв’язків [2, с. 178]. В умо-
вах інтенсивної економічної глобалізації та не-
зважаючи на посилення регламентації світових 
торговельно-господарських відносин, конкурен-
ція між державами, їх інтеграційними економіч-
ними об’єднаннями постійно зростає.

Державне регулювання ЗЕД здійснюється за 
допомогою широкого кола засобів, кількість яких 
постійно зростає. Класичним засобом регулюван-
ня зовнішньої торгівлі є митні тарифи, які за ха-
рактером впливу відносяться до економічних ре-
гуляторів. Характерно, що ГАТТ/СОТ ніколи не 
виступала проти захисту національної економіки 
усіма важелями та засобами держав-членів. Згід-
но з принципами ГАТТ/СОТ першість у цьому 
захисному процесі мають відігравати митні тари-
фи, а не комерційні заходи. Мета цього правила – 
чітке визначення об’єму захисту і зведення до мі-
німуму втручання держави в торговельну справу.

Варто зазначити, що митно-тарифне регулю-
вання виконує дві функції:

1) протекціоністську (захист вітчизняних то-
варів від іноземної конкуренції);

2) фіскальну (поповнення державного бюджету).
Крім того, може впливати на приплив валюти, 

розвиток регіонів країни, особливо, якщо мова 
йде про вільні економічні зони та ін.

Правова основа впровадження митно-тариф-
ного регулювання в Україні:

1. Закон України «Про Єдиний митний та-
риф» (від 5 лютого 1992 року

№ 2097-ХІІ) зі змінами та доповненнями [6];
2. Закон України «Про Митний тариф Украї-

ни» (від 5 квітня 2001 року № 23 71-III) зі зміна-
ми та доповненнями [7];

3. Декрет Кабінету Міністрів України 
«Про Єдиний митний тариф України» від 11.01.93 
№ 4–93 [8];

4. Митний кодекс України [1].
Митний тариф України базується на міжна-

родно-визнаних нормах і розвивається у напрямі 
максимальної відповідності до загальноприйня-
тих у міжнародній практиці принципів і правил 

митної справи з урахуванням інтересів націо-
нальних товаровиробників.

Згідно зі Статтею 5 Закону України «Про Єди-
ний митний тариф» [6] з метою розроблення про-
позицій з питань митно-тарифного регулюван-
ня та врахування при цьому інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та держави 
в цілому при Кабінеті Міністрів України була 
створена Митно-тарифна рада України (відпо-
відно до постанови КМУ від 07.02.1994 р. № 62 
«Про Митно-тарифну раду України»), до складу 
якої входили представники Кабінету Міністрів 
України, Міністерства економіки, Міністерства 
фінансів, Міністерства закордонних справ, Мі-
ністерства Юстиції та деяких інших міністерств 
і відомств. Заступником Голови Митно-тарифної 
ради (далі – МТР) за посадою визначався заступ-
ник Голови Держмитслужби. Передбачалося, що 
діяльність МТР ґрунтуватиметься на принципах 
проведення єдиної митно-тарифної політики на 
основі врахування інтересів країни і суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, захисту вну-
трішнього ринку, обмеження монополізму та не-
допущення недобросовісної конкуренції під час 
здійснення експортно- імпортних операцій, про-
тидії дискримінаційним заходам окремих інозем-
них держав та їх союзів.

У 2009 році на засіданнях МТР (у квітні та 
грудні 2009 року) було розглянуто проекти За-
конів України «Про внесення змін до Закону 
України «Про митний тариф України» (щодо 
деталізації ракоподібних із виділенням у окре-
мі товарні підкатегорії УКТ ЗЕД); «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про митний тариф 
України» (стосовно приведення законодавчої бази 
України у відповідність із системою загальновиз-
наних норм міжнародного права шляхом створен-
ня Митного тарифу України, в основу якого по-
кладено нову версію УКТ ЗЕД, побудованого на 
основі Гармонізованої системи опису та кодуван-
ня товарів 2007 року і Комбінованої номенклату-
ри Європейського Союзу); «Про внесення змін до 
статті 19 Закону України «Про Єдиний митний 
тариф» (щодо виконання Угоди про ввезення ма-
теріалів освітнього, наукового та культурного ха-
рактеру, передбачених Флорентійською конвенці-
єю та «Найробійським протоколом» до неї, та ін.).

З метою підтримки національного товарови-
робника за участю МТР розроблена система під-
готовки та прийняття рішень щодо доцільності 
зміни тих чи інших тарифних ставок. При цьо-
му проекти таких рішень після всебічного ви-
вчення Митно-тарифною радою подавалися на 
розгляд і затвердження Урядові, й, як прави-
ло, реалізувалися прийняттям постанов Кабіне-
ту Міністрів України. Рішення МТР, котрі за-
звичай опрацьовувалися за активною участю 
Держмитслужби, мали особливе значення для 
регулювання імпортно-експортних операцій та-
рифними методами.

Таким чином, рішення, прийняті Митно-та-
рифною радою, стали важливим каталізатором 
зовнішньоторговельної діяльності, сприяли сти-
мулюванню інвесторів та поповненню державної 
казни. Крім того, вони у значній мірі впливали 
на обмеження монополізму та недопущення не-
добросовісної конкуренції.
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Історію формування вітчизняної митниці 
можна розділити на такі періоди:

1. Держмитком (1991–1996 рр.);
2. Держмитслужба (1996–2012 рр.);
3. Міндоходів (2012–2014 рр.);
4. Державна фіскальна служба (2014–

2019 рр.);
5. Нова митниця (2019 рік).
У сучасних умовах пріоритетне значен-

ня в практичній діяльності митниці надається 
митно-тарифному регулюванню. Воно базуєть-
ся на постійному аналізі зовнішньоекономічної 
діяльності держави і спрямоване на сприяння 
розвитку торговельних стосунків з іншими кра-
їнами, досягнення позитивного сальдо в зовніш-
ньоторговельному балансі, підтримання власного 
товаровиробника та захист внутрішнього товар-
ного ринку [4, с. 148].

Зараз в Україні поступово формуються пере-
думови включення її економіки до глобальних та 
європейських економічних процесів. Створюєть-
ся цілісна система національного законодавства 
у сфері митних відносин, формується механізм 
регулювання зовнішньоекономічної діяльнос-
ті шляхом його гармонізації відповідно до норм 
і стандартів ГАТТ/СОТ та країн Євросоюзу. 
Але інтегрування економіки України до світо-
вого економічного простору має здійснюватись 
з урахуванням особливостей перехідного етапу її 
розвитку. Такий підхід вимагає більш ретельного 
врахування впливу євроінтеграційних процесів 

на реалізацію національних економічних інтере-
сів України, використання об’єктивно існуючих 
порівняльних і конкурентних переваг в окремих 
галузях і сферах економіки.

Висновки з проведеного дослідження. На су-
часному етапі розвитку економіки України про-
ведення ефективної митної політики є одним 
з основних засобів регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності з огляду на важливість ін-
теграції у світовий торговельний простір. Пере-
хід України до ринкових умов господарювання 
супроводжується здійсненням радикальних ре-
форм у зовнішньоекономічній сфері, пов’язаних 
з активним входженням у світове господарство 
та лібералізацією зовнішньої торгівлі.

Тому, на думку авторів, слід зосередити ува-
гу на таких проблемних питаннях вітчизняної 
митно-тарифної політики:

1. Забезпечення повноправної участі України 
в діяльності міжнародних економічних і фінан-
сових організацій, поглиблення транскордонного 
співробітництва.

2. Адаптація законодавства України у галузі 
митної справи до норм міжнародних угод та кон-
венцій.

3. Вдосконалення митно-тарифної політики 
України, зокрема здійснення ефективного впро-
вадження засобів і методики пост-аудиту.

4. Уніфікація механізму регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності відповідно до вимог СОТ 
із урахуванням економічних інтересів України.
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ИССЛЕДОВАВНИЕ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация
В предлагаемой статье авторы делают попытку исследовать этапы становления отечественной таможенно-тарифной 
политики, проанализировать правовую основу внедрения таможенно-тарифного регулирования в Украине, его основ-
ные функции и недостатки. Рассмотрены исторические периоды формирования отечественной таможни. Поскольку 
в современных условиях приоритетное значение в практической деятельности таможни предоставляется таможен-
но-тарифному регулированию, авторы предлагают сосредоточиться на анализе внешнеэкономической деятельности 
государства, которая  должна быть направлена на развитие торговых отношений с другими странами, поддержания 
собственного товаропроизводителя и защиту внутреннего товарного рынка. В ходе исследования установлено, что 
государственное регулирование ВЭД осуществляется с помощью широкого круга средств, количество которых посто-
янно растет. В статье проанализированы ключевые положения Таможенного тарифа Украины. Кроме того, освещены 
основные проблемные вопросы отечественной таможенно-тарифной политики и предложены пути их решения.
Ключевые слова: таможня, таможенно-тарифная политика, пошлины, Таможенный кодекс Украины, Таможенно- 
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THE RESEARCH OF FORMATION OF DOMESTIC CUSTOMS AND TARIFF POLICIES

Summary
In this article, the authors are trying to explore the stages of the formation of the domestic customs and tariff policy, to 
analyze the legal basis for the introduction of customs and tariff regulation in Ukraine, its main functions and shortcomings. 
The historical periods of the formation of domestic customs are considered. Given that in the current context, priority is 
given to customs and tariff regulation in the practice of customs, the authors propose to focus on the analysis of foreign 
economic activity of the state, which should be aimed at developing trade relations with other countries, maintaining its 
own producer and protecting the domestic commodity market. The study found that state regulation of foreign economic 
activity is implemented through a wide range of funds, which are constantly increasing. The article analyzes the key 
provisions of the Customs Tariff of Ukraine. In addition, the main problematic issues of the domestic customs and tariff 
policy are outlined and ways of their solution are suggested.
Key words: customs, customs and tariff policy, duties, Customs Code of Ukraine, Customs and Tariff Council, customs 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ  
ЕФЕКТІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

В статті досліджуються основні ефекти концентрації виробництва. Здійснено моніторинг сучасних методичних під-
ходів до оцінки ефектів концентрації виробництва на вітчизняних підприємствах. Визначено сутність поняття «ефект 
концентрації виробництва» та оптимальні розміри підприємств. Проаналізовані методичні підходи до оцінки синерге-
тичного та комплементарного ефектів та визначено інтегральний показник, що відображає ефективність діяльності 
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Постановка проблеми. Все частіше укрупнення 
підприємств сприяють їх успішному розвитку. За-
вдяки укрупненню підприємства збільшують свою 
вартість, підвищують ефективність своєї діяльності.

Розглянемо сутність поняття «ефект концен-
трації виробництва». Ефект від здійснення кон-
центрації – це певний результат, що забезпечує 
досягнення конкретної мети. Показники ефекту 
відображають ступінь реалізації основних завдань 
діяльності підприємства: виробництво продукції 
для задоволення потреб споживачів; обсяг прода-
жів; частка ринку підприємства; вартість підпри-
ємства; виробнича потужність підприємства.

Необхідно також зазначити, що високий рі-
вень концентрації виробництва ще не гарантує 
високу економічну ефективність виробництва. 
Надмірна концентрація може призвести до втра-
ти керованості організації. Крім того, якщо під-
приємство має великі розміри, нераціональну 
структуру основних засобів, неоптимальну но-
менклатуру продукції, що виробляється, то рі-
вень концентрації не може служити показником 
ефективності виробництва. У кожній конкретній 
галузі є найбільш оптимальні розміри підпри-
ємств, об’єктивно зумовлені механізмом утворен-
ня економічного ефекту концентрації (масштабу).

Під оптимальними розмірами слід розуміти 
найбільш ефективні розміри підприємства. Крите-
рієм економічної ефективності оптимальності під-
приємств є мінімум приведених витрат на вироб-
ництво продукції і питомих капітальних вкладень.

Результати численних досліджень свідчать, 
що головні причини невдач у більшості випадків 
укрупнення полягали в переоцінці синергетичного 
ефекту та недооцінці витрат на етапі підготовки 
операції. Адже близько 70% угод зі злиття та по-
глинання не досягли запланованого синергетично-
го ефекту від об’єднання [1; 2]. Отже, підприємства 
повинні ретельно аналізувати можливості ство-
рення синергетичного ефекту та забезпечити мак-
симальну співпрацю у сферах його виникнення. 
Згідно з теорією, укрупнення, в яких очікується 
реалізація синергетичного ефекту, повинні збіль-
шувати добробут акціонерів підприємства [3]. Про-
блема полягає в тому, що синергетичний ефект 
важко піддається прогнозуванню, і на практиці не 
завжди вдається досягти очікуваного результату.

Відтак, необхідно визначити сутність понят-
тя «синергетичний ефект концентрації виробни-

цтва». Синергетичний ефект концентрації вироб-
ництва полягає у поєднанні таких елементів, за 
яких потенціал буде перевищувати чи знижувати 
суму потенціалів, що входять до його елементів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре-
зультати дослідження синергетичного ефекту ви-
світлено у працях таких вітчизняних та зарубіж-
них вчених, як Н. Скопенко [4], В. Марченко [5], 
Е. Кемпбелл [6], В. Якімцов та багатьох інших.

Узагальнені результати зарубіжних та віт-
чизняних підходів до теорії синергії надали 
можливість виокремити основні характеристики 
ефекту синергії концентрації виробництва:

1) наявність реакції об’єднаної системи під-
приємства на зміни, які відбуваються, що прояв-
ляється в узгодженій, спільній, впорядкованій дії 
підсистем, що входять до об’єднаного підприєм-
ства. Це сприяє зростанню ефекту від діяльності, 
виникненню нових (посилення наявних) конку-
рентних переваг (вигод);

2) збільшення ефективності діяльності об’єд-
наного підприємства, що виявляється у його 
здатності приносити більший прибуток, ніж су-
марний прибуток раніше існуючих підприємств;

3) поява додаткової вартості об’єднаного підпри-
ємства, що відрізняється від сумарної вартості біз-
несів при їх розрізненому функціонуванні [8, с. 11].

На нашу думку, синергетичний ефект не 
можна розглядати тільки як інтеграцію вигод 
від об’єднання підприємства, адже часткові ви-
годи від функціонування можуть проявлятися 
у кожного підприємства окремо, а синергетич-
ний ефект передбачає, що в ході зосередження 
виробництва виникають такі вигоди, які зумов-
люють приріст вартості об’єднаного підприєм-
ства, оскільки фактори виробництва використо-
вуються ефективніше. Такі поширені визначення 
синергетичного ефекту, як «комбінація бізнесів, 
тобто два плюс два дорівнює п’яти», або «інте-
грація вигод від об’єднання стратегій та економії 
на масштабі», є некоректними і вводять в ома-
ну. Очевидно, що ефект синергії виникає тільки 
в тому разі, коли в результаті об’єднання у під-
приємств з’являється суттєво нова компетенція 
або стратегічна перевага, яка не доступна його 
конкурентам, що й обумовлює більш високу оцін-
ку вартості підприємства з боку ринку.

Постановка завдання. Тому, ураховуючи пев-
ну неусталеність понятійного апарата синергійної 
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концепції, пропонуємо під «синергетичним ефек-
том концентрації виробництва на підприємствах» 
розуміти зміну, що полягає у поєднанні таких 
елементів укрупнення, за яких потенціал буде 
значно перевищувати (чи знижувати) суму по-
тенціалів, які входять до її елементів, що зумов-
люється виникненням системного ефекту (ефекту 
емерджентності) та супроводжується частковою 
втратою кожним з елементів їх стратегічної ав-
тономності (або незалежності у прийнятті страте-
гічних рішень). Необхідно зауважити, що ефект 
може мати як позитивний (безпосередньо синерге-
тичний), так і негативний (диссинергетичний) про-
яв, про що у відповідних теоретичних досліджен-
нях згадується нечасто. Диссинергія може бути 
обумовлена високими витратами, що виникають 
у процесі укрупнення підприємства або внаслідок 
зниження керованості більш складною системою.

Позитивний ефект формалізуються у вигляді 
нерівності «2 + 2 > 5». На нашу думку, позитивний 
синергетичний ефект при укрупненні виробни-
цтва підприємств харчової промисловості прояв-
ляється у скороченні витрат за заданого рівня до-
ходу, збільшенні доходів за заданого рівня витрат 
або в разі збільшення доходів з одночасним ско-
роченням витрат (ефект «подвійного синергізму»), 
негативний ефект (диссинергія) формалізується 
у вигляді такої нерівності «2 + 2 < 5». У цьому 
випадку синергетичний ефект може проявлятися 
через збільшення витрат за заданого рівня дохо-
ду, зменшення доходів за заданого рівня витрат 
або в разі зменшення доходів з одночасним збіль-
шенням витрат [9]. Вважаємо, що такий вплив має 
місце тоді, коли дія факторів макросередовища, 
елементів (та їх складових) укрупнення, інстру-
ментів концентрації виробництва (зокрема) має 
взаємно протилежне спрямування або не є визна-
чальною причиною для справжніх зрушень.

Слід зауважити, що переважна більшість 
наукових розробок, присвячених питанням си-
нергії, тією чи іншою мірою стосується питань 
класифікації джерел отримання синергетичного 
ефекту [9, с. 167–171] та методів оцінки ефекту 
синергії [10, с. 250].

На сьогодні, в економічній літературі достат-
ньо глибоко проведене факторне дослідження 
синергії, яке класифікує фактори синергії за-
лежно від джерел їх отримання, впливу на рин-
кову вартість, цілей концентрованих суб’єктів 
господарювання.

Практично не вирішеними залишаються пи-
тання виміру синергії в процесах концентра-
ції виробництва. За дослідженнями компанії 
McKinsey [1] та KPMG [2], до 70% підприємств не 
отримують прогнозованих у момент об’єднання 
ефектів, а отже, дана статистика є підтверджен-
ням тези про труднощі точної математичної фор-
малізації синергетичного ефекту, який отриму-
ють підприємства у процесі концентрації. Однак, 
незважаючи на невтішну статистику, що під-
тверджує ряд чинників, які є ускладненнями для 
такого розрахунку, у науковій літературі пробле-
ми оцінки синергетичного ефекту досліджуються.

Як показав аналіз економічної літератури 
з проблем концентрації, на сьогодні не існує 
єдиного підходу до визначення поняття синер-
гетичного ефекту при концентрації виробництва 

на підприємствах, що, відповідно, призводить до 
складнощів при визначенні його розміру.

Одні науковці при дослідженні синергії вка-
зують на труднощі її розрахунку, оскільки часто 
складно оцінити ті реальні зміни, які виникнуть 
у результаті концентрації виробництва. Друга 
група науковців дотримуються думки, що синер-
гію можна оцінити та виміряти кількісно. Без-
заперечним є той факт, що критерієм будь-якої 
синергії є зростання сукупного показника порів-
няно із сумою складових показника.

Слід зазначити, що критерій синергії концен-
трації виробництва не знайшов в економічній літе-
ратурі єдиного тлумачення. Р. Брелі, С. Майєрс як 
критерій концентрації розглядають показник чи-
стого приведеного доходу [11, с. 479–511], Р. Хоскі-
сон, М. Хітт за критерій приймає зростання вартості 
підприємства після концентрації [12]. При зростан-
ні дохідності підприємства після концентрації зрос-
татиме і ринкова вартість підприємства.

Наявність різних наукових підходів до оцінки 
ефективності концентрації обумовили і різнома-
їття показників оцінки синергетичного ефекту. 
Так, І. Ансофф в якості критерію синергетичного 
ефекту розглядає прибуток [13], Дж. Ван Хорн.

Виклад основного матеріалу. Популярним 
в економічній літературі є підхід до оцінки вар-
тості синергії як різниці обраних базових показ-
ників, суттєве значення має лише вибір показни-
ка оцінки синергії.

Здебільшого вартість синергії NPV визнача-
ється як різниця ринкових вартостей до [Va + Vb] 
та після Vab концентрації [14] і визначається за 
формулою:

NPV = Vab – [Va + Vb].            (1.1)
Таких позицій дотримується більшість націо-

нальних та зарубіжних. На думку О. Тивончук та 
Г. Глинської, «синергія – це суттєве підвищен-
ня ефективності і вартості об’єднаного підпри-
ємства, порівняно з сумарною вартістю підпри-
ємств до реалізації угоди». У деяких наукових 
джерелах для оцінки синергетичних ефектів 
запропоновано використовувати термін «продо-
вжена вартість» (continuing value), який тлума-
читься як вартість підприємства після завершен-
ня інтеграційного періоду. Синергетичний ефект 
концентрації виробництва дорівнює різниці між 
продовженою та теперішньою вартістю концен-
трованого підприємства [14].

За підходом С. Майєрса та Р. Брейлі, синерге-
тичний ефект слід розраховувати за формулою:

NPV = Vab – [Va + Vb] – P – E,       (1.2)
де NPV – чиста теперішня вартість; Vab – 

ринкова вартість укрупненого підприємства; 
Va – ринкова вартість підприємства А; Vb – рин-
кова вартість підприємства Б; P – премія випла-
чена за підприємство; E – інші витрати.

Перетворивши рівняння за роботою П. Гоха-
на, отримуємо формулу:

NPV = [Vab – (Va + Vb)] – (Р + Е),      (1.3)
де [Vab – (Va+Vb)] – синергетичний ефект 

укрупнення підприємства;
(Р + Е) – сума премії та інших витрат. Укруп-

нення буде успішним, якщо [Vab – (Va+Vb)] ˃  
˃ (Р + Е) [57, с. 205].



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ130

1 (27), лютий 2020

Ринкова вартість підприємства визначається 
з використанням відомих в економічній науці мо-
делей:

• Блека – Шоуза – Мертона;
• на основі чистої приведеної вартості;
• майбутніх доходів корпорації та інших ме-

тодів.
Інша школа науковців для кількісного виміру 

синергетичного ефекту пропонує використовува-
ти доходи підприємства [15].

Так, І. Івашківська ідентифікує ефект синергії 
з додатковим грошовим потоком, який отримало 
укрупнене підприємство після концентрації [62]:
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де ∆FCFE – потік грошових коштів для акціо-

нера; ∆S – приріст виручки; ∆C – економія витрат; 
∆T – економія на податках; ∆NWC – економія ви-
трат на оборотний капітал; ∆Capex – економія на 
капіталовкладеннях; ∆Dept- зміна чистого боргу; 
r

e
 – дохідність акціонерного капіталу.

Л. Варава пропонує оцінку синергетичного 
ефекту (S

tj
) в t-у періоді при j-у варіанті верти-

кальної інтеграції на підприємствах розрахову-
вати за формулою:
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Синергетичний ефект у періоді t при t-у ва-
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ефекти, що досягаються відповідно до масштабів 
виробництва; скорочення трансакційних витрат, 
спільного проведення НДР у підрозділах; знижен-
ня негативного впливу виробництва на навколиш-
нє середовище; збільшення прибутку на вкладений 
капітал; більш раціонального варіанта організації 
та управління, що досягається при злитті, грн.

Існують підходи, які ототожнюють синер-
гетичний ефект із загальною ефективністю ді-
яльності корпорацій. Так, інколи синергетичний 
ефект розглядають як суму:

• інтегральних показників оцінки відповідно-
го виробничого, фінансового, клієнтського потен-
ціалів підприємства;

• ефективних потенціалів підсистем господар-
ської одиниці, скорегованих на коефіцієнт ступе-
ня впливу потенціалу кожної підсистеми на си-
нергетичну ефективність господарської системи.

За В. Галасюком та В. Марченко, основою 
очікувань синергетичного ефекту є очікуван-
ня зростання вартості об’єднаного підприєм-
ства порівняно з очікуванням щодо зростання 
вартості кожного окремого підприємства такого 
об’єднання. Умовою досягнення синергетичного 
ефекту вартості підприємства є [10, c. 248]:

eγ ≥ M
a 
e

a 
+ Mẞ eẞ  / Ma

+ Mẞ             (1.7)

де eγ – коефіцієнт, який відображає очікування 
з приводу зміни вартості підприємства за пері-
од ∆t у майбутньому; M

a
 – вартість підприємства 

А до концентрації; Mẞ – вартість підприємства Б 
до концентрації; e

a
 – коефіцієнт, який відображає 

очікування з приводу зміни вартості підприємства 

А за період ∆t в майбутньому; eẞ 
– коефіцієнт, 

який відображає очікування з приводу зміни вар-
тості підприємства Б за період ∆t в майбутньому.

Носієм очікувань, за концепцією В. Галасюка, є 
людина, а отже, результат очікувань залежить від 
психологічного сприйняття людиною (інвестором) 
такої концентрації. Спираючись на концепції «реф-
лексивності» Дж. Сороса, вченими було досліджено, 
що існує певний психологічний фактор – очікуван-
ня синергетичного ефекту вартості. Інформація про 
концентрацію виробництва активізує його, фор-
муючи в інвесторів певні очікування, адже, якщо 
підприємства укрупнюються, це означає, що для 
цього існує суттєвий економічний стимул, який час-
то є досягненням синергетичного ефекту вартості 
укрупненого підприємства. Як тільки в учасників 
виникають очікування щодо досягнення синерге-
тичного ефекту вартості при укрупненні підпри-
ємства, в дію вступає механізм «рефлексії», що 
забезпечує наявність двостороннього зв’язку між 
очікуваним та дійсним перебігом подій.

На нашу думку, зростання вартості укруп-
неного підприємства за період часу порівняно 
з аналогічним зростанням вартості укрупненого 
підприємства і є тим синергетичним ефектом, на 
який сподіваються учасники, приймаючи рішен-
ня про укрупнення підприємства.

У фінансовому менеджменті при оцінці вартос-
ті укрупнення враховуються фактори потенційної 
можливості зростання його вартості в майбутньо-
му. До таких відносять: частку ринку, стан рин-
ку, стан конкуренції з урахуванням укрупненого 
підприємства, перспективи зміни попиту, які в су-
купності і формують вартість укрупненого підпри-
ємства. Виходячи з того, що у вартість укрупнення 
закладено потенціал зростання вартості укрупне-
ного підприємства під впливом ринкових та галу-
зевих переваг такого укрупнення, синергетичний 
ефект визначається лише очікуваннями щодо:

• реалізації внутрішньокорпоративних змін;
• реалізація міжкорпоративних змін;
• психологічними настроями інвесторів щодо 

інформації про концентрацію [16].
Внутрішньокорпоративні та міжкорпоративні 

зміни створюють додаткові фінансові потоки для 
підприємства. У свою чергу, можливість досяг-
нення очікувань додаткових переваг щодо орга-
нізаційних, структурних та управлінських змін 
на підприємстві залежатиме від існуючого орга-
нізаційного, структурного та управлінського за-
безпечення підприємства в процесі концентрації.

У математичному підході до оцінки синер-
гетичних ефектів використовується імітаційне 
моделювання, моделі самоорганізації, логістичні 
рівняння, нейромережеві системи. На підставі ос-
новних форм прояву ефекту синергії від концен-
трації виробництва, а саме: досягнення окремих 
видів синергій, які сприяють зростанню виручки, 
зниженню витрат, і ті, що здійснюють комбінова-
ний вплив на вартість і величину грошових по-
токів об’єднаного підприємства, можна здійснити 
порівняльний аналіз існуючих підходів і методів 
оцінки ефекту синергії від концентрації вироб-
ництва, їх переваг та недоліків. Інструментарій 
оцінки ефектів концентрації виробництва та на-
прями удосконалення за дохідним, порівняльним 
та витратним підходами представлені в табл. 1.
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Але тут слід зазначити, і це відмічає В. Марчен-
ко [5], ринкова вартість корпорації формується під 
впливом свідомих дій покупців та продавців на від-
критому фондовому ринку, які здебільшого мають 
характер організованого хаосу, а відтак, їх не можна 
максимально точно спрогнозувати та передбачити.

Розглянуті підходи не розмежовують понят-
тя «комплементарний» (ефект економії витрат) 
та «синергетичний» ефект, відносячи всі ефекти 
об’єднання до синергетичного.

Однак, на наш погляд, між ними є відмінності. 
Зазначені ефекти відрізняються за своєю при-
родою і принципами існування, що вимагає різ-
них методичних підходів до їх прогнозування та 
кількісного виміру, що надасть можливість оці-
нити вартість угод відповідно до реальних та по-
тенційних процесів на підприємствах.

Комплементарний ефект (ефект раціонального 
використання, взаємодоповнення, економія) є пе-
редбачуваним результатом реалізації планомір-
ного (організованого) процесу, який здебільшого 
знаходить своє практичне втілення, може бути 
попередньо розрахований і на який і сподівають-
ся власники, приймаючи управлінське рішення.

Комплементарний ефект в економічній науці 
трактується як певна набута перевага в резуль-
таті зміни обсягів, структури виробництва, схе-
ми управління тощо. Економія є запланованим 
результатом комбінування та взаємодоповнення 
ресурсів корпорації в результаті їх об’єднання.

На підставі наведеного В. Марченко визна-
чає ефект об’єднання як суму комплементарного 
ефекту внутрішньої взаємодії елементів у про-
цесі злиття, ефекту внутрішньої самоорганізації, 
комплементарного ефекту зовнішньої взаємодії, 
ефекту інституціональної самоорганізації (само-
організація між зацікавленими особами) та ефек-
ту часових спекуляцій [10, c. 421].

∆Е
злиття

 = Е
к. вн.

 + Е
к. зн.

 + Е
 вн. с.

 + Е 
зн. с.

 + Е 
ч.с 

– С
н., 

(1.8)

де ∆Е
злиття

 – сумарний ефект об’єднання;
Е

к. вн. 
– комплементарний ефект внутріш-

ньої взаємодії (внутрішня економія);
Е

к. зн.
 – комплементарний ефект зовнішньої 

взаємодії (економія ресурсів як результат раці-
ональних взаємовідносин корпорації та зацікав-
лених осіб);

Е
 вн. с.

 – ефект внутрішньої самоорганізації 
(синергетичний ефект);

Е 
зн. с.

 – ефект зовнішньої самоорганізації 
(синергетичний ефект);

Е 
ч. с.

 – ефект часових спекуляцій;
С

н.
 – негативна самоорганізація.

Рівні виникнення та характеристики компле-
ментарного та синергетичного ефектів підпри-
ємств наведено у табл. 2

На основі цього підходу під час відбору об’єкта 
для концентрації виробництва підприємство ре-
ально може оцінити лише комплементарний 
ефект, а синергія виявиться в результаті роботи 
об’єднаного підприємства і виступатиме як до-
датковий ефект від об’єднання. Таке представ-
лення сумарного ефекту об’єднання підприємств 
може стати підставою для уточнення методики 
оцінки вартості угод у процесі концентрації ви-
робництва для уникнення низки прорахунків 
в очікуванні синергетичних ефектів.

Отже, найбільш точне значення величини 
ефекту синергії на підприємствах можна отри-
мати за методикою оцінки ефекту синергії при 
стратегічній реструктуризації підприємства на 
основі розрахунку сумарного ефекту концентра-
ції виробництва. Ця методика усуває недоліки 
розглянутих раніше методів оцінки ефекту си-
нергії від концентрації, зберігаючи їх переваги, 
дозволяє більш точно й об’єктивно врахувати й 
оцінити весь спектр проявів форм ефекту си-
нергії (як кількісних, так і якісних) концентрації 
виробництва на підприємствах і надає тим са-
мим можливість відбирати й укладати тільки ті 
угоди, які будуть перспективними з точки зору 
розвитку та підвищення вартості підприємства.

Аналіз розглянутих джерел дав змогу сфор-
мувати систему показників, що відповідають 
певному виду вигод від концентрації виробни-
цтва, на основі якої можна побудувати й оцінити 
загальний ефект від концентрації виробництва.

Потенційними джерелами синергетичних ви-
год є збільшення доходів, зменшення витрат, 
удосконалення процесів та фінансової економії 
(табл. 3).

Збільшення доходів може бути наслідком про-
дажу більшого числа одиниць продукції і/або 
послуги. Це, зазвичай, досягається за рахунок 
обслуговування об’єднаним бізнесом більш ши-
рокого ринку або пропозиції розширеного асор-
тименту продукції, або першого і другого разом. 
Може також виникати зростання цін на окремі 
товари (послуги), особливо коли об’єднане під-
приємство створює значні стратегічні переваги 
такі, як статус єдиного постачальника тієї чи ін-
шої технології або продукту.

Оцінки такого джерела синергії, як скорочен-
ня (табл. 3) – зменшення витрат є більш перед-
бачуваними і надійними, ніж збільшення доходів. 
За рахунок консолідації функцій усуваються за-
йві посади, подібні основні засоби, а також на-
кладні витрати.

Удосконалення процесів відбувається, коли 
об’єднане підприємство бере на озброєння най-
більш продуктивні або ефективні методи, що 
використовувалися підприємствами, які приєд-
налися. Таке удосконалення сприятиме підви-
щенню доходів або скороченню витрат, а також 
підвищенню ефективності виробничих процесів 
або більш дієвому маркетингу і дистрибуції.

Виходячи із зазначеного вище, можна сфор-
мувати ряд умов для використання консолі-
дованого підходу на основі аналізу показників 
ефективності, згрупованих у систему синерге-
тичних ефектів:

– наведена вище система показників відпо-
відно до видів синергетичних ефектів має за-
гальний характер. Оцінка ефективності здійсню-
ється індивідуально для кожного підприємства, 
залежно від цілей та завдань, поставлених перед 
дослідником. При цьому враховується галузева 
належність підприємства, форма концентрації, 
наявність різного роду виробництв тощо. Вихо-
дячи з цього, збільшується перелік видів синергії 
і розширюється система показників;

– слід брати до уваги труднощі в інформа-
ційному забезпеченні на основі управлінської 
звітності підприємств. Для переважної більшості 
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інтегрованих структур в Україні така звітність 
є суворо конфіденційною інформацією, оскільки 
пов’язана з делікатними моментами фінансово-
го планування та податкової оптимізації. Тому 
розробка методичної оцінки ефективності кон-
центрації має виходити з використання лише 
загальнодоступної інформації стосовно основних 
показників її функціонування;

– оцінка ефективності здійснення концентра-
ції може здійснюватися як незалежними зовніш-

німи експертами, так і топ-менеджментом самої 
групи підприємств;

– результати оцінки використовуються для 
прийняття управлінських рішень у напрямі змі-
ни ринкової стратегії, оптимізації окремих біз-
нес-процесів, оптимізації розмірів підприємства.

Існує три методи розрахунку інтегрального 
показника:

– ранжирування;
– порівняння з середнім рівнем;

Таблиця 2
Комплементарні та синергетичні ефекти підприємств

Рівні виникнення 
ефекту

Комплементарний ефект: такий,  
який наперед визначається, 

прогнозується, точно вимірюється

Синергетичний ефект (аттрактор): 
непередбачуваний, погано вимірюваний, 

результат випадковості

Об’єднання ресурсів

Економія на витратах.
Зростання обсягів виробництва.
Диверсифікація виробництва.
Зростання частки ринку.
Ефект взаємодоповнення.

Нова якість товару.
Нова технологія.

Об’єднання потужностей
Економія на витратах.
Збільшення завантаженості потужностей.
Раціоналізація завантаження.

Зміна стану ринку.

Фінансовий ефект Економія податків.
Перерозподіл фінансових потоків. Нові можливості розвитку.

Об’єднання колективу Економія заробітної плати.

Отримання нового досвіду.
Нові знання.
Інновації.
Новий психоемоційний клімат.
Нова якість менеджменту.
Самонавчання колективу.
Нова корпоративна культура.

Маркетинговий ефект Знижки на товари.
Економія витрат.

Нові умови співпраці.
Нові знання.
Зміна стану ринку.
Маркетингові новації.

Ефект заміщення Економія коштів. Використання відомого бренда.

Ефект централізації
Економія на заробітній платі.
Економія витрат за рахунок об’єднання 
структур та усунення дублюючих функцій.

Самоорганізація колективу.
Нові прийоми та способи управління.
Підвищення ефективності управління 
за рахунок перерозподілу функцій та 
делегування повноважень.

Ринковий ефект Зміна частки ринку.
Зміна конкурентних позицій.

Зміна ринкової вартості корпорації.
Імідж.

Джерело: [10, с. 115].

Таблиця 3
Індикатори потенційних джерел синергетичного ефекту

Потенційні джерела вигод Показники 

Збільшення доходів

Рентабельність реалізації.
Коефіцієнт фінансової незалежності.
Оборотність власного капіталу.
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу.
Коефіцієнт оборотності капіталу.
Коефіцієнт швидкої ліквідності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

Скорочення витрат Собівартість продукції.
Зарплатомісткість продукції.

Удосконалення процесів

Рентабельність основних засобів.
Продуктивність праці.
Фондоозброєність.
Частка основних засобів в активах.
Коефіцієнт придатності основних засобів.

Фінансова економія

Рентабельність активів.
Рентабельність капіталу.
Мультиплікатор власного капіталу.
Рентабельність операційних витрат.

Джерело: складено автором на основі [10, c. 91; 14].
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– нормування (мінімаксний підхід).
У нашому випадку використаємо метод ран-

жирування. Кожному виду синергії відповідає 
своя система показників ефективності, які поді-
лили на 2 групи:

– показники, зростання яких відображає 
ефективність здійснення концентрації виробни-
цтва (показники групи А);

– показники, зниження яких відображає 
ефективність здійснення концентрації виробни-
цтва (показники групи Б).

Інтегральний показник ефективності концен-
трації (ІПЕ) за кожним видом синергії розрахо-
вується за формулою:

ІПЕ

a
i
b
i

i

n

a
i
b

i

n
� �

�

�
�

1

1

100

max

* % ,            (1.9)

де ІПЕ – інтегральний показник ефективності 
концентрації,%;

n – кількість показників за кожним видом 
синергії;

а
i 
– рівень пріоритету (вага);

b
i 
– оцінка реалізації в досліджуваному пе-

ріоді, бал;
b

max = 3
 – максимально можлива оцінка сту-

пеня реалізації, бал.
Оцінка реалізації b

i 
передбачає присвоєння 

відповідному показнику бала від 1 до 3. Динамі-
ка показників досліджується за період до і піс-

ля здійснення концентрації. При цьому показ-
никам групи А, що зростають, надається оцінка 
у 3 бали, для групи Б – навпаки, за зростання 
1 бал. Якщо показник у динаміці залишається 
без змін (падіння або зростання) або його дина-
міка повертається знову до початкового стану, 
присвоюється 2 бали. Відповідно максимальна 
оцінка реалізації b

max 
– 3 бали.

Таким чином, за кожним видом синергетич-
ного ефекту отримується інтегральний показник, 
що відображає ефективність діяльності підпри-
ємства у відповідній сфері.

Висновки з поведеного дослідження. Отже, 
аналіз основних методичних підходів визначен-
ня синергетичного ефекту концентрації вироб-
ництва дозволяє виявити їх позитивні та нега-
тивні сторони. Науковці пропонують переважно 
визначати синергію на основі сумування різних 
показників. Виходячи з розглянутих вище по-
ложень, у процесі оцінки формування та функ-
ціонування інтегрованого підприємства доцільно 
використовувати консолідований підхід, який 
полягає у зіставленні отриманих вигод та поне-
сених витрат у межах усієї групи інтегрованих 
підприємств з можливим врахуванням ефекту 
синергії на основі розрахунку сумарного ефек-
ту об’єднання. Такий підхід надає можливість 
виявити внесок кожного з ефектів та кількісно 
оцінювати якісні прояви синергетичного ефекту 
від здійснення концентрації виробництва, що до-
зволяє визначити перспективні угоди для кон-
центрації виробництва.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация
В статье исследуются основные эффекты концентрации производства. Осуществлен мониторинг современных ме-
тодических подходов к оценке эффектов концентрации производства на отечественных предприятиях. Определена 
сущность понятия «эффект концентрации производства» и оптимальные размеры предприятий. Проанализированы 
методические подходы к оценке синергетического и комплементарной эффектов и определены интегральный по-
казатель, отражающий эффективность деятельности предприятия. Сформирован инструментарий оценки эффектов 
концентрации предприятия.
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METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION  
OF THE EFFECTS OF PRODUCTION CONCENTRATION

Summary
The main effects of concentration of production are investigated in the article. The modern methodological approaches 
to the assessment of the effects of concentration of production on domestic enterprises are monitored. The essence of the 
concept "effect of concentration of production" and the optimal size of enterprises are defined. Methodical approaches to 
the estimation of synergistic and complementary effects are analyzed and an integral indicator is defined, which reflects 
the efficiency of the enterprise activity. The toolkit of estimation of effects of concentration of the enterprise is formed.
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WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF WORK  
OF THE MAIN FUNDS AT THE ENGINEERING ENTERPRISES

The article deals with the necessity of increasing the efficiency of using the basic production assets of the enterprises of 
the machine-building complex of Ukraine and the main directions of the task. The main problems of modern development 
of machine-building complex of Ukraine are revealed. The ways of calculating the cost of fixed assets through the cost 
of hours of work - machine hours are given. The cost of machining parts is analyzed. The ways of further development 
of the domestic mechanical engineering are identified and the problems of increasing the efficiency of the fixed assets of 
these enterprises are connected with it.
Key words: fixed assets, physical and moral deterioration, efficiency of use of fixed assets, machine-building enterprises.

Formulation of the problem. Today, industry 
plays a leading role in supporting the growth of 
the country's economy. The industrial production 
of Ukraine is the basis for the creation of scientific, 
technological, economic and social progress. Domes-
tic engineering is an integral part of the industry 
and the foundation of the country's economic po-
tential. The state of social and economic develop-
ment of Ukraine depends on the level of efficiency 
of activity of the enterprises of this branch.

Therefore, an urgent question is to study 
the state and tendencies of development of ma-
chine-building complex of Ukraine.

Analysis of recent research and publications. 
Significant contribution to the study of issues relat-
ed to the peculiarities of functioning of enterprises 
of the machine-building industry of Ukraine, made 
by such scientists as B.M. Danilyshyn, V.M. Geyets, 
V.G. Gerasimchuk, V.L. Dikan, N.V. Kasyan-
ov, N.V. Vetepura, D.V. Solokha, K.V. Sotnikova, 
O.V. Eletenko and others.

Setting objectives. The contribution of scientists 
and economists to solving current problems of func-
tioning of the enterprises of the machine-building 
complex is significant, but at the same time it is 
necessary to pay attention to the objective neces-
sity of researching the questions concerning the 
analysis of the state and determining the prospects 
of further development of the enterprises of the 
engineering industry. The purpose of the article is 
to study the state and determine the prospects of 
development of enterprises of the machine-build-
ing complex of Ukraine.

Outline of the main research material. The ma-
chine-building complex of Ukraine covers more 
than 20 specialized industries, that is, almost all 
branches of mechanical engineering. In Ukraine, 
large-scale mechanical engineering is developed, 
whose enterprises form a complex, interconnected 
machine-building complex. It consists of all major 
branches of mechanical engineering. The leading 
places are occupied by instrument, tractor and ag-
ricultural engineering. Automotive, metal indus-
try, machine tools and tools are developing [1].

Mechanical engineering is one of the big indus-
tries of manufacturing. It’s most important task 
is the realization of the achievements of scientific 
and technological progress, the provision of com-
plex mechanization and automation of produc-
tion, the supply of national industries with new 
equipment, the satisfaction of the population with 
modern consumer goods. Mechanical engineering 
originated in the age of the scientific and techno-
logical revolution and has grown rapidly in dozens 
of countries, so no other industry can match it in 
terms of distribution in the world [2].

Today, the machine-building industry of 
Ukraine is not competitive in the international 
market, which is largely due to its technological 
backwardness from industrialized countries. One 
of the main reasons for this situation is the short-
comings of the existing methods of regulation in 
the machine building sector of the country.

Currently, industrialized countries view enter-
prise development as a necessary foundation for 
competitiveness in the global economy. Develop-
ment policy is based on the concept of dynam-
ic competitive advantages, which determines the 
need for the active formation by the country's in-
stitutions of "image" of the country's future econ-
omy and ways of its practical implementation, 
focused on the formation of competitiveness of in-
dustrial enterprises. Such conditions include: qual-
ity of labor resources; level of scientific research 
in the field of engineering and technology; the ex-
istence of links between industrial firms, higher 
education institutions and research institutes; abil-
ity to creatively master foreign technologies; the 
speed of technological and other innovations in the 
country's industry; domestic market capacity and 
level of requirements of domestic consumers of in-
dustrial products to its quality characteristics; the 
presence of technologically related and geographi-
cally close complexes of enterprises producing pro-
ducts and the like.

In the current economic situation, the number 
of parts produced is determined by the require-
ments of the market, and not by the plan for the 
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development of the national economy, as before. 
Many enterprises today are forced to reduce the 
output of products that are no longer needed in 
previous years. First of all, this applies to enter-
prises focused on serial and large-scale production. 
Due to market requirements for changing consum-
er properties of products, one also has to change 
their design. Changes in the design and production 
volumes of products in serial and large-scale pro-
duction are always associated with the need to up-
grade equipment or to purchase new equipment. 
In small-scale production, these processes are not 
so pronounced, but they also take place. For any 
action aimed at changing the technology of ma-
chining (the introduction of a new technological 
process, a new machine, a new tool), the words 
"this is a more efficient technology" sound as jus-
tification. Studies have shown that the concept of 
"efficiency" is interpreted differently in different 
cases by different participants in the process of 
introducing a new technological solution. Technol-
ogists are trying to ensure uninterrupted produc-
tion of products, intensifying production by intro-
ducing new equipment with minimal changes to 
existing technology. Economists are interested in 
increasing the profitability of the enterprise by ac-
tivating sales with minimal additional investments 
in new equipment and technology. There is a con-
flict of interest. The only way to resolve the dis-
pute is to check whether a new technique (tech-
nology) brings a reduction in the cost of machining.

Cost cutting is not an end in itself. On the con-
trary, this is practically the only way to increase 
profits in a market-oriented production. The price 
of the product is dictated by the market and can 
be increased in rare cases. The number of products 
is also determined by the needs of the market (it 
makes no sense to produce more products than 
can be sold). As a result, almost the only way to 
increase profits is to reduce manufacturing costs.

Adding to the above, the obvious need to en-
sure the quality of the manufactured product, we 
can formulate three main goals for the technolo-
gist when introducing new technology (competi-
tiveness triad for the technologist):

• Ensure the specified quality of the manufac-
tured product

• Ensure the manufacture of a given number 
of products

• Ensure an adequate level of costs
The main benefit lies not in reducing invest-

ment, but in reducing the cost of the product. With 
regard to processing, we must talk about reduc-
ing the cost of this processing. It is necessary to 
evaluate separately fixed costs (those that must 
be incurred regardless of the number of manufac-
tured products) and variables associated with the 
production of each product. All costs relate to one 
of three large groups — material, personnel, and 
means of production. Material costs, direct salary 
costs, social costs, product-specific tool costs, pack-
aging, transportation costs and discounts are direct 
costs. All other costs are overhead [3].

To assess costs, they must first be brought to a 
single basis. The direct costs of materials and per-
sonnel can be calculated from the relevant state-
ments. The only correct way to calculate the cost 

of fixed assets is through the cost of an hour of 
work (for machine equipment - machine-hours). 
The number of machine hours spent on the manu-
facture of a particular part, multiplied by the cost 
of the machine hour, gives the cost of equipment 
transferred to the part. If we add the cost of the 
material and other variable costs to the obtained 
value, we get the full cost of the product. On the 
other hand, the concept of machine hours allows 
for comparative analysis of technologies to operate 
only with variable costs.

Machine-hour characterizes the cost of operat-
ing equipment in the production process. The cost 
of a machine-hour is affected by seven main cost 
items related to equipment after the start of its 
operation (launch into production):

• depreciation of equipment (depreciation),
• repayment of loans for the purchase of equip-

ment (when buying for own funds, accounting for 
the results of the withdrawal of these funds from 
circulation)

• rental of space under equipment (including 
costs for heating, lighting, ventilation, cleaning, 
maintenance and administration),

• energy costs (electricity, gas, compressed air, 
other media),

• equipment maintenance costs (generally 
3-5% of the initial cost of equipment),

• the costs of tools and equipment (related to 
equipment, not to the product - devices for assem-
bling and tuning the tool, etc.),

• other costs (for example, for programming 
for CNC machines).

When calculating costs using a machine-hour, 
the main criterion is the time of the equipment, 
and not the time of the staff. The machine hour 
is determined in the specific operating conditions 
of the equipment (when moving the equipment 
to other conditions, the cost of the machine hour 
changes) [5].

It is fundamental that the costs of maintain-
ing equipment, expressed in machine hours, are 
present even when the equipment is idle for one 
reason or another. The calculation of the machine 
hour allows you to determine the losses caused by 
machine downtime for technical or organizational 
reasons.

In the cost of machining, the following compo-
nents can be distinguished:

• processing cost (cost of the machine-hour of 
the machine multiplied by the time the part was 
on the machine, ie the operating time);

• set-up cost (the total idle time of the ma-
chine under setup multiplied by the cost of the 
machine hour, plus the amount of additional costs 
associated with setup);

• tool cost (tool costs not included in the cost of 
a machine hour — related to a specific part);

• the cost of replacing a worn tool (downtime 
of the machine when replacing the tool, multiplied 
by the cost of the machine hour);

• cost of oil-cooling technological means;
• material cost;
• other expenses.
The above list shows that the cost of machin-

ing is directly related to the components of the 
processing time. The analysis of a large number 
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of technological projects carried out for machin-
ing centers and CNC machines in serial production 
shows that:

• the cost of processing (operational time) is 
about 80% of all costs,

• the cost of the instrument does not ex-
ceed 3-4%,

• the cost of replacing the tool does not ex-
ceed 1%.

As a result of this analysis, we can conclude 
that:

• a reduction in the cost of acquiring a tool by 
30% (for example, by reducing purchase prices) 
reduces the cost of machining by 1%;

• reduction of the time for replacing a worn 
tool by 50% (which corresponds to a twofold in-
crease in resistance) reduces costs by 1%;

• increase in productivity (reduction of pro-
cessing time) by 20% reduces the cost of processing 
by 15%.

As already mentioned, with the invariability of 
the cost of a machine-hour, cost reduction is de-
termined by the reduction in time. To determine 
ways to reduce processing time, it is necessary to 
determine the main components of operational 
time and then determine the technical and orga-
nizational ways to reduce it. Similarly, ways to re-
duce setup time are determined.

The combination of a whole range of technolog-
ical measures aimed at improving the efficiency of 
machining by increasing its productivity is called 
high-performance processing.

The main goal of high-performance processing 
is to increase the efficiency of cutting by increas-
ing the volume of chips removed per unit time. 
Estimated increase is up to 500%.

Unlike high-speed machining, which implies 
large rotational speeds (cutting speeds) at low 
feeds and small machining depths, high-perfor-
mance machining involves increasing the feed and 
cutting depths while at the same time not so sig-
nificantly increasing the cutting speed.

When switching to high-speed processing, 
equipment replacement is almost always required. 
In addition, a change in the organization of the 
technological process, the introduction of manda-
tory balancing of the tool used, and the use of 
additional safety equipment are required.

High-performance processing in most cases can 
be implemented on existing CNC equipment by 
optimizing the tool and processing modes.

High-speed machining is realized through the 
use of equipment with high spindle speeds and 
the use of tools optimized in terms of carbide and 
coating on this equipment. The main area of its 
application, as previously shown, is the roughing 
and finishing of dies and molds.

The experience of the TDV “Kolyimash Ma-
chine-Building Plant” in the application of 
high-performance processing in the domestic in-
dustry has shown that on existing equipment, 
through the use of an optimal tool, the processing 
efficiency can be increased by three to four times. 
For example, the use of a solid carbide drill with 
optimized geometry in a case with a chamfer plate 
when drilling a hole for a thread has increased 
efficiency by 430% compared to the basic ver-

sion (center drill and high-speed drill), despite the 
higher cost of a new tool.

High-performance machining places particular 
demands on equipment. The machine must have 
high spindle power, good dynamics of the drives 
and CNC systems, high static, dynamic and tem-
perature stiffness, high positioning speeds of the 
executive bodies, ensure good chip removal.

As a result of the implementation of a high spe-
cific volume of removed chips, a reduction in op-
erational time is achieved while maintaining and 
increasing the flexibility of the process. As a result, 
the consumer receives reduced processing costs, 
increased productivity and reduced delivery time 
for equipment.

One of the essential elements of a cost-cutting 
system is the organization of a tool farm. The costs 
associated with commissioning are reduced and, at 
the same time, part of the costs associated with 
operational time. The system of organizational and 
technical measures aimed at maintaining optimal 
tool stocks in optimal technical condition is called 
tool management - tool management. This system 
solves the following main tasks: tool preparation; 
preset tool; high speed tool balancing; care and 
support materials; recovery of cutting properties; 
organization of regrinding tools; restoration of 
wear-resistant coating; packaging; organization of 
storage and accounting; organization of warehouse 
storage; organization of storage near the machine; 
tool disposal.

Depending on the degree of development of the 
instrumentation system, there are several options 
for its implementation. At the first stage, the com-
pany responsible for tooling is engaged only in the 
supply of tools according to the specifications issued 
by the consumer. At the second stage, responsibil-
ity for the correct selection of the tool is added. At 
the third stage, the tool service provider delivers 
the tool to the machine, provides technical support 
for the production, manages the warehouse and is 
responsible for the continuous improvement of the 
technical and economic component. At the fourth 
stage, the service provider maintains a consumer 
team of consumers for resolving issues on site and 
for detailed and quick failure analysis. Payment for 
his work is carried out according to the number 
and complexity of working tools. At the fifth, last, 
stage, the service provider is responsible for restor-
ing the cutting properties of the tool, its adjust-
ment outside the machine, optimizes the process-
ing process so that the processing cost is minimal. 
Payment for his work is carried out depending on 
the number of manufactured parts, i.e. a certain 
amount is paid for each released part.

Conclusions from the study. Thus, it is possible 
to increase the efficiency of fixed assets in various 
ways. To do this, follow the recommendations and 
maintain the equipment in working condition for 
a long time. The efficiency of use of fixed assets 
determines the need of a machine-building enter-
prise for fixed assets, the higher the efficiency of 
use, the less the volume of fixed assets required 
for the normal functioning of the enterprise.

The implementation of the above features of 
modern production can significantly increase its 
efficiency, regardless of the area of   sales.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація
У статті розглядається необхідність підвищення ефективності використання основних виробничих засобів підприємств 
машинобудівного комплексу України та основні напрямки вирішення поставленого завдання. Виявлено основні проб-
леми сучасного розвитку машинобудівного комплексу України. Наведено способи розрахунку витрат на основні засоби 
через вартість години роботи - станко-години. Зроблено аналіз витрат на механічну обробку деталей. Визначені шляхи 
подальшого розвитку вітчизняного машинобудування та пов’язані з цим проблеми підвищення ефективності основних 
фондів цих підприємств.
Ключові слова: основні виробничі засоби, фізичний і моральний знос, ефективність використання основних засобів, 
машинобудівні підприємства.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается необходимость повышения эффективности использования основных производственных 
фондов предприятий машиностроительного комплекса Украины и основные направления решения поставленной за-
дачи. Выявлены основные проблемы современного развития машиностроительного комплекса Украины. Приведены 
способы расчета затрат на основные средства через стоимость часа работы - станко-часа. Сделан анализ затрат на 
механическую обработку деталей. Определены пути дальнейшего развития отечественного машиностроения и связан-
ные с этим проблемы повышения эффективности основных фондов этих предприятий.
Ключевые слова: основные производственные фонды, физический и моральный износ, эффективность использования 
основных средств, машиностроительные предприятия.


